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УДК 37.091.33: 811.111
Інна ВАЛЕНТОН,
здобувач кафедри англійської філології Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО
ОРІЄНТОВАНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЧИТАННІ МАЙБУТНІХ
МЕНЕДЖЕРІВ
У статті окреслено сутність та структуру процесу формування
іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності фахівців
менеджерських спеціальностей, який нерозривно пов’язаний з постійно
зростаючими вимогами до рівня його сформованості в умовах прискорення
інтеграційних процесів у світовому економічному просторі; розглядаються
питання, які стосуються моделі формування англомовної професійно
орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів. Виокремлено
принципи побудови моделі формування читацької компетентності:
циклічності, системності, професійної спрямованості та поетапності
навчання. Обґрунтовано етапи формування англомовної професійно
орієнтованої компетентності в читанні. Визначено засоби формування
іншомовної компетентності у читанні та способи контролю рівня її
сформованості.
Ключові слова: авторська навчальна комп’ютерна програма-тренажер,
англомовна професійно орієнтована читацька компетентність, етапи
формування, контроль, майбутні менеджери, принципи.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розширення співпраці
України

з

різними

міжнародними

організаціями,

глобалізаційні,

трансформаційні та інтеграційні процеси в світовій економіці, участь нашої
країни в Болонському процесі,з одного боку, відкрили вітчизняній вищій школі
шлях до входження в світовий освітній простір, що дає можливість студентам і
випускникам українських нелінгвістичних вищих навчальних закладів (ВНЗ)
продовжити навчання або працевлаштуватися за кордоном; а з іншого –
актуальності набуває питання підготовки конкурентоспроможного фахівця,
здатного

на

належному

рівні

здійснювати

міжкультурну

професійно

орієнтовану комунікацію не лише в межах нашої держави, а й на міжнародному
рівні.
© Валентон І.
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Специфіка

професійної

діяльності

менеджера

передбачає

його

безперервну активну участь в заключенні договорів, організації круглих столів,
проведенні семінарів та зустрічей, в реалізації спільних інвестиційних проектів,
переговорів тощо. Відповідно, виникає нагальна потреба в оволодінні
майбутніми фахівцями сфери міжнародного менеджменту компетентностями
іншомовного професійно орієнтованого спілкування для реалізації успішної й
адекватної професійної комунікації в різних типових та нетипових проблемних
ситуаціях, невід’ємною складовою яких є розуміння письмової документації
без участі третьої особи перекладача (з метою уникнення витоку інформації).
У зв’язку з цим серед основних вимог таких державних документів, як:
закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Національна стратегія розвитку
освіти в Україні на 2012–2021 роки», «Проект концепції розвитку освіти
України на період 2015–2025 роки» наголошується на підготовці працівників
сфери міжнародного менеджменту, які повинні вільно володіти іноземною
мовою (ІМ), як засобом міжкультурної комунікації: вести ділові усні та писемні
перемовини із зарубіжними партнерами, заповнювати форми фінансових
документів,

складати

фінансові

угоди / звіти,

обговорювати

фінансово-

економічні питання з урахуванням сучасних тенденцій розвитку та становлення
мікро- й макроекономічних процесів, а також самовдосконалюватися через
опрацювання автентичної літератури з фаху.
Проте, досягнення безперешкодного рівня іншомовної комунікації у
процесі професійної діяльності значно ускладнюється через недостатній рівень
сформованості англомовної професійно орієнтованої компетентності (АПОК) в
читанні майбутніх менеджерів.
Відтак,

пріоритетного

значення

набуває

проблема

подальшого

вдосконалення методики формування АПОК в читанні, зокрема, на матеріалі
автентичних спеціалізованих текстів з фаху (ТФ), оскільки успішність
спілкування в професійних сферах у великій мірі залежить від розуміння
письмової (друкованої) інформації. Для покращення якості формування
англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

менеджерів у нелінгвістичних ВНЗ необхідно удосконалити процес оволодіння
вміннями читання.
орієнтованої

Адже,

процес

комунікативної

формування

компетентності

іншомовної професійно
фахівців

менеджерських

спеціальностей нерозривно пов’язаний з постійно зростаючими вимогами до
рівня його сформованості в умовах прискорення інтеграційних процесів у
світовому економічному просторі. Це, в свою чергу, вимагає вдосконалення
методики формування компетентності в читанні автентичних текстів з фаху
майбутніми менеджерами для подальшої реалізації англомовного усного та
писемного мовлення. Відповідно актуалізуються й завдання ефективної
підготовки майбутніх фахівців до професійно-комунікативної діяльності, які
конкретизовано у Програмі з англійської мови для професійного спілкування
(2005) [6; 7]. Представимо особливості розробленої нами моделі навчання
читання

ТФ

майбутніх

використанням

працівників

сфери

міжнародної

економіки

з

авторської навчальної комп’ютерної програми-тренажера

„HotEnglish“ [10]. Слідом за О. Б. Тарнопольським та Н. П. Волковою, під
моделлю навчання ми розуміємо «схематизоване подання усіх педагогічних
заходів,

що

забезпечують

ефективність

і

результативність

цього

процесу» [2; 10].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Створенню моделей навчання
іноземних мов з використанням навчальних комп’ютерних програм (НКП)
присвячені праці багатьох методистів: структурування моделі навчання читання
(Волошинова М. М.,

Метьолкіна О. М.,

Микитенко Н. О.,

Скляренко Н. В.,

Смєлякова Л. П., Фоломкіна С. К.), обґрунтовано моделі навчання іноземної
мови з використанням комп’ютерних програм у ВНЗ (Асоянц П. Г., Бігич О. Б.,
Власов Є. О.,

Волошинова М. М.,

Ігнатенко В. Д.,

Коробейнікова Т. І.,

Метьолкіна О. М., Москалець О. О., Окопна Я. В., Радецька С. В., Руснак Д. А.,
Синекоп О. С., Стрілець В. В., Ярошенко О. В.).
Незважаючи на наявність досліджень, присвячених моделюванню
процесу формування вмінь читання, проблема розробки моделі формування
англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх
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менеджерів ТФ з використанням НКП залишається невирішеною. Тому,
відсутність завершеної моделі використання НКП для формування англомовної
професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх менеджерів
зумовили актуальність нашого дослідження.
Метою нашої наукової розвідки є розгляд специфіки та особливостей
формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні
майбутніх менеджерів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості формування
англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні майбутніх
менеджерів закладено в структуру розробленої нами моделі формування
англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні автентичних
текстів майбутніми менеджерами, що ґрунтується на принципах циклічності,
системності, професійної спрямованості та поетапності навчання[1–8; 9].
Під принципом циклічності ми розуміємо реалізацію навчальної
мовленнєвої діяльності за певною тематикою та протягом визначеної кількості
практичних

аудиторних

занять.

Принцип

системності

відображається

розробленій підсистемі вправ, яка спрямована на оволодіння вміннями читання
автентичних ТФ англійською мовою.
Результати аналізу навчальних програм дозволили нам з’ясувати сфери
професійних знань майбутніх менеджерів, а також вимоги чинної програми з
англійської мови для професійного

спілкування, що визначають загальні

професійні ситуації, в яких студенти повинні вміти використовувати
мовленнєві вміння, нами було укладено перелік професійних сфер де майбутні
менеджери будуть застосовувати знання та вміння, набуті в процесі читання
автентичних ТФ. З іншого боку ці сфери визначають тематичний аспект змісту
формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів. В таблиці відображено,
що саме представляють собою чотири узагальнені теми та їх основні підтеми,
які вивчаються студентами нелінгвістичного ВНЗ впродовж усього курсу
навчання.
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Таблиця – Сфери професійних знань майбутніх менеджерів
Назва сфери
Професійно орієнтована тематика
Основи
Світова
Мікроекономіка
Економіка
економіки
економіка
Міжнародні
Грошово-кредитна
валютноГроші
Фінанси
політика
кредитні
відносини

Економіка
України
Світові фінанси

Маркетинг і
менеджмент

Міжнародний
маркетинг

Конкуренція

Основи
менеджменту

Міжнародний
інноваційний
менеджмент

Світова
торгівля

Міжнародні
економічні
зв’язки

Міжнародна
економічна
інтеграція

Зовнішньо
економічні
зв’язки

Світові товарні
ринки

Коротко надамо коментар зазначеному в таблиці. Для організації процесу
формування

АПОК

в

читанні

майбутніх

працівників

міжнародного

менеджменту актуальними є такі принципи комунікативно-когнітивного
підходу: міждисциплінарності; інтенсивного опертя на фонові знання; розвитку
й удосконалювання всіх сторін вторинної мовної особистості; автентичності;
рівневого підходу до навчання; багатоступінчастого підходу до формування
АПОК в читанні; адекватного врахування типології автентичних ТФ;
інтерактивності;

контекстуальної

обумовленості;

когнітивного

розриву;

фреймового моделювання. Шляхом адаптації перелічених принципів до умов
навчання майбутніх менеджерів походить є посилення когнітивно-прагматичної
спрямованості навчання іншомовної професійно-мовленнєвої взаємодії.
Авторська навчальна комп’ютерна програма-тренажер „HotEnglish“ є
засобом реалізації цієї підсистеми [10: 4–6]. Цю модель розроблено для
оволодіння вміннями читання автентичних ТФ майбутніми менеджерами в
дистанційному режимі роботи з веб-кейсом „HotEnglish“. Для впровадження
розробленої нами методики найбільш оптимальним ступенем навчання ми
вважаємо другий рік навчання студентів – майбутніх менеджерів галузі знань
07 «Управління та адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за
спеціальністю 073 «Менеджмент».
Адже, по-перше, згідно з “Типовою програмою”, студенти 2-го курсу
повинні володіти вміннями аналітичного читання [7]. По-друге, саме на цьому
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ступені навчання рівень володіння іноземною мовою дозволяє вводити
нескладні ТФ мовою оригіналу. Модель розрахована на 1 семестр ІІ року
навчання

майбутніх

менеджерів

галузі

знань

07

«Управління

та

адміністрування» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 073
«Менеджмент» в немовному ВНЗ та включає 2 навчальні модулі та 5 змістових
модулів

відповідно

до

навчальної

програми

майбутніх

фахівців

цієї

спеціальності. В рамках кожного змістового модуля проходить робота за
трьома етапами:1 – дотекстовий (Pre-reading), 2 – текстовий (Reading) та 3 –
після текстовий (Post-reading) [3].
Розроблена нами модель навчання читання ТФ з використанням вебкейсу реалізується у контексті кредитно-модульної системи навчання та
модульно-рейтингової системи оцінювання.

Відповідно до поступового

ускладнення в межах кожної наступної нової тематики автентичних ТФ,
збільшується і кількість завдань для роботи з текстом на етапах “Pre-Reading”
та “Post-Reading”.
За умов обмеженого обсягу нашої наукової розвідки надалі коротко
зупинимося на останньому етапі Pre-Reading. Цей етап спрямований на
перевірку розуміння вокабуляру, та на розвиток навичок подальшого його
використання в усному і писемному мовленні. Змістом цього етапу є
рецептивно-репродуктивні й рецептивно-продуктивні вправи. Слідом за
Н. Д. Гальсковою, ми пропонуємо три групи вправ на цьому етапі [3; 5]. Перша
група вправ пов’язана з відтворенням матеріалу тексту з опорою на ключові
слова, словосполучення та речення, скорочений чи спрощений варіант тексту.
Студентам пропонується завдання на таке опрацювання тексту: розподіл тексту
на смислові віхи, складання плану до тексту, пошук ключових фраз чи речень
до кожного пункту плану. Друга група вправ спрямована на розвиток умінь
репродуктивно-продуктивного характеру відтворювати й інтерпретувати зміст
ТФ в контексті проблем, яких торкається автор; аргументовано, з опорою на
матеріал тексту висловлювати свої думки й судження щодо цих проблем;
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оцінювати інформацію, яка міститься в ТФ, з точки зору її значущості для
студента; повідомляти, про що майбутній менеджер дізнався тощо.
Невід’ємною складовою навчального процесу не лише на Pre-Reading
етапі, а й в межах кожного наступного етапу є контроль сформованості рівня
відповідних умінь студентів. У розробленій нами моделі передбачається
поточний контроль на кожному занятті, а також рубіжний контроль у складі
модульної контрольної роботи, яка проводиться після закінчення вивчення
модуля. На відміну від безкомп’ютерного навчання за допомогою веб-кейсу
забезпечує повну конфіденційність щодо результатів виконання завдань. Крім
того, важливим моментом є можливість саморегулювання швидкості роботи та
інші ергономічні можливості до НКП.
Висновки. Отже, розроблена нами модель ґрунтується на принципах
циклічності, системності, та поетапності навчання та реалізується у контексті
кредитно-модульної системи навчання та модульно-рейтингової системи
оцінювання. особливості формування АПОК в читанні майбутніх менеджерів
зумовлені адаптацією принципів комунікативно-когнітивного підходу до умов
навчання майбутніх менеджерів АМ професійного спілкування. Виявлені
методичні

особливості

включають:

урахування

перспективних

потреб

комунікативної діяльності майбутніх менеджерів; побудову навчального курсу
навколо

предметного

змісту

і

прагматично-комунікативних

функцій

професійного спілкування; рівневий багатоступінчастий підхід до формування
АПОК

в

читанні;

формування

когнітивно-семантичних

орієнтирів

комунікативної поведінки засобами фреймового моделювання навчальномовленнєвої діяльності в межах дистанційного веб-кейсу; дотримання
принципів міждисциплінарності, автентичності, інтерактивності, когнітивного
розриву.
При роботі з „HotEnglish“ у процесі формування АПОК в читанні
майбутніх менеджерів максимально реалізується принцип індивідуалізації
навчання тому, що студент може вибирати та адаптувати навчальні матеріали у
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відповідності до своїх професійних потреб та інтересів, рівня володіння ІМ,
розвитку певних навичок та вмінь.
Створені розробки й матеріали відкривають додаткові перспективи
подальших наукових розвідок щодо укладання методичних рекомендацій з
формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в читанні
майбутніх менеджерів.
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Валентон И. Особенности
формирования
англоязычной
профессионально ориентированной компетентности в чтении будущих
менеджеров
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся модели формирования
англоязычной профессионально ориентированной компетентности в чтении
будущих менеджеров; обозначена сущность и структура процесса
формирования
иноязычной
профессионально
ориентированной
коммуникативной
компетентности
специалистов
менеджерских
специальностей, которые неразрывно связанны с постоянно растущими
требованиями к уровню ее сформированности в условиях ускорения
интеграционных процессов в мировом экономическом пространстве;
рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей структурирования
модели формирования англоязычной профессионально ориентированной
компетентности в чтении будущих менеджеров. Выделены принципы
построения модели
формирования
читательской
компетентности:
цикличности, системности, профессиональной направленности и поэтапности
обучения. Обоснованы этапы формирования англоязычной профессионально
ориентированной компетентности в чтении. Определены средства
формирования иноязычной компетентности в чтении и способы контроля
уровня ее сформированности.
Ключевые слова: авторская учебная компьютерная программатренажер, англоязычная профессионально ориентированная читательская
компетентность, этапы формирования, контроль, будущие менеджеры,
принципы.
Valenthon I. The professionally oriented competence formation features in
English reading and the studding in model for future managers
The article deals with some questions concerning the model of the formation
professionally oriented competence in the English reading for future managers and
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with the problem of the development of strategic skills of ESP reading. There has
been grounded the necessity of students’ mastering the above-mentioned competence.
The term “professionally oriented competence in English reading for future
managers has been defined. This model falls into the following groups: planning,
inferring, hypothesis testing, revising hypotheses. The author gives a full description
of the modelling. The reading skills are suggested to be developed with the help of
corresponding electronical exercises and tasks. It has been proved that pre-reading
exercises aim to form strategic skills of planning, reading exercises and tasks enable
to use reading strategies of inferring and compression while post-reading tasks help
to develop strategies of evaluating and correcting. The research results can be used
for further studies of the problem. The principles of constructing the model in English
reading competence: cyclicality, systematicity, professionally orientation and
stepwise learning are singled out. The stages of formation professionally oriented
competence in English reading are substantiated. The means of forming foreign
language competence in reading and ways of controlling its level of formation are
determined. The linguistic characteristics of English financial and economic texts
and psychological mechanisms of their vocabulary learning have been determined.
The linguodidactic model of developing English lexical competence of future
financiers in the process of reading professionally oriented texts has been elaborated
and the corresponding system of exercises has been modelled. The criteria,
evaluative indicators and levels of developing English reading competence of future
managers in the process of reading professionally oriented texts have been defined.
The main purpose of our study is to compare the English reading comprehension
abilities of students – future managers in three experimental groups before and after
using the model with metacognitive strategies and to study the students’ attitude
towards teaching English reading comprehension using metacognitive strategies.
Teachers can use our technology to make their own comprehension questions for
texts that their students read to help them understand better what they read. In
addition, it can be used to analyse instructional materials and to develop materials to
ensure that the various forms of questions are used to help students respond to a
variety of types of reading comprehension.
Key words: author's educational computer program-training, professionally
oriented English reading competence, stages of formation, control, future managers,
principles.
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УДК 355.232.22
Назарій ВЕРБИН,
старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту навчально-наукового центру фізичної підготовки та
спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського, м. Київ
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ
ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ОПЕРАТИВНОТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті наведено результати експериментального дослідження
розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів військового
управління у процесі оперативно-тактичної підготовки. Дане дослідження
підтверджує ефективність впровадження організаційно-педагогічних умов
розвитку професійної витривалості у навчально-виховний процес. Узагальнені
результати засвідчують, що на початок експерименту відмінності у
показниках в ЕГ та КГ не були статистично значущими, натомість на
контрольному етапі експерименту якісні та кількісні показники в ЕГ значно
зросли у порівнянні з КГ.
Ключові
слова:
експериментальне
дослідження,
професійна
витривалість, майбутні магістри військового управління, оперативнотактичний рівень підготовки, експериментальна група, контрольна група.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Проведення

Антитерористичної операції на Сході України, свідчить, що наука не може
залишатись осторонь питання підготовки професійних військових фахівців,
особливо командної ланки оперативно-тактичного рівня. Серед комплексу
проблем, які пов’язані із підготовкою майбутніх офіцерів органів військового
управління,

однією

з

важливих

залишається

розвиток

професійної

витривалості.
Проведений теоретичний аналіз вивчення практики підготовки майбутніх
магістрів військового управління (далі – МВУ) надав можливість обґрунтувати
та

впровадити

організаційно-педагогічні

витривалості даної категорії

офіцерів

умови

розвитку

професійної

у процесі оперативно-тактичної

підготовки (далі – ОТП) та здійснити дослідно-експериментальну перевірку
отриманих результатів.

© Вербин Н.
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Експеримент (від лат. exsperimentum – випробовую) – форма пізнання
об’єктивної дійсності, один з основних методів наукового дослідження
педагогічних явищ, що пов’язаний зі створенням дослідником специфічних
умов і полягає в організації цілеспрямованого спостереження. Його доцільно
застосовувати в тих ситуаціях, які необхідно перевірити [1].
Таким чином, експеримент дозволив нам здійснити перевірку основних
положень нашого дисертаційного дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретикометодологічні

принципи

організації,

проведення

та

обробки

результатів педагогічного дослідження, на які ми опирались під час
дослідно-експериментальної робити, розкрито в працях С. Архангельського,
Р. Атаханова,

Ю. Бабанського,

С. Гончаренка,

В. Загвязинского,

Т. Кристопчука, В. Михеєва, С. Сисоєвої, В. Ягупова та ін.
Щодо дослідження професійної витривалості, то окремі її аспекти
висвітлені

у

працях

Я. Крушельницької,

Є. Гаркавцева,

О. Колесніченка,

М. Гритченка,

С. Канішевського,

В. Метелицького,

Н. Пенькової,

Р. Раєвського та ін. Однак, експериментальні дослідження з розвитку
професійної витривалості майбутніх МВУ залишаються поза увагою науковців.
Метою статті є висвітлення результатів та аналізу експериментального
дослідження щодо розвитку професійної витривалості майбутніх магістрів
військового управління у процесі оперативно-тактичної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічне дослідження
щодо розвитку професійної витривалості майбутніх МВУ було проведено
впродовж 2013–2017 років й охопило кілька етапів.
На

першому

етапі (березень 2013

–

грудень

2014

рр.) було

проаналізовано, систематизовано і вивчено філософські, психологічні та
педагогічні джерела з проблеми дослідження, а також нормативні документи з
питань організації занять з розвитку професійної витривалості з офіцерами
оперативно-тактичного рівня підготовки; визначено мету, завдання, об’єкт та
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предмет дисертаційного дослідження; вивчено педагогічний досвід з розвитку
професійної

витривалості майбутніх

МВУ;

проведено

констатувальний

експеримент першого порядку, в якому з’ясовано сучасний стан розвиненості
професійної витривалості майбутніх МВУ за визначеними нами компонентами
(ціннісно-мотиваційний,

емоційно-вольовий,

когнітивний,

діяльнісно-

практичний, суб’єктний).
На другому етапі (січень – серпень 2015 року) нами визначено та
обґрунтовано

організаційно-педагогічні

умови

розвитку

професійної

витривалості майбутніх МВУ; розроблено модель розвитку професійної
витривалості майбутніх МВУ; визначено та обґрунтовано критерії оцінювання
розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ у процесі ОТП;
розроблено науковий апарат та програму педагогічного дослідження.
На третьому етапі (вересень 2015 року – лютий 2017 року) дослідження
ми провели формувальний етап експерименту та проаналізували його
результати.

Метою

формувального

експерименту

було

впровадження

організаційно-педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх
МВУ у процесі ОТП, результатом впровадження яких було підвищення рівня
розвиненості даної властивості. Також, вносилися корективи в методику
дослідження,

формувалися

попередні

висновки

і рекомендації,

які в

подальшому впроваджувалися в навчальний процес ВВНЗ
На четвертому етапі (лютий – вересень 2017 року) було проведено
контрольний етап педагогічного експерименту, систематизовано й узагальнено
результати

експериментального

дослідження,

здійснено

інтерпретацію

результатів дослідження, упроваджено теоретичні та практичні результати у
навчально-виховний процес, зроблені відповідні висновки та визначено
перспективи подальших досліджень.
Наше дослідження проходило в умовах Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського зі слухачами командно-штабного
інституту застосування військ (сил) за спеціальністю “Бойове застосування та
управління діями військових частин Сухопутних військ”. Так, результати
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сучасного стану рівня розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ у
процесі ОТП дали підставу припустити, що за традиційних підходів до
організації навчально-виховного процесу досягти високого рівня розвиненості
даної властивості досить складно. Тому, виникла необхідність пошуку та
обґрунтування

організаційно-педагогічних

умов

розвитку

професійної

витривалості майбутніх МВУ.
Для підтвердження ефективності впровадження в педагогічний процес
організаційно-педагогічних умов розвитку професійної витривалості майбутніх
МВУ під час формувального етапу педагогічного експерименту було проведене
порівняння отриманих даних ЕГ і КГ за розробленими нами критеріями та
показниками на початку та в кінці формувального експерименту.
Результати вхідного діагностування засвідчують, що переважна більшість
слухачів як ЕГ, так і КГ на початковому етапі дослідження показали середній та
низький рівень розвиненості даної властивості, особливо за такими критеріями
як інтелектуальний, діяльнісно-поведінковий та суб’єктний (таблиця 1).
Таблиця 1 – Результати розподілу майбутніх МВУ під час вхідного діагностування за
рівнями розвиненості професійної витривалості, n=36
Рівні розвиненості професійної витривалості
Високий
Середній
Низький
Критерії
Групи
К-ть
К-ть
К-ть
%
%
%
осіб
осіб
осіб
ЕГ
3
16,67
11
61,11
4
22,22
Ціннісномотиваційний
КГ
4
22,22
9
50
5
27,78
ЕГ
3
16,67
6
33,33
9
50
Емоційно-вольовий
КГ
3
16,67
7
38,89
8
44,44
ЕГ
1
5,56
8
44,44
9
50
Інтелектуальний
КГ
1
5,56
10
55,56
7
38,88
ЕГ
2
11,11
8
44,44
8
44,44
Діяльнісноповедінковий
КГ
0
0
8
44,44
10
55,56
ЕГ
1
5,56
9
50
8
44,44
Суб’єктний
КГ
1
5,56
8
44,44
9
50
ЕГ
3
16,67
10
55,55
5
27,78
Оцінювальнорезультативний
КГ
4
22,22
9
50
5
27,78

Також слід зазначити, що за основними якісними показниками та рівнем
розвиненості компонентів професійної витривалості майбутніх МВУ на
початок формувального етапу експериментального дослідження ці групи
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виявилися

однорідними,

що

підтверджено

методами

математичної

статистики [2].
Після проведення формувального етапу педагогічного експерименту
щодо впровадження організаційно-педагогічних умов розвитку професійної
витривалості майбутніх МВУ нами було проведено повторне діагностування
(контрольний етап) в ЕГ та КГ компонентів професійної витривалості за
визначеними критеріями та показниками оцінювання рівнів розвиненості даної
властивості. На цьому етапі експерименту нами було використано такі ж
методи дослідження як і при проведенні вхідного діагностування. Вони
дозволили виявити у майбутніх МВУ динаміку розвиненості показників
професійної витривалості та виконати порівняльний аналіз.
Отже,

проаналізуємо

отримані

результати

за

визначеними

нами

критеріями й показниками до та після формувального етапу дослідження та
порівняємо їх. Для зіставлення показників, виміряних у двох різних умовах на
одній і тій же вибірці досліджуваних ми використали непараметричний
критерій W – критерій Вілкоксона [3, c. 94]. Також, даний критерій надає
можливість визначити, чи є зрушення показника в одному напрямку більш
суттєвим, ніж в іншому.
Для визначення ціннісно-мотиваційного критерію ми використовували
адаптовану до нашого дослідження методику визначення цінностей-мотивів
Р. Наговіцина [4, с. 424–425] та методику “Мотивація успіху або уникнення
невдач” А. Реана [5].
Аналіз

результатів

показників

ціннісно-мотиваційного

критерію

засвідчив значні зрушення в ЕГ ніж у КГ (таблиця 2), а саме: високий рівень
показника мотивації до військово-професійної діяльності зріс з 16,67 % до
38,88, а цінностей-мотивів до розвитку професійної витривалості – з 16,67% до
44,44 % на рівні p≤0,01. Якісні та кількісні показники КГ були відносно
стабільними, зрушення спостерігається у другому показнику на рівні
значущості p≤0,05.
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Таблиця 2 – Динаміка розвитку показників ціннісно-мотиваційного критерію
професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32)
Групи
% осіб, що знаходяться на відповідному рівні
Показники
Рівні
ЕГ
КГ
до
після
Wекс
до
після
Wекс
Високий
16,67
38,88
27,78
33,33
Мотивація до
військово-професійної Середній
66,67
55,56
10,5
55,56
55,56
48,5
діяльності
Низький
16,67
5,56
16,67
11,11
Високий
16,67
44,44
16,67
22,22
Цінності-мотиви до
розвитку професійної
Середній
55,56
50
15
44,44
55,56
38,5
витривалості
Низький
27,78
5,56
38,89
22,22

Показники
декількома
розвитку

емоційно-вольового

методиками.
професійної

Для

критерію

визначались

нами

діагностування

емоційного

показника

використовували

найбільш

витривалості

ми

за

розповсюджену у педагогічних дослідженнях методику “САН” (самопочуття,
активність, настрій) [6, с. 17–19]. Щодо визначення рівня розвиненості сили
волі, то ми скористались адаптованою до нашого дослідження методикою
Н. Стамбулової [7, с. 320–324], яка дозволила оцінити рівень розвитку таких
вольових якостей, як: цілеспрямованість, наполегливість і завзятість, сміливість
і рішучість,

ініціативність

і самостійність,

самовладання

і витримка.

Вираженість сили-слабкості нервової системи ми діагностували за методикою
теппінг-тесту [8, с. 30].
Результати контролю в ЕГ засвідчили значний приріст результатів за
всіма показниками емоційно-вольового критерію, які є статистично значущими
на рівні p≤0,01, особливо за такими показниками як вираженість сили-слабкості
нервової системи, де кількість слухачів з високим рівнем збільшилась з 5,55 %
до 33,33 %, та розвиненість вольових якостей – з 0 % до 27,78 %. В КГ
статистично значущими знаходяться результати тільки показника емоційної
готовності до розвитку професійної витривалості на рівні значущості p≤0,05.
Результати статистичної обробки емоційно-вольового критерію наведено в
таблиці 3.
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Таблиця 3 – Динаміка розвитку показників емоційно-вольового критерію професійної
витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32)
Групи
% осіб, що знаходяться на відповідному рівні
Показники
Рівні
ЕГ
КГ
до
після
Wекс
до
після
Wекс
Високий
5,55
33,33
11,11 22,22
Вираженість силислабкості нервової
Середній
16,67
50
15
22,22 38,89
50
системи
Низький
77,78 16,67
66,67 38,89
Високий
0
27,78
0
5,55
Розвиненість вольових
Середній
55,56 66,67
11
61,11 66,67
55
якостей
Низький
44,44
5,55
38,89 27,78
Високий
38,89
50
38,89 44,44
Емоційна готовність до
розвитку професійної
Середній
27,78 44,44
29
33,33 38,89
41
витривалості
Низький
33,33
5,56
27,78 16,67

Важливим критерієм, який відображає розуміння сутності професійної
витривалості та шляхів її розвитку є інтелектуальний критерій, який ми
оцінювали за допомогою тестування. У таблиці 4 наведено результати
діагностування до та після формувального етапу дослідження даного критерію,
які показують суттєві відмінності у ЕГ та КГ.
Таблиця 4 – Динаміка розвитку показників інтелектуального критерію професійної
витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32)
Групи
% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Показники
Рівні
ЕГ
КГ
до
після Wекс
до
після Wекс
5,56
33,33
0
11,11
Знання з проблеми професійної Високий
Середній
50
55,56
66,67
61,11
витривалості та особливості її
21
47
актуалізації
Низький
44,44 11,11
33,33 27,78
Високий
11,11 27,78
5,56
5,56
Знання щодо методик,
Середній
38,89 55,56 15,5
55,56 72,22
технологій і засобів розвитку
52
професійної витривалості
Низький
50
16,67
38,88 22,22
Знання щодо організації
Високий
0
38,88
11,11 16,67
саморозвитку професійної
витривалості з урахуванням
Середній
61,11 55,56 15,5
44,44
50
40,5
вікових та індивідуальних
Низький
38,89
5,56
44,44 33,33
особливостей

Аналіз результатів показників інтелектуального критерію засвідчує, що
рівень засвоєння знань в ЕГ є істотно вище як в абсолютному, так і у
відсотковому вираженні. При цьому характерно, що слухачі ЕГ виявилися
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найбільш підготовленими до трансляції знань основ професійної витривалості
на рівні значущості p≤0,01.
Рівень розвиненості показників діяльнісно-поведінкового критерію як на
етапі вхідного, так і вихідного діагностування ми визначали за допомогою
експертного оцінювання. Так, під час практичних занять з дисципліни “Фізичне
виховання та спеціальна фізична підготовка” група експертів здійснювала
оцінювання за визначеними нами показниками ЕГ та КГ. Динаміка змін
показників діяльнісно-поведінкового критерію наведена у таблиці 5.
Таблиця 5 – Динаміка розвитку показників діяльнісно-поведінкового критерію
професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32)
Групи
% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Показники
Рівні
ЕГ
КГ
до
після Wекс
до
після Wекс
Освоєння раціональних
Високий
5,56
22,22
0
5,56
методів, прийомів і технологій
Середній
44,44
66,67 18
44,44 55,56
66
розвитку професійної
Низький
50
11,11
55,56 38,88
витривалості
Високий
16,67
50
16,66 16,67
Прояв вольових та емоційних
Середній
61,11
44,44 11,5 55,56 61,11 50,5
якостей
Низький
22,22
5,56
27,78 22,22
Здатність регулювати та
Високий
5,56
27,78
0
5,56
переносити навантаження
Середній
50
55,56 24,5
50
61,11
44
військово-професійної
Низький
44,44
16,67
50
33,33
діяльності та долати втому

Результати вхідного та вихідного діагностування КГ майбутніх МВУ
істотно

не

відрізняються,

однак,

чітко

прослідковується

динаміка

результативності за всіма показниками слухачів ЕГ на контрольному етапі
експерименту, статистична значущість яких підтверджена математично, та
знаходиться на рівня значущості p≤0,01, що підтверджує вплив впроваджених
нами організаційно-педагогічних умов.
Суб’єктний критерій нами визначався за декількома методиками. Так,
показник рефлексивності майбутніх МВУ ми визначали за методикою “Оцінка
рефлексивності” А. Карпова [9], суб’єктність майбутніх МВУ нами було
діагностовано за методикою “Рівень розвитку суб’єктності особистості”,
М. Щукиної [10],

а

інтернальну

спрямованість

майбутніх
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досліджували за методикою “Когнітивна орієнтація (локус контролю)”
Дж. Роттера [5, с. 509–511].
Отримані дані під час експерименту наглядно засвідчують значний
приріст рівня розвиненості показників даного критерію в ЕГ ніж в КГ, особливо
з таких показників як рефлексивність та суб’єктність майбутніх МВУ на рівня
значущості p≤0,01. В КГ лише рефлексивність має суттєву відмінність на
значущості p≤0,05.
Таблиця 6 – Динаміка розвитку показників суб’єктного критерію професійної
витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32)
Групи
% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Показники
Рівні
ЕГ
КГ
до
після
Wекс
до
після Wекс
Високий
5,56
22,22
11,11 16,67
Рефлексивність майбутніх
Середній
61,11 72,22
7
55,56 66,67 41,5
МВУ
Низький
33,33
5,56
33,33 16,67
Високий
0
16,67
0
5,56
Суб’єктність майбутніх МВУ
Середній
27,78 55,56
21
33,33
50
47,5
Низький
72,22 27,78
66,67 44,44
Високий
11,11 33,33
5,56
16,67
Інтернальна спрямованість
Середній
61,11 61,11
24
44,44 55,55 58,5
майбутніх МВУ
Низький
27,78
5,56
50
27,78

Показники

оцінювально-результативного

критерію

професійної

витривалості майбутніх МВУ визначались на основі об’єктивного оцінювання
індивідуального рівня розвиненості визначених властивостей організму на
підставі результатів виконання нормативів у контрольних вправах та теппінгтесту.
У таблиці 7 наглядно показано динаміку результатів рівнів розвиненості
показників даного критерію. Найбільша значимість різниці відмічається у
витривалості нервової системи та кардіореспіраторної системи, особливо з тих
вправ які виносились слухачам на Державну атестацію на рівня значущості
p≤0,01.
Отже, ми здійснили математичне обґрунтування рівнів розвиненості
професійної витривалості майбутніх МВУ за кожним показником визначених
нами критеріїв в ЕГ та КГ до і після експериментального впровадження
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організаційно-педагогічних умов її розвитку, а також підтвердили статистичну
значущість отриманих результатів за допомогою W-критерію Вілкоксона.
Таблиця 7 – Динаміка розвитку показників оцінювально-результативного критерію
професійної витривалості майбутніх МВУ (W0,05 = 47, W0,01 = 32)
Групи
% осіб, що знаходяться на відповідному
рівні
Показники
Рівні
ЕГ
КГ
до
після
Wекс
до
після Wекс
Високий
16,67
38,89
22,22 27,78
М’язова витривалість
Середній
50
50
38,5
50
55,55 58,5
Низький
33,33
11,11
27,79 16,67
Високий
11,11
33,33
11,11 22,22
Кардіореспіраторна
Середній
44,44
55,56
23
50
44,44
64
витривалість
Низький
44,44
11,11
38,89 22,22
Високий
5,55
33,33
11,11 22,22
Витривалість нервової
Середній
16,67
50
15
22,22 38,89
50
системи
Низький
77,78
16,67
66,67 38,89

Проаналізувавши кожний із виокремлених нами критеріїв та показників
оцінювання рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ,
порівняємо ЕГ і КГ за загальними рівнями її розвиненості, яку ми вираховували
за середньоарифметичними значеннями всіх показників по кожному окремо
визначеному рівню розвиненості, а саме високому, середньому та низькому.
Загальну динаміку рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх
МВУ подано у таблиці 8.
Таблиця 8 – Динаміка рівнів розвиненості професійної витривалості майбутніх МВУ, %
Групи
Рівні
розвиненості
професійної
витривалості
Високий
Середній
Низький

Експериментальна група
Констатувальний
етап
12,04
48,15
39,81

Контрольни
й етап
33,35
55,47
11,18

Контрольна група
Констатувальн
ий етап
12,04
47,22
40,74

Контрольний
етап
17,84
54,77
27,39

Так, з таблиці видно, що під час експериментального дослідження
кількість слухачів, які були віднесенні до низького рівня зменшувалась, а до
середнього та високого – збільшувалась. В ЕГ дана тенденція виражена значно
сильніше, ніж в КГ: відсоткове відношення слухачів ЕГ на контрольному етапі
експерименту, які залишились на низькому рівні суттєво нижче (11,18 %), ніж в
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КГ (27,39 %), а кількість слухачів ЕГ віднесених до високого рівня значно
збільшилась (33,35 %), порівняно з КГ (17,84 %).
З представлених статистичних даних стає очевидно, що розроблені та
впровадженні

організаційно-педагогічні

умови

під

час

педагогічного

експерименту мають суттєвий вплив на розвиток професійної витривалості
майбутніх МВУ.
Так як вхідний рівень розвиненості професійної витривалості майбутніх
МВУ ЕГ та КГ був приблизно рівний, кінцеву різницю можна пояснити тільки
тим, що ефективність організації навчально-виховного процесу була різною.
Оскільки даною різницею в підготовці були тільки впровадженні організаційнопедагогічні умови, тому можна зробити висновки, що запропоновані нами
умови

забезпечують

ефективність

розвитку

професійної

витривалості

майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки. Також, отримані
результати надали можливість розробити методичні рекомендації науковопедагогічним працівникам щодо розвитку професійної витривалості майбутніх
МВУ.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку є розробка
науково-методичного забезпечення щодо розвитку професійної витривалості
майбутніх МВУ у процесі оперативно-тактичної підготовки.
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Вербин Н. Результаты экспериментального исследования развития
профессиональной выносливости будущих магистров военного управления
в процессе оперативно-тактической подготовки
В статье приведены результаты экспериментального исследования
развития профессиональной выносливости будущих магистров военного
управления в процессе оперативно-тактической подготовки. Проведенное
автором
исследование
подтверждает
эффективность
внедрения
организационно-педагогических условий в учебно-воспитательный процесс.
Обобщенные результаты свидетельствуют, что на начало эксперимента
различия в показателях в ЭГ и КГ не были статистически значимыми, но на
контрольном этапе эксперимента качественные и количественные
показатели в ЭГ значительно выросли по сравнению с КГ.
Ключевые слова: экспериментальное исследование, профессиональная
выносливость, будущие магистры военного управления, оперативнотактический уровень подготовки, экспериментальная группа, контрольная
группа.
Verbin N. B. Results of experimental study of the professional endurance
development of future masters of military management in the process of
operational and tactical training
The results of an experimental study of the professional endurance
development of future masters of military management in the process of operational
and tactical training has been presented in the article. The pedagogical research
comprised four stages and was performed at the Ivan Cherniakhovskyi National
University of Defence of Ukraine with the students of the Сommand and
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Headquarters Institute of troops deployment in speciality "Combat deployment and
troops control of military units of the Land Forces".
The current state results of the level of professional endurance development of
the future masters of military management gave ground to suppose that it is quite
difficult to achieve a high level of this quality development using traditional
approaches to the educational process organization. Therefore, there was a need to
search and substantiate organizational and pedagogical conditions for the
development of professional endurance of future masters of military management.
In order to confirm the effectiveness of introducing the determined conditions
into the pedagogical process at the beginning and at the end of the formative stage of
the pedagogical experiment, we compared the obtained data of the EG (experimental
group) and the CG (control group) according to the developed criteria and
indicators. The results of the entry diagnosis indicate that the significant majority of
both EG and CG students at the initial stage of the research showed the average and
low levels of this quality development. It should be noted that the main qualitative
indicators and the level of the components of students` professional endurance
development at the beginning of the formative stage, these groups appeared to be
homogeneous, which has been confirmed by the methods of mathematical statistics.
After the formative stage on the implementation of organizational and
pedagogical conditions, a re-diagnosis (control phase) in the EG and CG
components of professional endurance by the defined criteria and indicators of
evaluation of the this quality development levels have been conducted. At this stage of
the experiment, the same research methods as while conducting the entry diagnosis
have been used. They allowed to reveal the development dynamics of officers’
professional endurance indicators and perform a comparative analysis.
The mathematical processing of the exit control results has shown that the
number of students assigned to the low level was reduced, but to the average and
high levels was increased. In the EG, this tendency is much stronger than in the CG:
the percentage of EG students at the experiment control phase, who remained at a
low level got significantly lower (11.18%) than in the CG (27.39%), and the number
of EG students referred to a high level significantly increased (33.35%), compared
with CG (17.84%).
From the presented statistical data it becomes obvious that the developed and
implemented organizational and pedagogical conditions during the pedagogical
experiment have a significant impact on the development of professional endurance
of future masters of military management.
Key words: experimental research, professional endurance, future masters of
military management, operational-tactical level of training, experimental group,
control group.
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ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА
Нині проблема розвитку етичних засад професійної діяльності педагога є
надзвичайно актуальною. Адже гуманізм, оптимізм педагога, педагогічний
такт і справедлива вимогливість є важливими складовими його професійнопедагогічно культури та її складової – педагогічної етики. Навчання, як
основна діяльність студентів, відіграє важливу роль у формуванні етичних
норм поведінки майбутнього вчителя. Власне навчальна діяльність – це
інформативно насичений шлях професійного самовизначення та становлення
особистості майбутнього вчителя, засіб формування різнобічних пізнавальних
інтересів, установок на самоосвіту та накопичення досвіду, що формує
основні властивості професійно-педагогічної культури сучасного фахівця. В
статті висвітлюються теоретичні положення, що розкривають сутність
поняття «педагогічна етика», етичні засади педагогічної діяльності.
Ключові слова: професійно-педагогічна культура, педагогічна етика,
майбутній вчитель.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Головною особливістю
підготовки майбутніх педагогів у вищій школі уважаємо творчий характер
професійної діяльності на принципах взаємодії професійно-педагогічної
культури з професійною етикою. Саме цим визначаються особливості змісту
основ професійно-педагогічної культури, форми й методи вузівської підготовки
студентів до педагогічної діяльності, їхня спрямованість на самостійну
пізнавальну діяльність, тому що основи професійно-педагогічної культури є
досить значущими в педагогічній діяльності й потребують від майбутнього
фахівця серйозної науково-теоретичної й практичної підготовки. Розширити
професійне поле освіти зможуть майбутні педагоги не тільки багато знаючі, але
й емоційно чутливі до вихованця, із розвинутими гуманними почуттями,
високим рівнем духовного розвитку. Ця проблема зумовлена необхідністю
підвищення якості підготовки фахівців, тому що вивчення й засвоєння
© Гомонюк О.
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студентами

основ

професійно-педагогічної

культури

буде

сприяти

особистісному духовно-моральному зростанню студентів, розвитку їхніх
педагогічних та культурологічних здібностей у теоретичному й практичному
плані.
Без професіоналізму, індивідуально-особистісного початку неможливе
сучасне педагогічне спілкування педагога та учня. Від того, які властивості
свого «я» вчитель передає своїм учням, яких струн їх душі зможе торкнутися,
багато в чому залежить майбутнє нашого суспільства, ідеали та вчинки
культурної людини.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Педагогічна етика як
науково-педагогічна категорія активно розробляється починаючи з 70-х років
ХХ

століття

(В. Писаренко,

І. Писаренко,

І. Синиця,

В. Чернокозова,

І. Чернокозов). Деякі аспекти розвитку етичної культури майбутніх педагогів
висвітлено в дослідженнях Н. Молодиченко, Л. Москальової, І. Пальшкової,
О. Пономаренко, Н. Сопнєвої, Л. Хоружої.
Мета статті – висвітлити теоретичні положення, що розкривають
сутність поняття «педагогічна етика», етичні засади педагогічної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нові соціально-економічні
умови, зміни у характері та змісті роботи вчителя викликали необхідність
перебудови підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ в культурно-освітньому
аспекті, успішне здійснення якої залежить від інтенсифікації процесу навчання
на основі педагогічних новацій і прогресивних освітніх технологій. Тому в
навчально-виховному процесі важливо робити акцент на формуванні у
студентів педагогічної етики, на навчанні ключа до пошуку цих знань та
розвитку творчих етичних можливостей.
Майбутні педагоги мають пам’ятати, що від того, як складаються
відносини вчителя та учня, багато в чому залежать результати спільної
діяльності, досягнення поставлених цілей. Нормою взаємин вчителя та учнів є
гуманні, дружні відносини. Починаючи організацію будь-якої діяльності,
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педагог висуває певні вимоги вихованцю. Вимога вчителя – це важливий
стимул, що суттєво впливає на характер відповідної реакції учня.
Культура є мірилом розвитку людини, адже вона характеризує не тільки і
не стільки обсяг навчених їм цінностей суспільної життєдіяльності людей
протягом всієї своєї історії, скільки сам спосіб, за допомогою якого людина
залучається до цих цінностей. Людина реалізує в спілкуванні завжди певні цілі
діяльності, і при цьому, звичайно ж, вона хоче бути щирою, почутою,
зрозумілою.
Унікальною рисою педагогічної праці є процес взаємодії людей (вчителя
та учня), в якому предмет – людина, продукт праці – людина, результат праці –
людина. Відповідно, в педагогічній праці цілі, завдання та напрями роботи
здійснюються у формі особистісних взаємин.
Майбутній учитель має володіти низкою етичних умінь, необхідних для
успішної реалізації педагогічної діяльності. Важливою умовою успішності
здійснення цього процесу є наявність високого рівня етичних норм і принципів.
Етика (гр. еthos – звичка, звичай) – одна із теоретичних дисциплін,
об’єктом вивчення якої є мораль. Оскільки професійна діяльність соціальнаі
висуває до особистості певні вимоги, то у цьому випадку звертаються до
поняття «професійна етика».
Професійна етика є сукупністю моральних норм, що визначають
ставлення людини до свого професійного обов’язку, регулюючи тим самим
моральні відносини людей в трудовій сфері. Особливість професійної етики
полягає в її тісному зв’язку з діяльністю членів конкретної групи і нерозривній
єдності з загальною теорією моралі.
До основних видів професійної етики належать, зокрема: лікарська етика,
педагогічна

етика, етика науковців,

акторів,

художників, підприємців,

інженерів та ін. Кожний вид професійної етики визначається своєрідністю
професійної діяльності, має свої специфічні вимоги в сфері моралі.
Педагогічна етика є самостійним розділом етичної науки і вивчає
особливості педагогічної моралі, з’ясовує специфіку реалізації загальних
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принципів моральності в сфері педагогічної праці, розкриває її функції,
особливості змісту принципів та етичних категорій.
Оволодіння нормами професійної етики дає змогу сформулювати у
педагога такі моральні регуляції, як професійний обов’язок і відповідальність,
совість та гідність, чесність і шляхетність, а разом із цим уникнути або звести
до мінімуму, моральні суперечності між: належним і сутнісним; свободою та
необхідністю; волею, розумом і почуттями тощо. Адже саме визначені категорії
презентують рівень моральної регуляції поведінки вчителя, без яких неможлива
реалізація будь-якої педагогічної технології, функціонування навчальновиховних систем, результативна педагогічна дія [3].
Мета педагогічної етики полягає у вивченні характеру моральної
діяльності педагога і моральних відносин в професійному освітньому
середовищі та обґрунтуванні засад педагогічного етикету, що є сукупністю
вироблених в учительському середовищі специфічних правил спілкування,
поведінки і людей, які професійно займаються навчанням і вихованням.
Педагогічна етика розглядає зміст основних категорій педагогічної моралі
і моральних цінностей [1].
До педагогічної діяльності застосовують всі основні моральні поняття,
однак окремі з понять відображають такі аспекти педагогічних уявлень,
діяльності і ставлень, що дають змогу виокремити педагогічну етику у відносно
самостійний розділ етики. Серед цих категорій – професійний педагогічний
обов’язок, педагогічна справедливість, педагогічна честь і педагогічний
авторитет.
Педагогічна справедливість є своєрідним мірилом об’єктивності учителя,
рівня його моральної вихованості (доброти, принциповості, людяності), яка
виявляється в його оцінці вчинків учнів, їхнього ставлення до навчання,
суспільно корисної діяльності та ін. Справедливість – це моральна якість
педагога і оцінка міри його впливу на учнів, яка відповідає їх реальним
заслугам перед колективом. Особливість педагогічної справедливості полягає у
тому, що оцінка дій і зворотна реакція на неї знаходяться у педагога і учнів на
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різних рівнях моральної зрілості; в тому, що визначення міри об’єктивності
залежить від педагога в більшій мірі; в тому, що загальній моральній оцінці
підлягає взаємодія сторін з неоднаковим самозахистом; нарешті, в тому, що
запрограмоване педагогом може не усвідомлюватися учнями.
Професійний педагогічний обов’язок – одна з важливих категорій
педагогічної етики.
об’єктивні

і

Основою

актуальні

професійного

потреби

суспільства

педагогічного
в

обов’язку є

навчанні

і

вихованні

підростаючого покоління.
У професійному педагогічному обов’язку запрограмована необхідність
творчого ставлення до своєї праці, особлива вимогливість до себе, прагнення до
поповнення професійних знань і підвищення педагогічної майстерності,
необхідність з повагою і вимогливістю ставитися до учнів і їх батьків, уміння
вирішувати складні задачі і конфлікти шкільного життя.
Професійна честь у педагогіці є поняттям, що демонструє не тільки
усвідомлення учителем своєї значущості, але й суспільне визнання, поважання
його моральних заслуг і якостей. Честь учителя – суспільна оцінка його
реальних професійних переваг, що виявляються в процесі виконання ним
професійного обов’язку.
Педагогічний авторитет учителя полягає в його моральному статусі і
колективі учнів і колег, є своєрідною формою дисципліни, за допомогою якої
авторитетний вчитель регулює поведінку учнів, впливає на їхні переконання.
Педагогічний

авторитет

залежить

від

морально-етичної

і

психолого-

педагогічної підготовки учителя. Рівень його визначається глибиною знань,
ерудицією, майстерністю, ставленням до роботи та ін.
Отже, педагогічна мораль є системою моральних вимог, що висуваються
до педагога у його ставленні до самого себе, до своєї професії, до суспільства,
до учнів та інших учасників навчально-виховного процесу. Вона є одним із
регуляторів поведінки педагога в процесі його професійної діяльності. Система
вимог педагогічної моралі є вираженням професійного обов’язку учителя, його
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моральних обов’язків перед суспільством, педагогічним колективом і перед
самим собою.
Від того, як складаються відносини вчителя та учня, багато в чому
залежать результати спільної діяльності, досягнення поставлених цілей.
Фундаментальну основу нових, справді гуманних відносин між людьми ми
знаходимо у наукових пошуках Ш. Амонашвілі, І. Беха, О. Лазурського,
В. Мясищева, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського та ін. Відносини – це
властивості, що характеризують спрямованість особистості. Нормою відносин
вчителя та учнів є гуманні, дружні відносини. Починаючи організацію будьякої діяльності, педагог висуває певні вимоги вихованцю. Вимога вчителя – це
важливий стимул, що суттєво впливає на характер відповідної реакції учня.
Навчальна діяльність є інформативно насиченим шляхом професійного
самовизначення та становлення особистості майбутнього вчителя, засобом
формування різнобічних пізнавальних інтересів, установок на самоосвіту та
накопичення досвіду – основних властивостей професійно-педагогічної
культури сучасного фахівця.
У вирішенні завдань удосконалення навчально-виховного процесу з
підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ можна виокремити два тісно пов’язані
між собою напрями роботи. З одного боку, оптимізація педагогічних
(навчальних, освітніх, розвиваючих, виховних) впливів, а з іншого – виховання
науково-етичних засад навчального процесу студентів.
З точки зору реальної вузівської практики доцільно користуватися
поняттям культури навчальної праці, що включає мотивацію до учень, вміння
планувати відповідну діяльність, дотримання правил гігієни розумової праці,
володіння загальними і спеціальними навчальними уміннями.
В

межах

нашого

дослідження

для

студентів

Хмельницького

національного університету було прочитано цикл лекцій «Професійнопедагогічна культура та педагогічна етика». Це були дуже короткі цикли, що
складалися з трьох-чотирьох лекцій, залежно від особливостей навчальних
планів різних факультетів.
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Основним завданням лекцій, крім відповідей на конкретні питання
майбутніх педагогів, було спрямування студентів до самоспостереження і
цілеспрямованої роботи над собою.
Крім того, майбутні педагоги одержали коротку пам’ятку, що містила
відповідні рекомендації. Самі консультації вимагають небагато часу, в нашому
випадку час збільшувався за рахунок збору даних та прогресу студентів з
метою оцінки результатів всього роботи.
Практично

це

означало

також

широке

використання

спеціально

розроблених довідкових, інформаційних та методичних матеріалів, що
забезпечують студентам вибір навчальної діяльності та стимулювання її
продуктивності в етичному планах.
Одним із провідних засобів діяльності студентів з оволодіння основами
професійно-педагогічної культури та педагогічної етики, як показало наше
дослідження, є використання принципів гуманної педагогіки.
Сутність підготовки майбутнього педагога передбачало формування
морального світогляду особистості самого студента, озброєння його знаннями
та уміннями з педагогічної, професійної, професійно-педагогічної культури та
педагогічної етики, які є необхідними в професійній діяльності.
В зміст культурно-освітнього процесу входили такі теми з «Основ
професійно-педагогічної культури та педагогічної етики:
1. Педагогічна культура як частина загальнолюдської культури
2. Базові компоненти професійно-педагогічної культури.
3. Зарубіжний досвід формування професійно-педагогічної культури.
4. Специфіка професійної діяльності педагога.
5. Сутність і специфіка педагогічної моралі.
6. Етика спілкування педагога.
7. Культура педагогічного спілкування.
8. Педагогічний такт.
9. Культура взаємин в педагогічному колективі.
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Підготовка майбутніх педагогів з оволодіння основами професійнопедагогічної культури та педагогічної етики, перш за все, передбачає моральне
формування особистості студента засобами наукової та народної педагогіки.
Вважаємо, що до умов підвищення ефективності формування особистості
студента, належать, зокрема, такі: вивчення народних традицій, основ
педагогічної

культури,

професійної

культури,

професійно-педагогічної

культури, педагогічної етики а також його культурно-освітнє самовідновлення
відповідно професійних вимог до особистості майбутнього педагога.
Висновки. Культура професійної діяльності майбутнього педагога
виявляється через його загальну культуру і саме такі його якості, як: альтруїзм,
любов до людей, чесність, совість, об’єктивність, справедливість, тактовність,
уважність

і

спостережливість,

толерантність,

терпіння,

витримка

і

самовладання, доброта, милосердя, щирість душі, гідність, честь, скромність,
порядність,

моральна

досконалість,

благородство,

самокритичність,

адекватність, комунікабельність, оптимізм, сила волі, емпатія, прагнення до
самовдосконалення, креативність краще розвиваються під час навчання в
університеті. Тому ми прагнули розвинути у майбутніх вчителів спеціальні
здібності з основ педагогічного такту, загальні здібності з культурно-освітньої
й професійної діяльності, організаторські здібності, що виявляються в
швидкості

орієнтування

в

педагогічних

ситуаціях,

гнучкості

розуму,

товариськості тощо.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Перспективою
подальших досліджень є вивчення таких питань, як: зарубіжний досвід
формування професійно-педагогічної культури та педагогічної етики майбутніх
вчителів.
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Гомонюк Е. Этические основы профессиональной деятельности
педагога
В настоящее время проблема развития этических принципов
профессиональной деятельности педагога является чрезвычайно актуальной.
Ведь гуманизм, оптимизм педагога, педагогический такт и справедливая
требовательность являются важными составляющими его профессиональнопедагогической культуры и ее составляющей – педагогической этики.
Обучение, как основная деятельность студентов, играет важную роль в
формировании этических норм поведения будущего учителя. Собственно
учебная деятельность – это информативно насыщенный путь
профессионального самоопределения и становления личности будущего
учителя, средство формирования разносторонних познавательных интересов,
установок на самообразование и накопления опыта, которая формирует
основные свойства профессионально-педагогической культуры современного
специалиста.
В
статье
освещаются
теоретические
положения,
раскрывающие сущность понятия «педагогическая этика», этические основы
педагогической деятельности.
Homonyuk O. Ethical basis of professional activity of the pedagogue
We consider that the main feature of the training future teachers in high school
is the creative nature of professional activities on the principles of interaction of
vocational and pedagogical culture with professional ethics. This determines the
peculiarities of the bases content of vocational and pedagogical culture, the forms
and methods of university training of students for pedagogical activities, their focus
on independent cognitive activity, since the bases of vocational and pedagogical
culture are very significant in pedagogical activity and require a future specialist in
serious scientific and theoretical and practical training. Future teachers will be able
to expand the professional field of education not only with a lot of knowledge, but
also emotionally sensitive to a pupil, with developed humane feelings, and a high
level of spiritual development. This problem is conditioned by the need to improve the
quality of the training of future teachers, since the study and mastering by the
students of the basics of vocational and pedagogical culture will contribute to the
personal spiritual and moral growth of students, the development of their
pedagogical and cultural skills in the theoretical and practical terms.
Without professionalism, the individual-personal beginning, the modern
pedagogical communication between the teacher and the student is impossible. The
future of our society, the ideals and actions of a cultural person depends on what
properties of his "I" teacher pass on to his students what strings of their souls can
touch.
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New socio-economic conditions, changes in the nature and content of the
teacher's work led to the need of reorgnition the training of future teachers in higher
educational institutions in the cultural and educational aspect, the successful
implementation of which depends on the intensification of the learning process based
on pedagogical innovations and advanced educational technologies. Therefore, in the
educational process, it is important to focus on educating the foundations of
pedagogical ethics in future professionals, on learning the key to find these
knowledge and developing creative ethical opportunities.
Today, the problem of developing the ethical foundations of the professional
activity of the teacher is extremely relevant. After all, humanism, optimism of the
teacher, pedagogical cycle and fair demands are important components of his
professionally-pedagogical culture and its component - pedagogical ethics.
Education is the main activity of students, therefore, it plays an important role
in shaping the ethical norms of the behavior of the future teacher. The actual
educational activity as an informatively rich path of professional self-determination
and the formation of the personality of the future teacher, a means for the formation
of diverse cognitive interests, attitudes to self-education and the accumulation of
experience, forms the basic properties of the professional-pedagogical culture of a
modern specialist.
Future educators should remember that the results of joint activities,
achievement of the goals are largely dependent on how the teacher-pupil relations
develop. The norm of relationship between teacher and students is a humane, friendly
relationship. Beginning the organization of any activity, the teacher makes certain
requirements to the paternal. A teacher's requirement is an important stimulus that
significantly influences the character of the student's response.
Without professionalism, the individual-personal beginning, the modern
pedagogical communication between the teacher and the student is impossible. The
future of our society, the ideals and actions of a cultural person depends on what
properties of his "I" teacher pass on to his students what strings of their souls can
touch.
Culture is a measure of a human development, because it characterizes not
only to the extent of the values taught to them in social life of people throughout their
history, as the way in which people are involved in these values. Man realizes in
communication certain goals of the activity, and thus, of course, he wants to be
sincere, heard, understandable.
The unique feature of pedagogical work is the process of interaction of people
(teachers and students), in which the subject - a person, product of labor - a person,
the result of work - a person. Accordingly, in the pedagogical work the goals, tasks
and directions of work are carried out in the form of personal relationships.
The future teacher should have a number of ethical skills necessary for
successful pedagogical activities. An important condition for the success of this
process is the availability of a high level of ethical norms and principles.
The article covers the theoretical positions that reveal the essence of the
concept of "pedagogical ethics", the ethical foundations of pedagogical activity.
Key words: ethics, morals, pedagogical ethics, future teacher, student.
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Рівненський базовий медичний коледж
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФЕЛЬДШЕРІВ
У статті аргументовано, що з метою посилення практичної
спрямованості професійної підготовки майбутніх фельдшерів у медичних
училищах і коледжах використовується виробнича практика. Узагальнено, що
для організації та проведення виробничої практики у професійній підготовці
майбутніх фельдшерів одним із основних завдань є вибір бази практики серед
закладів охорони здоров’я. Визначено функціональні обов’язки керівників баз
виробничої практики, керівників практики від медичного закладу та медичного
училища чи коледжу. Визначено структурні компоненти «Щоденника
практики», що характеризує і підтверджує проходження студентом
виробничої практики.
Ключові слова: студенти, майбутні фельдшери, виробнича практика,
професійна підготовка, керівники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах
глобальних трансформацій у сфері охорони здоров’я особливі вимоги
висуваються до майбутніх фахівців, які здобувають вищу медичну освіту різної
кваліфікації. В усьому світі існує потреба у висококваліфікованих спеціалістах
медичної галузі середньої ланки – медичних сестрах, фельдшерах, здатних
самостійно надавати необхідну медичну допомогу пацієнту та обирати
відповідні рішення [1]. З метою посилення практичної спрямованості
професійної підготовки майбутніх фельдшерів у медичних училищах і
коледжах використовується виробнича практика. Організація цієї форми
освітньої діяльності у вищих медичних навчальних закладах базується на
дотриманні певних вимог. Для уніфікації й урахування всіх аспектів
проведення виробничої практики в підготовці майбутніх фельдшерів необхідно
розробити відповідну програму, в якій будуть відображені її основні етапи і
структурні компоненти.
© Дем’янчук М.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор, свідчить, що в сучасній
медичній освіті середньої ланки актуалізується потреба у формуванні нового
типу фахівця, зокрема майбутнього фельдшера, який володіє необхідними
знаннями та навичками, здатний ефективно розв’язувати професійні завдання в
нестандартних умовах на основі сформованого професійного мислення [1].
Проте

основний

масив

наукових

розвідок

присвячено

дослідженню

теоретичних основ професійної підготовки фахівців медсестринства [2] та
різних аспектів навчання майбутніх фахівців сестринської справи: формування
у них професійних цінностей [3], комп’ютерного оцінювання професійних
знань майбутніх медсестер [4], формування професійних умінь майбутніх
медичних сестер хірургічного профілю засобами алгоритмізації [5] підготовка
майбутніх медичних сестер до популяризації здорового способу життя [6] та ін.
Однак науковці не зосереджували свої наукові розвідки на проблемі організації
виробничої практики майбутніх фельдшерів.
Метою статті є конкретизація основних структурних компонентів у
розробці програми виробничої практики майбутніх фельдшерів.
Виклад
проведення

основного
виробничої

матеріалу
практики

у

дослідження.
професійній

Для

організації

підготовці

та

майбутніх

фельдшерів одним із основних завдань є вибір бази практики серед закладів
охорони здоров’я. Для студентів різних спеціальностей можуть бути однакові
бази практики. Проте завдання, які окреслюються перед студентамипрактикантами, відрізняються. Так, якщо програма виробничої практики для
студентів спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» (за
професійним спрямуванням «Управління персоналом в охороні здоров’я»)
передбачає вивчення студентом організації управління персоналом закладу
охорони здоров’я [7], то для підготовки майбутніх фельдшерів виробнича
практика має на меті формування у студентів спеціальних умінь і навичок
надання першої медичної допомоги.
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Отже, базою виробничої практики можуть бути різні види закладів
охорони здоров’я, що функціонують у формі юридичної особи, на що звертала
увагу О. Баєва [7], а саме: госпіталь для інвалідів війни; дитяча лікарня
(республіканська, обласна, міська, районна); дитяче територіальне медичне
об’єднання; дільнична лікарня (у т. ч. сільських, селищних та міських рад);
лікарня (республіканська, обласна, центральна міська, міська, центральна
районна, районна); лікувально-діагностичний центр; медико-санітарна частина
(у т. ч. спеціалізована); медичний центр (різного профілю); міська лікарня
швидкої медичної допомоги; перинатальний центр зі стаціонаром; пологовий
будинок

(обласний,

міський);

студентська

лікарня

(обласна,

міська);

територіальне медичне об’єднання; дерматовенерологічна лікарня; інфекційна
лікарня;

психіатрична

ендокринологічний,

лікарня;

кардіологічний,

диспансери
онкологічний,

(гастрологічний,
протитуберкульозний

тощо); амбулаторія загальної практики – сімейної медицини; поліклініка
(центральна міська, міська, центральна районна); пункт охорони здоров’я
(здоровпункт); центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;
станція переливання крові (республіканська, обласна, міська); станція швидкої
медичної

допомоги;

республіканська,

санітарно-епідеміологічна

обласна,

міська,

міжрайонна,

станція

(центральна,

районна);

контрольно-

аналітична лабораторія та ін. Визначення баз практики здійснюється
керівництвом медичного училища чи коледжа на основі прямих договорів із
закладами охорони здоров’я. Студенти можуть самостійно, за погодженням з
керівництвом вищого навчального закладу, підбирати для себе базу виробничої
практики і пропонувати її для використання.
Вибір бази виробничої практики у професійній підготовці майбутніх
фельдшерів покладає певні обов’язки на керівників цих закладів охорони
здоров’я. Керівники баз практики призначають наказом кваліфікованих
спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою. До функціональних
обов’язків керівників баз виробничої практики віднесено:
створити необхідні умови для виконання студентами програм практики;
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не використовувати майбутніх фахівців на посадах та роботах, що не
відповідають програмі практики;
забезпечити умови безпечної роботи студентів на кожному робочому
місці з проведенням обов’язкового інструктажу з охорони праці та техніки
безпеки;
надати студентам-практикантам і керівникам практики від медичного
коледжу чи училища можливості користуватися бібліотекою, технікою та
документацією, необхідною для виконання програми виробничої практики.
Окрім функціональних обов’язків керівників баз виробничої практики
виокремлюються ще й обов’язки керівника практики від медичного училища чи
коледжа, який:
контролює готовність баз практики та проводить, за необхідності,
підготовчі заходи до прибуття студентів-практикантів;
забезпечує проведення всіх організаційних заходів у навчальному закладі
перед від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження
практики,

надання

студентам-практикантам

необхідних

документів

(направлення, робочої програми практики, щоденник, календарний планграфік, індивідуальне завдання, теми курсових, дипломних та магістерських
робіт);
у тісному контакті з керівником від бази практики забезпечує високу
якість її проходження згідно з програмою;
контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та
проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки
безпеки;
у складі комісії приймає заліки з практики;
подає завідувачу відділення медичного училища чи коледжу письмовий
звіт про проведення виробничої практики із зауваженнями та пропозиціями
щодо її поліпшення.
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Водночас керівництво виробничою практикою майбутніх фельдшерів
окрім представника з медичного училища чи коледжу здійснює ще й керівник
практики від закладу охорони здоров’я, який:
несе особисту відповідальність за проведення практики;
організовує практику відповідно до програми виробничої практики;
організовує проведення інструктажів з техніки безпеки й охорони праці та
відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці;
забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків
проходження практик у структурних підрозділах закладів охорони здоров’я;
забезпечує студентам-практикантам можливість користуватися науковотехнічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та іншою документацією,
необхідною для виконання програми практики;
ознайомлює і контролює дотримання студентами-практикантами правил
внутрішнього розпорядку;
створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки,
передової технології, сучасних методів організації праці тощо;
після

закінчення практики дає письмовий відгук про виконану

студентами практикантами роботу, перевіряє та затверджує звіти студентів.
Для успішного проходження виробничої практики студенти медичного
училища чи коледжу, які здобувають освіту фельдшера, зобов’язані:
до початку практики одержати необхідну документацію та консультації
щодо її оформлення;
своєчасно прибути на базу практики;
систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень давати його
на перевірку керівникам практики;
у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою
практики і вказівками її керівників;
дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої
санітарії;
нести відповідальність за виконану роботу;
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своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з виробничої
практики.
З допомогою керівника практики студент розробляє план проходження
практики відповідно до тематичного плану виробничої практики та специфіки
роботи закладу охорони здоров’я.
Важливим моментом в організації виробничої практики є оформлення її
результатів (звітів). По завершенню виробничої практики студенти протягом
тижня подають керівникам практики від навчального закладу на перевірку:
заповнений в усіх розділах щоденник практики, підписаний керівниками
практики від медичного училища чи коледжа і від медичної установи, де
проходила виробнича практика;
відгук керівника практики від закладу про роботу студента в період
практики з оцінкою рівня і оперативності виконання ним завдання з практики,
ставлення до виконання програми практики, дисципліни тощо;
звіт з практики, з матеріалами, що відображають вирішення передбачених
програмою практики завдань.
Основним

звітним

документом,

що

характеризує

і

підтверджує

проходження студентом виробничої практики, в якому відображається його
поточна робота в процесі практики є «Щоденник практики», в якому майбутній
фельдшер зазначає такі результати своєї роботи:
виконання індивідуального завдання на виробничу практику і збирання
матеріалів для курсової роботи;
календарний план виконання студентом програми практики з оцінками
обсягу і рівня його виконання (план складається спільно з керівниками
практики від медичного навчального закладу і закладу охорони здоров’я);
аналіз складу і змісту виконаної студентом практичної роботи із
зазначенням структури, обсягів, термінів виконання, її оцінки керівником
практики від закладу охорони здоров’я;
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перелік й анотований огляд використаної студентом наукової літератури
(монографії, наукові збірники і статті, реферативні видання) і нормативноправових актів;
висновки і пропозиції студента з практики;
коротка характеристика і оцінка роботи студента в період практики від
закладу охорони здоров’я і випускаючої кафедри.
Звіт про практику складає індивідуально кожний студент, де він
відображає виробничу роботу в період практики. Оформлення звіту про
проходження практики проводиться за загальними вимогами щодо творчої
роботи студентів на аркушах паперу формату А4, обсягом не менше 30
сторінок. Звіт повинен бути конкретним і стислим, з графічними матеріалами
(схемами,

таблицями,

рисунками,

діаграмами,

графіками),

які

наочно

розкривають сутність виконаної робот. Звіт складається з декількох розділів:
вступу, основної частини, практичних рекомендацій і загальних висновків.
Додатками до звіту можуть бути копії зібраних первинних документів
(організаційних, історії хвороби, протокол надання невідкладної допомоги
тощо).
Захист звіту за виробничу практику проводиться перед спеціально
створеною комісією, серед них: голова комісії, відповідальний від медичного
навчального закладу за організацію і проведення практики, наукові керівники
студентів з практики. У процесі захисту студент повинен стисло викласти
основні результати виконаної роботи, продемонструвати знання і досвід, набуті
в закладі охорони здоров’я, вміти порівняти при цьому теоретичні знання з
практикою.

За

результатами

захисту

комісія

виставляє

студенту

диференційовану оцінку в залікову книжку.
Висновки. Отже, чітка організація виробничої практики у професійній
підготовці

майбутніх

фельдшерів

сприятиме

розширенню

освітнього

cередовища, його виходу за межі медичного училища чи коледжа. Студенти
мають змогу поглибити й розширити знання з теоретичних дисциплін,
застосувати їх до розв’язання актуальних медичних проблем, апробувати набуті
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

фахові вміння у реальних умовах професійної діяльності. Не зважаючи на те,
що

МОЗ

України

вносить

зміни

до

класифікатора

професій,

з

метою запровадження професій парамедика та екстреного медичного техніка
замість фельдшера, практична підготовка студентів медичних училищ і
коледжів на базах виробничих практик не втратить свого праксеологічного
значення у підготовці майбутніх медичних фахівців середньої ланки.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо в
розробці зразка щоденника виробничої практики майбутніх фельдшерів.
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Демянчук М.
Организация
производственной
практики
в
профессиональной подготовке будущих фельдшеров
В статье аргументировано, что с целью усиления практической
направленности профессиональной подготовки будущих фельдшеров в
медицинских училищах и колледжах используется производственная практика.
Обобщено, что для организации и проведения производственной практики в
профессиональной подготовке будущих фельдшеров одной из основных задач
является выбор базы практики среди учреждений здравоохранения.
Определены
функциональные
обязанности
руководителей
баз
производственной практики, руководителей практики медицинского
учреждения и медицинского училища или колледжа. Определены структурные
компоненты «Дневника практики», который характеризует и подтверждает
прохождение студентом производственной практики.
Ключевые слова: студенты, будущие фельдшеры, производственная
практика, профессиональная подготовка, руководители.
Demianchuk M. Organization of productive practice in professional training
of future feldshers
It is argued in the article that in order to strengthen the practical orientation of
the training of future feldshers in medical colleges, productive practice is used. It is
generalized that for the organization and conducting of productive practice in the
professional training of future feldshers, one of the main tasks is to choose a practice
base among health care institutions.
The functional responsibilities of the heads of the bases of industrial practice
are as follows: to create the necessary conditions for students to practice; not to use
future specialists in positions and works that do not correspond to the practice
program; provide conditions for the safe work of students at each workplace with the
obligatory instructing of occupational safety; provide interns and practitioners from
a medical college with the opportunity to use the library, equipment and
documentation necessary to implement the program of productive practice.
The responsibilities of the head of practice from the medical school or college,
which controls the readiness of the practice bases, ensure that all organizational
arrangements in the institution before the students leave for practice, the commission
takes practice notes.
In addition to a representative from a medical school or college, the leader of
the practice of future feldshers is also supervised by the healthcare practitioner who
is personally responsible for the practice; organizes the practice in accordance with
the program of productive practice; organizes training on safety and occupational
safety and is responsible for the observance of safe working conditions by students;
ensures the implementation of the approved training schedules of practice in the
structural subdivisions of health care institutions; provides students with the
opportunity to use the scientific and technical library, laboratories, normative and
other documentation necessary for the implementation of the program of practice;
introduces and controls the compliance of interns with internship rules; after the end
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of the practice gives a written response on the work performed by students of
trainees, verifies and approves student reports.
To successfully complete the practice students are obliged: before the practice,
obtain the necessary documentation and advice on its registration; systematically
conduct a diary of practice, once a week, give it for examination by practitioners; to
fully carry out all tasks; adhere to the rules of labor protection, safety and industrial
sanitation; to timely prepare the accounting documentation and to make a note from
the productive practice.
Key words: students, future feldshers, productive practice, professional
training, managers.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
У статті розглянуто педагогічні аспекти застосування інтерактивних
методів при навчанні майбутніх інженерів. Наведено особливості педагогічної
технології застосування інтерактивних методів при навчанні студентів
іноземної мови. Представлено етапи та особливості використання кейсметоду при навчанні студентів іноземної мови за професійним спрямуванням.
Наведено педагогічні умови застосування кейс-методу при навчанні студентів
іноземної мови за професійним спрямуванням.
Ключові слова: навчання майбутніх інженерів, іноземна мова,
інтерактивні методи, кейс-метод, педагогічна технологія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Іноземна мова в системі
сучасної освіти сьогодні посідає особливе місце в силу своїх соціальних,
пізнавальних та розвиваючих функцій, і є важливим засобом спілкування,
пізнання і розширення світу. У новій ситуації розвитку українського
суспільства знання іноземної мови перетворюється в категорію, що реально
затребувана в практичній і інтелектуальній діяльності сучасної людини як
фахівця певної галузі.
В умовах процесу глобалізації світового ринку праці володіння
студентами іноземною мовою підвищує статус вітчизняних фахівців, підсилює
професійну конкурентоспроможність, забезпечує успіх наукових і ділових
контактів. Сучасна освіта задає умови, зміст і технології навчання, що
спрямовані на розвиток відповідних компетенцій і якостей особистості
майбутніх фахівців, а знання з іноземної мови розширюють професійний
контекст, роблять його професійне поле ширше за рахунок доступності
зарубіжної

інформації.

Соціальне

замовлення

також
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престижності знання іноземної мови, в пріоритетах, які ставлять перед собою
студенти, тим самим актуалізуючи прагматичні аспекти навчання іноземної
мови у ВНЗ [1].
Аналіз навчального середовища технічного ВНЗ показав, що викладачі в
своїй роботі недостатньо орієнтуються на професійно-особистісну підготовку
студентів, і, тим більше мало акцентують увагу на свідомій активності
студентів в здобутті знань, віддаючи перевагу умінням читати і розуміти
спеціальну літературу, говорити на повсякденні теми, переводити з іноземної
мови професійні тексти.
В аспекті вирішення цієї проблеми окремі ВНЗ намагаються покращити
стан справ шляхом розробки різних цільових програм та впровадження курсів з
вивчення іноземних мов. Так, у 2016 році в рамках виконання наказу
президента України про оголошення 2016 року «Роком англійської мови»
викладачами кафедри філології та видавничої справи Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського проводилися
курси з вивчення англійської мови для науково-педагогічних працівників ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним підходам та
характеристикам

технологій

при

навчанні

іноземних

мов

присвячено

дослідження С. Хейнса [2], де учений класифікує та моделює декілька видів
технологій навчання іноземних мов. Е. Арванітопуло визначено особливості
проектних методик навчання іноземних мов, нею також запропоновано
комплекси вправ з навчання окремих видів мовленнєвої діяльності на основі
методу проектів [3].
У досліджені Т. Бутакової надано ретроспективну характеристику
методик професійно орієнтованого навчання іноземних мов у технічних ВНЗ,
побудовано періодизацію змін поглядів у наукових колах на проблему навчання
іноземних мов [4].
Учені

Н. Муліна

та

А. Томіліна

у

своїх дослідженнях провели

проектування дистанційного курсу з англійської мови, використання системи
електронного навчання Moodle при вивченні іноземної мови [5; 6].
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Водночас, сьогодні недостатньо представлено основні підходи до
побудови педагогічної технології застосування інтерактивних методів при
навчанні студентів іноземної мови професійного спрямування.
Метою

статті

інтерактивних

є

методів

розгляд
при

педагогічних

навчанні

аспектів

майбутніх

застосування

інженерів;

розробка

педагогічної технології застосування інтерактивних методів при навчанні
студентів іноземної мови, етапів та особливостей використання кейс-методу
при навчанні студентів іноземної мови за професійним спрямуванням.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Науковці

сьогодні

виокремлюють таку специфіку навчання іноземної мови студентів технічного
ВНЗ:
перетворення іноземної мови у технічному ВНЗ у невід’ємний та
найважливіший компонент професійної підготовки майбутніх фахівців;
цілі іншомовної підготовки тут – опанування студентами загальної і
спеціальної лексики, формування навичок роботи з іноземною спеціальною
літературою, розвиток навичок читання та усного мовлення іноземною мовою;
чітка

практична

спрямованість

та

предметність,

взаємозв’язок

з

майбутньою інженерною спеціальністю;
іноземна мова як навчальна дисципліна є засобом формування, формою
здійснення та вираження думки про об’єктивну дійсність, чиї властивості й
закономірності є предметом інших дисциплін;
основним засобом організації комунікативно-пізнавальної діяльності
студентів та формою навчання є спілкування;
для формування навичок мовлення та читання іноземною мовою
необхідна постійна, цілеспрямована, систематична робота студентів,;
необхідність ефективної організації самостійної роботи студентів та її
плановість;
наявність іншомовної технічної фразеології згідно спеціальності [6].
Сьогодні досить популярним є технологічний підхід, який у педагогіці
відображений

у

наукових

працях

В. П. Беcпалька,
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П. І. Підкасистого, Г. К. Селевка, Д. В. Чернилевського та ін.
Серед різноманітних інноваційних напрямків в сучасній лінгводидактиці
найбільш ефективними виявлено такі технології навчання, як: навчання в
співробітництві

(з

використанням

ділових

ігор);

проектні

технології;

інформаційні технології (використання чатів, форумів); продуктивне навчання.
Освітні педагогічні технології сьогодні характеризуються різними
назвами, такими як: «сучасні технології навчання», «інтерактивні технології
навчання», «нові методи навчання», «активні методи навчання». Усі ці назви
тотожні поняттю «інноваційні технології навчання».
Інноваційна освіта відіграє важливу роль та дозволяє стимулювати й
проектувати новий тип діяльності як людини, так й суспільства в цілому.
При традиційній освіті роль педагога носить предметно-технократичний
характер. На відміну від неї, інноваційна освіта має особистісно орієнтований
напрямок, що забезпечує творчий та продуктивний характер навчальної
діяльності. Педагог тут також виконує функцію співучасника навчального
процесу, коли навчання побудовано як діалог студентів між собою та
реальністю.
Інноваційні технології навчання, згідно аналізу наукової літератури,
мають сьогодні два визнані напрямки [6]:
1) «активізація пізнавальної діяльності» – студент одержує готову
пізнавальну інформацію від педагога. При цьому характер навчання –
пасивний, студент представляє позицію пасивного об’єкта, відсутні елементи
творчості,

немає

самостійності,

переважають

елементи

традиційного

репродуктивного навчання. При такій організації студенти здобувають знання,
навички без творчого використання їх на практиці, що формує пасивну
особистість;
2) «інтерактивні технології навчання» відносяться до комунікативноорієнтованого напрямку в навчанні. Ця модель сконцентрована саме на
особистості студента, що після випуску з ВНЗ здатна до самовираження й
самореалізації. Основою такої технології виступає особистісно-орієнтована
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взаємодія викладача й студентів.
Головна думка при інтерактивному навчанні: студент – це не пасивний
об’єкт освітнього процесу і спостерігач, а активний суб’єкт і учасник. До
найбільш

популярних методів

інтерактивного навчання,

що сприяють

активному включенню студентів в процес придбання й переробки знань,
належать «круглий стіл», «дебати», «мозковий штурм», «дискусії», які
засновані на колективному та творчому підході до навчання.
При обґрунтуванні педагогічної технології навчання студентів іноземним
мовам, що заснована інтерактивних методах, ми враховували такі аспекти:
майбутні

інженери

підприємства,

щодня

спираючись

забезпечують
на

основні

функціонування

функції

та

управління,

розвиток
принципи,

закономірності, механізми виробничої сфери; управлінський вид діяльності
зумовлює необхідність міцного знання загальної теорії і практики управління,
основ управлінської діяльності, основних стилей управління тощо; інженер
здійснює взаємодію з іншими фахівцями.
Головна мета такої технології – це досягнення високого рівня знань
студентів з іноземної мови, забезпечення керованості цього процесу, активне
використання методу кейс-стаді, як різновиду методів інтерактивного навчання.
Для обґрунтування змісту й умов функціонування такої технології нами
обраний дидактичний процес, головними структурними компонентами якого є
цільовий, стимулюючо-мотиваційний, змістовний, операційно-діяльнісний,
контрольно-регулюючий, оцінно-результативний і суб’єкт-суб’єктний.
Методична

складова

забезпечує

підтримання

суб’єкт-суб’єктних

взаємовідносин між майбутніми інженерами та викладачами. Також ми
намагалися у нашій технології органічно поєднати такі три рівні: науковий,
теоретико-методичний та праксиологічний.
Науковий рівень передбачає застосування професійної педагогіки, яка
досліджує та обґрунтовує цілі, зміст і методи професійної освіти та проектує
педагогічні процеси у ВНЗ.
Теоретико-методичний

рівень

можна

визначити
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визначення ієрархії цілей, змісту, методів, методик, технологій, засобів та
організаційних форм навчання майбутніх інженерів іноземним мовам.
Праксиологічний рівень полягає у практичній реалізації нашої технології,
результатом якої є розвиненість іншомовної комунікативної компетентності
студентів.
У навчальному процесі Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського проводиться достатньо заходів щодо розробки
та впровадження активних методів навчання студентів, впровадження здобутків
на

основі

проблемного

інформаційно-комунікативних

та

продуктивного
засобів,

що

навчання,
вважаються

використання
сучасними

універсальними методичними засобами для навчання студентів. Однак одним з
найбільш ефективних методів сьогодні вважають використання такого цікавого
інтерактивного методу як кейс-стаді.
Сьогодні визначено два розповсюджені різновиди кейсів – американські
та європейські. Обсяг кейсів американського звичайно більше за обсягом 20-25
сторінок тексту, європейські ж у два рази менше, вони багатоваріантні й не
вказують на єдине вірне розв’язання завдання.
Відмінною особливістю методу case-study є створення проблемної
ситуації на основі фактів з реального життя. Створення кейсу фактично
допомагає студентам отримати готове рішення, яке можна застосувати у
схожих ситуаціях при виконанні виробничих функцій за спеціальністю на
підприємстві.
Для того, щоб кейс досяг своєї мети було враховано необхідність
створення таких основних умов у навчальному процесі: творча атмосфера,
мотивованість студентів, кваліфікований викладач, що постійно заохочує
студентів до креативу, добре виконаний кейс, визначена методика його
використання в навчальному процесі та зрозуміла система оцінювання.
Ідеї методу case-study, що викладені у працях багатьох відомих науковців
та методистів, зводяться до таких характеристик:
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1. Метод призначений для отримання знань з дисциплін, істина в яких
немає однозначної відповіді на поставлене питання, а є кілька відповідей.
2. Акцент навчання переноситься не на оволодіння готовим знанням, а на
його вироблення, на співтворчість студента і викладача.
3. Результатом застосування методу є не тільки знання, але й навички
професійної діяльності.
4. За певними правилами розробляється модель конкретної ситуації, що
сталася в реальному житті, і відображається той комплекс знань і практичних
навичок, які студентам потрібно отримати; при цьому викладач виступає в ролі
ведучого, в ролі диспетчера процесу співтворчості.
5. Безсумнівною перевагою методу є розвиток системи цінностей
студентів, професійних позицій, життєвих установок.
6. Долається недолік традиційного навчання, що пов’язаний з пасивністю
сприйняття інформації та відсутністю творчої конкуренції.
Однією з важливих умов успішності case-study є розвиток інтересів у
студентів до занять з іноземної мови. Отже, для цього ми намагалися навчити
студентів, як індивідуально, так і в складі групи: аналізувати інформацію,
сортувати її для розв’язання заданого завдання, виявляти ключові проблеми,
генерувати альтернативні шляхи розв’язання й оцінювати їх, обирати
оптимальний шлях і формувати програми дій і т.п. Це все буде потрібно їм у
майбутній діяльності на підприємствах.
Досвід використання кейс-методу у навчанні студентів іноземної мови у
Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського
засвідчив, що він викликає наступні психолого-педагогічні ефекти:
підвищує рівень знання іноземної мови студентів у цілому;
вчить студентів формулювати різні типи запитань та їх варіанти;
підвищує

ефективність

використання

студентами

термінів

та

їх

розуміння;
удосконалює навички студентів професійного читання іноземною мовою
і обробки інформації;
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вчить студентів працювати в команді і виробляти колективні рішення;
розвиває творче мислення студентів;
розвиває навички студентів проведення презентації (вміння публічно
представити свою роботу іноземною мовою);
розвиває їх вміння вести дискусію, аргументувати відповіді;
дозволяє повноцінно планувати індивідуальну і групову самостійну
роботу студентів.
Наведемо стисло кілька узагальнених етапів щодо створення кейса, який
використовується на кафедрі філології та видавничої справи Кременчуцького
національного університету імені Михайла Остроградського.
1 етап – формування навчальної мети. На цьому етапі визначається місце
кейса в структурі навчального курсу, виявлення знань, умінь і навичок,
формування соціальних компетенцій студентів. Визначення мети: ілюстрація до
теорії або суто практична ситуація, або їх поєднання. Кейс повинен бути
написаний зрозумілою студенту мовою.
2 етап – побудова програмної карти кейса. Карта складається з певних
тез, які втілюються у тексті. Складається така схема кейса: а) позначаються
дійові особи, дії, дається їх характеристика; б) описується ситуація (умови); в)
вказуються елементи середовища (зовнішні фактори).
3 етап – визначення соціальної системи для кейса та збір інформації.
4 етап – побудова моделі ситуації.
5 етап – діагностика правильності і ефективності кейса.
6 етап – впровадження кейса в практику навчання студентів при навчанні
їх іноземній мові.
При впроваджені розробленої педагогічної технології створювалися
наступні педагогічні умови:
побудова навчального процесу на партнерських засадах в суб’єктсуб’єктній взаємодії;
комфортна атмосфера занять, коли студенти були впевнені у відсутності
критики своїх думок та дій з боку інших людей;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

стимулювання мовних, когнітивних і творчих здібностей студентів та
заохочення активної взаємодії з іншими;
створення контекстних ситуацій, в яких студент усвідомлював, що
вивчення іноземної мови пов’язано з його особистістю і інтересами,
майбутньою професійною діяльністю на виробництві;
забезпечення диференціації та індивідуалізації навчального процесу з
моменту визначення навчальних можливостей кожного студента, його мотивів
та здібностей.
При

проведенні

вільного

анкетування

студентів,

за

підсумками

використання кейсів, вони зазначили, що стали більше цікавитися й
розбиратися в особливостях використання іноземної мови за професійним
спрямуванням

(82%),

підвищили

свою

іншомовну

комунікативну

компетентність (76%), побачили інші практичні аспекти використання
іноземної мови під час майбутньої професійної діяльності (62%). Крім того,
студенти зазначили, що навчилися краще конструктивно реагувати й
відповідати на критику (64%), навчилися переконливо наводити аргументи
(60%), відповідати опонентам (55%).
Висновки та перспективи подальших досліджень. У результаті
проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
1. Інтерактивні методи навчання мають ряд суттєвих переваг, які
необхідно використовувати у підготовці студентів ВНЗ.
2. Розглянуто сутність, етапи та педагогічна технологія використання
кейс-методу при навчанні студентів дисципліні «Іноземна мова за професійним
спрямуванням».
3. Проведення занять з майбутніми інженерами з використанням кейсметоду засвідчило про зростання іншомовної комунікативної компетентності та
зацікавленості.
В подальшому планується розробка рекомендацій викладачам щодо
змістового наповнення відповідних етапів створення кейса в залежності від
особливостей спеціальності майбутнього фахівця.
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интерактивных методов при обучении студентов иностранному языку
профессиональной направленности
В статье рассмотрены педагогические аспекты применения
интерактивных методов при обучении будущих инженеров. Приведены
особенности педагогической технологии применения интерактивных методов
при обучении студентов иностранному языку. Представлены этапы и
особенности использования кейс-метода при обучении студентов
иностранному языку профессиональной направленности. Приведены
педагогические условия применения кейс-метода при обучении студентов
иностранному языку профессиональной направленности.
Ключевые слова: обучение будущих инженеров, иностранный язык,
интерактивные методы, кейс-метод, педагогическая технология.
Dniprovskaya T. Рedagogical features of the use of interactive methods of
students training in foreign language by professional direction
The article deals with the pedagogical aspects of the application of interactive
methods in the training of future engineers. The peculiarities of the pedagogical
technology of application of interactive methods in teaching foreign language
students are given. The stages and peculiarities of the use of the case-method during
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the teaching of foreign language students by professional orientation are presented.
The pedagogical conditions of application of the case-method during teaching of
foreign language students for professional orientation are given.
The main purpose of this technology is to achieve a high level of knowledge of
students in a foreign language, to ensure the manageability of this process, to
actively use the case-case method as a variety of methods of interactive learning.
A distinctive feature of the case-study method is to create a problem situation
based on facts from the real life. Creating a case actually helps students get a readymade solution that can be applied in similar situations when performing production
functions by specialty in an enterprise.
In order for the case to achieve its goal, it was necessary to create the
following basic conditions in the educational process: the creative atmosphere,
students' motivation, a qualified teacher who constantly encourages students to
creative, a well-executed case, a certain method of its use in the educational process
and a clear assessment system .
The ideas of the case-study method, set forth in the writings of many wellknown scholars and methodologists, are reduced to the following characteristics: the
method is designed to obtain knowledge of disciplines, the truth of which there is no
unambiguous answer to the question, but there are several answers; the emphasis on
learning is not on the mastery of ready-made knowledge, but on its development, on
the co-creation of a student and a teacher; the result of applying the method is not
only knowledge, but also professional skills; under certain rules a model of a
concrete situation that has occurred in real life is developed and displays the
complex of knowledge and practical skills that students need to obtain; at the same
time, the teacher acts as a leader in the role of manager of the co-creation process;
the undoubted advantage of the method is the development of a system of values of
students, professional positions, and living systems; the lack of traditional training is
associated with the passivity of perception of information and the lack of creative
competition.
When introduced pedagogical technology developed the following pedagogical
conditions: building a learning process on a partnership basis in the subject-subject
interaction; a comfortable atmosphere of classes when students were convinced of
the lack of criticism of their thoughts and actions from other people; stimulating
linguistic, cognitive and creative abilities of students and encouraging active
interaction with others.
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Лариса КОВАЛЕНКО,
завідувач відділу методики викладання української мови та літератури,
мов національних меншин і зарубіжної літератури комунального вищого
навчального закладу «Вінницька академія неперервної освіти»
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА
ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови
забезпечення результативного розвитку професійної компетентності вчителя
української мови та літератури в процесі підвищення кваліфікації в системі
післядипломної освіти. Реалізація визначених педагогічних умов розвитку
професійної компетентності вчителів української мови і літератури в системі
післядипломної освіти сприятиме більш результативному професійному
зростанню освітян цієї категорії.
Ключові слова: професійна компетентність, процес підвищення
кваліфікації, педагогічні умови.
Постановка проблеми та її актуальність. Інтеграція України в
європейське освітнє товариство та нові історичні, соціально-економічні,
політичні

умови,

пов’язані

з

національним

відродженням

держави,

актуалізують проблему професійного розвитку вчителя української мови та
літератури у системі післядипломної освіти через оновлення цілей, змісту,
методів і форм навчання, створення оптимальних педагогічних умов,
спрямованих на розвиток необхідних компетенцій. Як зазначає В. Олійник,
«щоб сформувати суспільство, яке навчається, потрібно створити умови для
вчителя, який навчається, який володіє найсучаснішими методологічними,
теоретичними і методичними знаннями європейського рівня та випрацьовує
суспільні міжнародні орієнтири. Учитель повинен учитися протягом життя» [1].
Досвід освітньої практики дав можливість виявити протиріччя процесу
розвитку

професійної

компетентності

вчителя

в

сучасних

умовах

післядипломної освіти, які спостерігаються між назрілою потребою розвитку
професійно

компетентного

педагога

і

недостатньою
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теоретичних основ розвитку професійної компетентності вчителів у системі
післядипломної освіти; необхідністю безперервного вдосконалення професійної
діяльності педагога і чинною системою підвищення кваліфікації; суспільними
вимогами до конкурентоспроможного компетентного фахівця та недосконалою
організацією курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток професійної
компетентності

педагогів

у

системі

методичної

роботи

досліджували

А. Бодальов, Г. Данілова, Л. Даниленко, І. Жерносек, В. Олійник, М. Кравцов,
І. Лернер, А. Маркова, М. Поташник, М. Скаткін, О. Щербаков та інші.
Серед чисельних визначень поняття «педагогічні умови» виокремлюються
такі: це сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів,
організаційних форм

і матеріальних можливостей

їх

здійснення,

що

забезпечують успішне вирішення поставленого завдання (О. Федорова [2]);
«сукупність зовнішніх та внутрішніх обставин (об’єктивних заходів) освітнього
процесу», від реалізації яких залежить досягнення поставлених дидактичних
цілей (М. Малькова [3, с. 98]); «…сукупність об’єктивних можливостей змісту,
форм, методів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на
вирішення

поставлених

у

педагогіці

завдань»

(Т. Каминіна

[4, с. 63]).

Враховуємо думку Н. Яковлевої про те, що педагогічні умови є саме
комплексом, тоді як випадкові, розрізнені умови не здатні розв’язувати
педагогічні завдання [5]. Однак цивілізаційні трансформації в освіті –
глобалізація, інтернаціоналізація; інноваційний характер діяльності освітніх
інституцій – зумовлюють необхідність постійного пошуку та обґрунтування
нових педагогічних умов розвитку професійної компетентності вчителів
української мови і літератури в системі післядипломної освіти, адекватних
сучасним вимогам суспільства та держави.
Метою авторського дослідження є визначення та обґрунтування
педагогічних умов розвитку професійної компетентності вчителя української
мови та літератури в системі післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу, результати дослідження. Опираючись на
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наведені дефініції, можна подати власне розуміння педагогічних умов розвитку
професійної компетентності (РПК) вчителів української мови та літератури
(УМЛ) в системі післядипломної освіти (ППО) як сукупність обставин, які
сприяють реалізації навчального процесу з урахуванням особистісних потреб,
інтересів, можливостей вчителя щодо результативної професійної діяльності. У
контексті даного дослідження педагогічні умови – це ті обставини, які
сприяють результативній практичній організації та реалізації процесу розвитку
професійної та педагогічної компетентності вчителів УМЛ в системі ППО.
З цього погляду слушним є зауваження дослідниці Н. Болюбаш, яка
вважає, що ефективність формування та РПК фахівця базується на взаємодії
внутрішніх та зовнішніх факторів. До основних внутрішніх факторів відносить:
мотиваційну,

операційно-інформаційну,

емоційну

та

вольову

сфери

особистості. До зовнішніх – підходи до формування змісту навчального
матеріалу, реалізацію певних освітніх технологій та методів, засобів і форм
навчання [6]. Узагальнюючи погляди на зазначену проблему, визначимо
фактори, які здатні чинити вплив на РПК вчителя в системі ППО. Їх можна
представити схематично (рисунок).
Фактори, які здатні чинити вплив на розвиток професійної компетентності вчителя
в системі ППО

форми

засоби

методи

технології

матеалу

зміст навчального
матеріалу

Зовнішні фактори

воля

емоції

діяльність

мотивація

Внутрішні фактори

Рисунок – Фактори, які здатні чинити вплив на розвиток професійної компетентності
вчителя в системі ППО

Отже, до факторів, які характеризують ступінь забезпеченості умов РПК
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

вчителів УМЛ в системі ППО, віднесемо: розвиток мотивації вчителя щодо
професійного
освітньої

удосконалення,

діяльності,

технологічний

оновлення

сучасне

супровід,

змісту

навчання,

навчально-методичне

наявність

модернізація

забезпечення

висококваліфікованого

та

кадрового

викладацького потенціалу.
Ураховуючи дидактичні принципи, фактори та різні підходи до
визначення педагогічних умов, методом експертних оцінок було визначено такі
педагогічні умови організації процесу РПК вчителів УМЛ в системі ППО:
 спрямовування вчителів УМЛ на професійне зростання, розвиток та
самовдосконалення

своєї

професійної

компетентності,

підвищення

ефективності педагогічної діяльності;
 застосування інтерактивної педагогічної технології РПК вчителів
УМЛ в межах проведення курсів підвищення кваліфікації за анотованою
навчальною програмою «Інтерактивні освітні технології в системі підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів» та навчального спецкурсу «Компетентнісний
підхід вчителя до викладання української мови та літератури»;
 упровадження

дистанційного

курсу

«Розвиток

професійної

компетентності вчителя української мови та літератури» як одного з видів
навчально-методичного забезпечення процесу РПК вчителів УМЛ;
 створення
електронного

акмеологічного

розвивального

інформаційно-освітнього

середовищ

компетентнісного
шляхом

та

інтеграції

навчальних та позанавчальних заходів курсового та міжкурсового періодів у
системі ППО.
Розглянемо особливості кожної із зазначених педагогічних умов РПК
вчителя УМЛ в системі ППО.
Перша педагогічна умова – спрямування вчителів УМЛ на професійне
зростання,

розвиток

та

самовдосконалення

своєї

професійної

компетентності, підвищення результативності педагогічної діяльності –
пов’язана із забезпеченням стійкої професійно орієнтованої мотивації вчителів.
З метою розвитку мотиваційної сфери вчителів УМЛ у процесі РПК викладачі,
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методисти особливу увагу приділяють стимулюванню їх до активної участі в
освітньому процесі, розвитку в них суб’єктної позиції у процесі власного
професійного зростання, оскільки позитивна динаміка у розвитку мотивації
вчителя можлива лише за умови єдності їх виявів. Визначення цієї умови
виходить з принципів гуманістичної психології та педагогіки, сформульованих
К. Роджерсом: для людини важливе її власне сприйняття навколишнього світу;
людина прагне до самопізнання й самореалізації, у неї є внутрішня потреба до
самовдосконалення [7, с. 31].
У структурі мотивації процесу РПК вчителя УМЛ визначають такі
компоненти: розвиток свідомості (усвідомлення цілей, мотивів свого «я», своїх
реальних і бажаних якостей, пізнавальні, когнітивні та емоційні уявлення про
себе); розвиток потреби в системному навчанні та самонавчанні (соціальне
визначення, усвідомлення розвитку професійної компетентності як суспільного
та

особистісного

обов’язку,

вивчення

свого

професійного,

творчого

спрямування); розвиток аналітичного ставлення до професійної діяльності
(зобов’язання, моніторинг, самоконтроль, самоаналіз, самооцінка).
Отже, як бачимо, мотиваційна сфера – це своєрідне ядро особистості, яке
розвивається протягом всього життя і з віком переростає в мотиваційну
установку. Турбота методиста про мотивування розвитку професійної
компетентності вчителя сприяє самоорганізації, заряджає енергією, спонукає до
досягнень. З вищезазначеного випливає, що умова забезпечення стійкої
професійно орієнтованої мотивації щодо навчально-пізнавальної діяльності в
системі ППО забезпечує результативний РПК.
Щодо другої педагогічної умови

–

застосування

інтерактивної

педагогічної технології РПК вчителів УМЛ в межах проведення курсів
підвищення кваліфікації за анотованою навчальною програмою «Інтерактивні
освітні технології в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів» та
навчального спецкурсу «Компетентнісний підхід вчителя до викладання
української мови та літератури», то теоретично та практично доведено, що
інтерактивне навчання сприяє активізації навчально-пізнавального процесу,
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інтелектуального та творчого розвитку, формуванню внутрішньої навчальної
мотивації, розвиває комунікативні вміння. Так, О. Пометун та Л. Пироженко
визначають сутність інтерактивного навчання як «навчальний процес, що
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де і учень, і
вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання» [8, с. 9].
Аналізуючи

описаний

у

літературі

та

спираючись

на

власний

педагогічний досвід, серед ефективних інтерактивних методів виокремлюємо
навчання в малих групах співробітництва. «Енциклопедія освіти» визначає
його так: «Суб’єктом групової діяльності є не окремий учень, а мала група
учнів (зазвичай від 3 до 6 осіб). Характерними ознаками групової навчальної
діяльності є єдина мета й спільна мотивація дій, інтеграція індивідуальних дій у
спільну діяльність,

спільне

прагнення

досягнення

успіху в навчанні,

самоуправління й саморегуляція навчальних дій, колективна оцінка й
відкритість досягнутих результатів» [9, с. 151–152]. Практика підтверджує, що
сумісна навчальна діяльність є ефективною в завданнях, де потрібно
аналізувати, узагальнювати, оцінювати, творчо використовувати інформацію.
Результати роботи в малих групах співробітництва зазвичай значно кращі, ніж
при індивідуальному виконанні. Крім того, помітним є особистісний вплив
заданої ситуації навчання: стимулювання взаємодопомоги, відповідальності,
виховання витримки, виваженості.
Третя педагогічна умова – упровадження дистанційного курсу «Розвиток
професійної компетентності вчителя української мови та літератури» як
одного з видів навчально-методичного та інформаційного забезпечення процесу
РПК вчителів УМЛ – зумовлена вимогами сучасного суспільства. Інформаційні
ресурси сьогодні є не тільки джерелом інформації, а й дають можливість
реалізувати індивідуальну, парну та групову види діяльності, організувати
роботу над навчальними проектами, провести тестування, консультації тощо
під час курсового та міжкурсового періодів навчання. Одним із напрямків РПК
вчителя в системі ППО є професійне вдосконалення та самовдосконалення на
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основі організованої цілеспрямованої навчальної та самоосвітньої діяльності із
використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Розроблений дистанційний тематичний курс для вчителів УМЛ є одним зі
шляхів оптимізації процесу РПК в системі ППО та, водночас, розвитку їх
інформаційно-комунікаційної компетенції (ІК-компетенції).

Значна

увага

приділяється розвитку ІК-компетенції сучасного вчителя УМЛ, оскільки саме
нові інформаційно-комунікаційні технології дають можливість в повній мірі
реалізувати творчий потенціал вчителя як потужний інструмент навчання,
спілкування, забезпечуючи вільний доступ до вітчизняних та зарубіжних
освітніх ресурсів. Щоденна поява нових та зміна існуючих інтернет-сервісів та
ресурсів спонукає вчителя УМЛ до постійного їх вивчення з метою
використання у власній професійній діяльності та для РПК.
З цією метою у Вінницькій академії неперервної освіти було створено
спеціальне програмне забезпечення (платформа ДН E-front), яке у вітчизняних
наукових

джерелах

має

назву

«платформа

дистанційного

навчання»

(В. Биков [10], К. Колос [11], В. Кухаренко [12] та ін.). У англомовних наукових
джерелах таке програмне забезпечення має назву Learning Management System
(LMS) – система управління навчальним процесом. Основним призначенням
такого програмного забезпечення є організація навчання та забезпечення
контролю за діяльністю слухачів курсів (система зазначає: час входу та виходу,
навчальні матеріали, які вивчались, та час роботи з ними, виконання
навчальних завдань, складання тестів тощо). Це відповідає вимогам освіти
дорослих в сучасних умовах. Платформу дистанційного навчання ДН E-front
використано для організації процесу РПК у якості основи для впровадження
дистанційного

курсу

«Розвиток

професійної

компетентності

вчителя

української мови та літератури». Розуміння необхідності побудови сучасного
навчального процесу РПК вчителів на основі розвитку їх ІК-компетенції
знайшло відображення в таких нормативних документах, як «Структура ІКкомпетентностей вчителів. Рекомендації ЮНЕСКО» [13]; «Типове положення
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493 від 24 червня 2011 року «Щодо організації навчання вчителів з
використанням ІКТ» [15] та ін.
Отже,

упровадження

дистанційного

курсу

«Розвиток

професійної

компетентності вчителя української мови та літератури» як одного з видів
навчально-методичного та інформаційного забезпечення процесу РПК вчителів
УМЛ в системі ППО сприяє професійному удосконаленню та всебічному
розвитку вчителів УМЛ, здатності застосовувати набуті знання у професійній
діяльності, оволодінню ІКТ як однією з ключових складових професійної
компетентності вчителя УМЛ, стимулює бажання вчитися впродовж життя.
Четверта умова досягнення суттєвих результатів у процесі РПК вчителів
УМЛ

в

системі

ППО

–

створення

акмеологічного

розвивального

компетентнісного та інформаційно-освітнього середовища шляхом інтеграції
навчальних та позанавчальних заходів курсового та міжкурсового періодів
навчання в системі ППО – зумовлена необхідністю створення творчої
атмосфери

в

спеціалізованій

аудиторії

вчителів

УМЛ,

своєрідного

експериментального майданчика для здійснення професійного пошуку та
реалізації

ідей,

зосередження

належного

інформаційно-комунікаційного,

нормативно-правового та навчально-методичного забезпечення процесу РПК.
Єдине акмеологічне розвивальне середовище та електронне інформаційноосвітнє середовище, в нашому розумінні, – це система, в якій на
інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники процесу РПК:
адміністрація закладу ППО – методисти – вчителі – викладачі. Завдяки такому
середовищу кожен із учасників процесу РПК має не лише доступ до необхідної
йому інформації, але й може реалізувати свої освітні потреби.
До основних джерел інформації, які наповнюють змістом акмеологічне
середовище

та

(загальнонаукова,

сприяють

РПК

вчителя

науково-методична,

УМЛ,

фахова

належать:

філологічна,

література

лінгвістична,

публіцистична, художня та ін.); періодика з української мови та літератури
(газети, журнали); Інтернет; телебачення; відео, аудіоінформація; семінари,
круглі столи, конференції; майстер-класи; курси підвищення кваліфікації;
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екскурсії, театри, виставки, музеї, концерти; заходи з обміну досвідом;
різноманітні спецкурси, тренінги; подорожі тощо. Інтеграція вказаних
інформаційних джерел, навчальних та позанавчальних заходів курсового та
міжкурсового періодів навчання забезпечить повноцінний РПК вчителя в
системі ППО. Ми переконані, що реформа сучасної освіти може відбутись лише
за умови створення комп’ютерних пакетів – інтерактивного комплексу
(електронних підручників, посібників, тренажерів, тестів тощо), наявність яких
забезпечить єдине інформаційне середовище в процесі РПК під час проведення
навчальних занять в системі ППО, позанавчальних заходів курсового та
міжкурсового періодів навчання, а також самоосвітньої діяльності вчителя за
персональним комп’ютером. Використання такої системи організаційнометодичного супроводу, за результатами наших досліджень, суттєво підвищує
результативність РПК вчителів УМЛ.
Зауважимо, що функції сучасного методиста, викладача в андрагогічній
компетентнісній парадигмі освіти, керівника акмеологічного розвивального
середовища

значно

відрізняються:

із

транслятора

інформації

він

перетворюється в наставника, менеджера-організатора процесу самонавчання,
методиста-консультанта з організації навчальної діяльності, навігатора у
потоках інформації, дослідника, порадника з розвитку мотиваційно-ціннісних
орієнтацій вчителя.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, реалізація
визначеного нами комплексу педагогічних умов забезпечить ефективну
організацію процесу РПК вчителів УМЛ в системі ППО. Оскільки цей процес є
цілісним, системним і динамічним, то умовами підвищення результативності
процесу РПК вчителя УМЛ в системі ППО є врахування вимог андрагогічного
підходу до навчання дорослих, забезпечення змістовності та збалансованості
навчальних та організаційних педагогічних умов, форм, методів та засобів
освітньої діяльності.
Подальшого висвітлення потребують питання забезпечення особистісно
зорієнтованого

підходу до

РПК

вчителів УМЛ,
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методичного

забезпечення

та

методичного

супроводу

впровадження

результатів дослідження зазначених педагогічних умов в системі ППО.
Список використаної літератури
1. Олійник В. Стан та перспективи модернізації системи фахового зростання
педагогічних працівників України // Освіта на Луганщині. – 2002. – № 1 (16). –
С. 11–14.
2. Федорова, О. Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе
теоретического и производственного обучения / О. Ф. Федорова. – М. : Высшая
школа, 1970. – 301 с.
3. Малькова, М. О. Формування професійної готовності майбутніх соціальних
педагогів до взаємодії з девіантними підлітками: дис. … кандидата пед. наук :
13.00.01 / Малькова М. О. – Луганськ, 2006. – 252 с.
4. Камынина, Т. П. Формирование учебно-проектной деятельности студента в
образовательном процессе: дисс. … кандидата пед. наук / Камынина Т. П. – Оренбург,
2006. – 200 с.
5. Яковлева Н. Теоретико-методологические основы педагогического
проектирования / Н. О. Яковлева; М-во образования Рос. Федерации, Акад. труда и
соц. отношений. – М. : АТиСО, 2002. – 239 с.
6. Болюбаш Н. М. Теоретичні засади формування професійної компетентності
майбутніх економістів / Н. М. Болюбаш // Наукові праці: Науково-методичний
журнал. – Вип. 99. Т. 112. Педагогіка. – Миколаїв : Вид- во ЧДУ ім. П. Могили, 2009.
– С. 88–95.
7. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М. :
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с
8. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-метод. посіб. /
О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; за ред. О. І. Пометун. – К. : Видавництво А.С.К.,
2006. – 192 с.
9. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; за ред. В. Г. Кременя. – К. :
Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
10. Биков, В. Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти:
монографія / В. Ю. Биков. – К. : Атіка, 2008. – 684 с.
11. Колос, К. Р. Система Moodle як засіб розвитку предметних
компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної 199
освіти: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.10 / Колос К. Р. – Житомир, 2011. – 238 с.
12. Дистанційний навчальний процес: навч. посіб. / В. М. Кухаренко,
Н. Г. Сиротенко, Г. С. Молодих, Н. Є. Твердохлєбова; за ред. В. Ю. Бикова,
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

В. М. Кухаренка. – К. : Міленіум, 2005. – 292 с.
13. Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации Вісник ЛНУ імені
Тараса Шевченка № 20 (279), 2013 94 ЮНЕСКО. Версия 2.0 UNESCO, 2011.
Електронний
ресурс
[режим
iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214694.pdf.

доступу]

http://

14. Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних
працівників Наказ МОН № 930 від 06.10.10 року (Із змінами, внесеними
згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473
від 20.12.2011,

наказом

МОН

№ 1135 від 08.08.2013)

Електронний

ресурс:

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/
15. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 24 червня
2011 року № 1/9-493 «Щодо організації навчання вчителів з використання
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Коваленко Л. Педагогические условия развития профессиональной
компетентности учителя украинского языка и литературы в системе
последипломного образования
В статье определены и теоретически обоснованы педагогические
условия
обеспечения
эффективного
развития
профессиональной
компетентности учителя украинского языка и литературы в процессе
повышения квалификации в системе последипломного образования. Реализация
определенных
педагогических
условий
развития
профессиональной
компетентности учителей украинского языка и литературы в системе
последипломного образования будет способствовать более результативному
профессиональному росту педагогов этой категории.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, процесс
повышения квалификации, педагогические условия.
Kovalenko L. Pedagogical Conditions of Developing of Professional
Competence of Ukrainian Language and Literature Teachers in Retraining
Educational System
In the article the authoress determined and theoretically based pedagogical
conditions of providing effective development of professional competence of
Ukrainian language and literature teachers in the process of improvement of
professional skills in retraining educational system.
Taking into account didactic principles, factors and different scientific
approaches to the definition of pedagogical conditions, thanked to the method of
expert evaluations was determined the complex of pedagogical conditions of the
organizing of process of development of professional competence of Ukrainian
language and literature teachers in the retraining educational system. They are:
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1) Organizing teachers in the direction of professional improvement,
development of their competence and skills;
2) using the interactive pedagogical technologies of development of
professional competence of Ukrainian language and literature teachers in the
measures of improvement of professional skills according the curriculum “Interactive
Educational Technologies in Retraining Educational System” and according to the
curriculum of special course “Competence Approach to the Teaching of Ukrainian
Language and Literature”;
3) providing the distance course “The Development of Professional
Competence of Ukrainian Language and Literature Teachers” as one of the way of
educational-methodological ensuring of process of development of teacher’s
professional competence;
4) creation of acmeological developing competence and electronic
informational-educational surroundings by the method of integration of educational
and non educational arrangements during courses and intercourses periods in the
retraining educational system.
Realization of determined pedagogical conditions of development of
professional competence of Ukrainian language and literature teachers in the system
of retraining education will facilitate the execution of more effective professional
development of such category of the teachers.
Key words: professional competence, process of in-plant training, pedagogical
conditions.
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Мукачівський державний університет
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов
визначаються основними завданнями модернізації системи української освіти в
цілому та вищої іншомовної освіти зокрема. На основі аналізу наукових
досліджень, присвячених проблемі професійної підготовки вчителів,
встановлено, що готовність майбутнього вчителя-філолога іноземної мови до
педагогічного спілкування охоплює такі складові: соціально-психологічна,
морально-етична,
комунікативна,
ціннісно-смислова,
кумулятивна,
лінгвосоціокультурна та технологічна готовність.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні вчителі іноземних мов,
готовність, іншомовна освіта, структура готовності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах становлення
науково-освітньої парадигми в ХХI столітті істотно змінюється соціальний та
дидактичний статус іноземної мови. Очевидна необхідність ретельного
вивчення комунікативних процесів, у тому числі й специфіки педагогічної
комунікації у сфері навчання іноземним мовам.
Освітня парадигма у підготовці майбутніх учителів-філологів іноземних
мов розглядається як характерну для певної лінгводидактичної спільноти
концептуальну модель постановки та вирішення проблем у сфері іншомовної
освіти [1], заснована на сукупності досягнень цього лінгводидактичного
співтовариства в сфері іншомовної освіти.
Науково-освітня

парадигма

диктує

необхідність

комунікації,

співробітництва та співтворчості фахівців сфери навчання іноземним мовам
усього світу. Сучасні працівники системи іншомовної освіти повинні бути
висококомпетентними, готовими і здатними до безперервної самоосвіти,
творчого саморозвитку та самовдосконалення власних здібностей, сприйняття
самих себе як громадян глобального суспільства, критичного аналізу,
© Кончович К.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

осмислення й упровадження в педагогічну діяльність інноваційних технологій у
контексті глобалізації всіх сфер діяльності. Це зумовлено тим, що в умовах
полілінгвального та полікультурного суспільства неможливо уявити сучасної
соціально, культурно, професійно і психологічно адаптованої, всебічно
розвиненої людини не лише без знання іноземної мови, але й без умінь
інтегрувати їх в структуру своєї наукової діяльності та професійних
компетенцій. Внаслідок цього, виникають нові вимоги до вчителів іноземних
мов та системи їхньої підготовки у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Спрямування
пошуків у сфері підготовки майбутніх учителів іноземних мов визначаються
основними завданнями модернізації системи української освіти в цілому та
вищої іншомовної освіти зокрема. Основні напрями державної політики в
галузі модернізації іншомовної філологічної освіти представлені низкою
нормативно-правових документів: Національною доктриною розвитку освіти
України ХХІ ст., Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указом
президента України «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в
Україні», Проектом Ради Європи «Політика та практика викладання в умовах
соціокультурного розмаїття як нове бачення міжкультурної освіти», Проектом
Програми «Євробарометр: Освіта та навчання 2010», де акцентувалась увага на
необхідності регламентації основних функцій, завдань, напрямів, принципів та
орієнтирів

професійної

підготовки

майбутніх

учителів-філологів

іноземної мови.
У

низці

сучасних

досліджень

проблеми підготовки майбутніх учителів

актуалізовано

різні

аспекти

іноземної мови: особливості

професійної підготовки та її організації в контексті сучасних підходів до
викладання іноземних мов у різних країнах (В. Базуріна, Т. Григор’єва,
І. Задорожна – у Великій Британії, О. Жижко – в Мексиці, О. Голотюк – у
Франції, І. Пасинкова – у США); порівняльний аналіз тенденцій розвитку
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змісту

та

іноземних

реформування
мов

професійної

(Н. Бідюк,

І. Гез,

підготовки
В. Калініна,

вчителів
В. Пасинок,

М. Тадеєва та ін.). Науковий інтерес становлять результати дослідження
психологічних (Т. Гусєва), педагогічних (І. Соколова), загальнокультурних
(Т. Несвірська), соціокультурних (В. Гриньова), граматичних (Т. Стеченко),
мовнокомунікативних (Т. Симоненко), методичних (О. Бігич, Н. Зінукова)
аспектів

професійної

підготовки

майбутніх

учителів

іноземних

мов.

Дослідниками констатується комплексна сутність цього процесу, що вимагає
його

багатоаспектного

вивчення.

Водночас

відзначається

необхідність

підготовки майбутніх учителів-філологів до застосування в майбутній
педагогічній
(Л. Морська),

діяльності

інноваційних

(І. Богданова),

інформаційно-комунікаційних

(І. Костікова,

інформаційних
Н. Фоміних),

особистісно зорієнтованих (А. Береснєв) технологій навчання. Значний інтерес
становлять дослідження, присвячені теоретичним положенням і практичним
рекомендаціям

щодо

організації

професійної

підготовки

студентів

та

формування готовності вчителів-філологів до педагогічного спілкування у
вищій іншомовній філологічній освіті.
Метою статті є уточнення сутності та структурних складників готовності
майбутніх учителів-філологів іноземної мови до педагогічного спілкування.
Виклад основного матеріалу дослідження. З погляду педагогічного
тлумачення поняття «підготовка» в енциклопедичній і довідниковій літературі
трактується як: діяльність, спрямована на навчання, надання необхідних знань;
процес формування готовності до професійної діяльності; процес професійного
становлення особистості, який супроводжується оволодінням заздалегідь
установленими знаннями, вміннями, навичками з конкретних професій і
спеціальностей [2, с. 653].
На

основі

аналізу

наукових

досліджень,

присвячених

проблемі

професійної підготовки вчителів, встановлено, що для розкриття специфіки
цього процесу необхідним є обґрунтування поняття «професійно-педагогічна
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підготовка» майбутніх вчителів-філологів іноземної мови, яке науковці
тлумачать як:
1) соціальне динамічне утворення – процес опанування сукупністю
соціальних знань, умінь, навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки,
які забезпечують успішність педагогічної діяльності;
2) процес засвоєння, передачі та створення педагогічних цінностей і
технологій,

результатом

якого

є

опанування

вчителем-філологом

соціокультурних цінностей (особистісні цінності людини, цінності культури
спілкування державною, рідною, іноземною мовами, цінності культури
особистості тощо);
3) процес соціалізації та професіоналізації особистості, розвитку
інтегративних

і

індивідуального

професійних
стилю

та

здібностей

і

мислення,

формування

якостей,

розширення

професійно-важливих

соціального й особистісного досвіду діяльності;
4) частина організованого педагогічного процесу з набуття професійних
знань, умінь і ціннісних установок, яка реалізується в межах відповідного
циклу галузевого стандарту, а майбутній учитель-філолог – особа, що
перебуває у фазі активної підготовки до педагогічної діяльності на професійній
основі у вищому навчальному закладі;
5) компонент педагогічної системи, що характеризується взаємозв’язком і
взаємодією структурних та функціональних компонентів, сукупність яких
забезпечує формування особистості студента та його готовності до професійної
діяльності.
Огляд словникових тлумачень дозволяє відзначити деяку відмінність цих
понять, указуючи на те, що підготовка до професії є процесом формування
готовності до неї, а система установок на працю, стійка орієнтація на виконання
трудових завдань, загальна готовність до праці є психічним результатом
професійної

підготовки.

Дослідження

процесу

формування

готовності

майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування, обґрунтування
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його наукових засад передбачає його вивчення в єдиній системі професійної
підготовки.
У сучасній науковій літературі спостерігається різновекторність щодо
трактування понять «готовність» та «готовність до педагогічної діяльності».
Так, С. Максименко та О. Пелех визначають готовність як цілеспрямований
прояв особистості, що охоплює її переконання, погляди, мотиви, почуття,
вольові та інтелектуальні якості, знання, вміння, навички й установки [3, с. 70].
У площині акмеологічних засад професійно-педагогічної самореалізації
майбутнього вчителя Л. Рибалко трактує готовність як особистісні інтегровані
новоутворення в мисленні, свідомості, самосвідомості, якостях особистості
майбутнього вчителя (інтелектуальних, психічних, фізичних та ін.), які
забезпечують продуктивне виконання педагогічної діяльності [4, с. 9].
З педагогічних позицій готовність майбутнього вчителя до професійної
діяльності визначається як: активний стан особистості, установка на певну
поведінку, мобілізація сил для виконання певного завдання; інтегративне
особистiсне утворення, що є умовою та регулятором успішної професійної
діяльності; суб’єктність професійно зумовлених вимог до вчителя; результат
вироблення майбутнім педагогом моделі майбутньої педагогічної діяльності
залежно від отриманих у процесі професійної підготовки знань, умінь, навичок
та сформованого рівня компетентності; як складне інтегральне утворення
структури особистості фахівця, яке уможливлює визначення якості професійної
підготовки, сформованості професійних знань, умінь, навичок, соціальнопсихологічної схильності до роботи з дітьми [5, c. 59].
Крім того, майбутній учитель іноземної мови повинен бути готовий до
роботи в профільній школі, своєрідність навчання в якій полягає в
розмежуванні

філологічного

та

нефілологічного

профілів.

Державним

стандартом мовної освіти в Україні поряд з програмними документами
Міністерства освіти і науки (МОН) України визначений філологічний профіль
навчання, мета якого полягає в підвищенні загальнолінгвістичного рівня учнів,
розширенні диференційованого навчання відповідно до запитів і здібностей
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старшокласників, формуванні вмінь самостійно здобувати лінгвістичні знання,
працювати з науковою й довідковою філологічною літературою, стимулюванні
інтересу до слова, розвиткові гуманітарного мислення й мовного чуття, що
спирається на філологічну компетентність. За умов профільного навчання
філологічного напряму мова освоюється одночасно як предмет вивчення і засіб
навчання, що зумовлює своєрідність побудови змісту навчання та добір
відповідних форм його реалізації [6, с. 78].
Становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий
освітній простір, потребує суттєвих змін інноваційного спрямування у
підготовці

майбутніх

учителів-філологів.

У

таких

умовах

ціннісною

установкою інноваційного навчання є не засвоєння знань як таких, а сприяння
процесові інтелектуального та морального розвитку особистості учня,
внаслідок чого змінюються пріоритети в діяльності вчителя, а, отже, й у його
підготовці.
У межах дослідження підготовку майбутніх вчителів-філологів ІМ
розглядаємо як безперервний і керований процес набуття студентами досвіду
педагогічної діяльності, який дає змогу системно, цілісно сприймати дійсність
та діяти на основі гуманістичних ціннісних орієнтації та гуманістичної
педагогічної

культури.

Підсумовуючи

зазначене,

узагальнюємо,

що

результатом професійно-педагогічної підготовки є формування готовності
майбутнього учителя іноземної мови до здійснення певних видів діяльності та
професійної діяльності загалом.
Отже, основною метою іншомовної освіти є оволодіння міжкультурною
комунікацією в усій її повноті. Основною умовою і показником такого розвитку
майбутнього вчителя іноземних мов є формування комунікативної готовності
до педагогічного спілкування у сфері іншомовної освіти. Показником якості
підготовки вчителів іноземних мов є певний ресурс особистості майбутнього
педагога, що забезпечує можливість його повноцінної участі в міжкультурної
комунікації

[7, с. 72].

Метою

оволодіння

міжкультурною

комунікацією

майбутнього фахівця у сфері навчання іноземних мов є досягнення такої якості
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мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови, яке дасть змогу йому
вийти за межі власної культури та набути якостей медіатора культур не
втрачаючи власної культурної ідентичності.
Саме

тому досліджувана

нами

готовність

має

чітко

окреслену

спрямованість на об’єкт дослідження – підготовки майбутнього вчителяфілолога, та предмет – формування готовності майбутніх учителів іноземної
мови до педагогічного спілкування, що потребує конкретизації її компонентної
структури. Готовність майбутнього вчителя-філолога іноземних мов до
педагогічного спілкування у контексті дослідження охоплює такі складові:
1) соціально-психологічна готовність – здатність залучати вихованців до
іншомовного спілкування, рефлексувати, адекватно сприймати своєрідність
особистості кожного учня, її статусну структуру, прогнозувати розвиток
міжсуб’єктних відносин, використовувати психологічні засоби (вербальні та
невербальні), механізми комунікативного впливу (навіювання, переконання,
ідентифікацію);
2)

морально-етична

готовність

–

здатність

будувати

іншомовне

педагогічне спілкування на гуманній, демократичній основі, керуватися
принципами і правилами професійної етики та етикету, стверджувати
особистісну гідність кожного учня у процесі вивчення іноземної мови,
ініціювати сприятливий моральний клімат спілкування, долучати учнів до
високої культури іншомовної комунікації;
3) комунікативна готовність – здатність створювати та підтримувати
конструктивний контакт і довірливі стосунки з учнями, фасилітаційна
здатність, уміння будувати взаємини і створювати сприятливе педагогічне
середовище, загальна комунікабельність і соціабельність;
4) ціннісно-смислова готовність – наявність професійної та моральної
позиції вчителя-філолога ІМ, що базується на гуманістичних, творчих і
духовних засадах, пріоритетах і цінностях розвитку повноцінної особистості;
готовність зробити значущий внесок у розвиток і становлення особистості учня
на уроках іноземної мови;
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5) кумулятивна готовність – здатність і досвід використання сукупності
лінгвістичних знань в ситуації реальної педагогічної іншомовної міжкультурної
комунікації; інтелектуальна розвиненість і наявність широкого лінгвістичного
світогляду;
6) лінгвосоціокультурна готовність – це здатність майбутнього вчителяфілолога ІМ до розуміння культури іншого народу, позитивного ставлення до
неї, осмислення її реалій, моралі, цінностей крізь призму власної культури й
уміння

транслювати

цю

культуру

вихованцям;

уміння

ефективно

функціонувати в умовах іншої соціокультурного середовища з використанням
іноземної мови в частковому або повному обсязі та здатність навчити цього
учнів;
7) технологічна готовність – використання навчально-виховних засобів,
методів, прийомів, різних форм взаємодії у процесі іншомовного спілкування з
вихованцями; здатність обирати оптимальний стиль керівництва спілкуванням,
дотримуватися педагогічного такту, органічно поєднувати комунікативну та
предметну взаємодію, забезпечувати його виховну ефективність.
Висновки. Результати дослідження проблеми професійної підготовки
майбутніх учителів-філологів іноземних моа у вітчизняній та зарубіжній
літературі дали змогу охарактеризувати готовність майбутнього вчителя
іноземної мови до педагогічного спілкування як складне динамічне особистісне
утворення, що передбачає наявність певних особистісних якостей і здібностей у
студента, необхідних для успішного майбутнього іншомовного педагогічного
спілкування та педагогічної рефлексії, а також володіння загальними
професійно

значущими

лінгвістичними,

методичними

та

психолого-

педагогічними знаннями, що визначають лінгвістичні аспекти формування
готовності майбутніх учителів-філологів до педагогічного спілкування.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
розробці та апробації ефективних методик формування готовності майбутніх
учителів іноземної мови до педагогічного спілкування.
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Кончович К. Структура готовности будущих учителей-филологов
иностранного языка к педагогическому общению
Совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей
иностранных языков определяются основными задачами модернизации системы
украинского образования в целом и высшего иноязычного образования в
частности. На основе анализа научных исследований, посвященных проблеме
профессиональной подготовки учителей, установлено, что готовность будущего
учителя-филолога иностранного языка к педагогическому общению охватывает
следующие составляющие: социально-психологическая, морально-этическая,
коммуникативная, ценностно-смысловая, кумулятивная, лингвосоциокультурного
и технологическая готовность.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие учителя
иностранных языков, готовность, иноязычная образование, структура
готовности.
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Konchovych K. The Readiness Structure of Future Teacher Philologists of
Foreign Language to Pedagogical Communication
Improvement of the professional training of future teachers of foreign languages
is determined by the main tasks of modernization of the system of Ukrainian education in
general and higher secondary language education in particular. On the basis of the
analysis of scientific research on the problem of teacher training, it has been established
that for the disclosure of this process peculiarities it is necessary to substantiate the
concept of "vocational and pedagogical training" of future foreign language teachers,
which scholars interpret as a social dynamic entity, the process of assimilation, transfer
and creation of pedagogical values and technologies, the result of which is the
mastering of a teacher-philologist of socio-cultural values; the process of socialization
and professionalization of the individual, the development of integrative and
professional abilities and thinking, the formation of individual style and professional
qualities, the expansion of social and personal experience; the part of the organized
pedagogical process for acquiring professional knowledge, abilities and value facilities,
which is realized within the appropriate cycle of the branch standard, and the future
philology teacher is a person in the phase of active preparation for pedagogical activity
on a professional basis in a higher educational institution; a component of the
pedagogical system characterized by the interconnection and interaction of structural
and functional components, the totality of which ensures the formation of the student's
personality and his readiness for professional activity.
The results of the studied problem of the professional training of future teacher
philologists of foreign language in domestic and foreign literature made it possible to
characterize the readiness of the future teacher of a foreign language to pedagogical
communication as a complex dynamic personal entity, which implies the presence of
certain personal qualities and abilities of the student, necessary for the successful future
of foreign communication pedagogical communication and pedagogical reflection, as
well as the possession of general professional, meaningful linguistic, methodological but
psychological and pedagogical knowledge that determines the linguistic aspects of
forming the readiness of future teachers of philology to pedagogical communication.
Based on the analysis of scientific research on the problem of teacher training, it has
been established that the readiness of a future teacher philologist of a foreign language
to pedagogical communication includes the following components: social and
psychological, moral and ethical, communicative, value and semantic, cumulative,
linguistic, social and cultural and technological readiness.
Prospects for further exploration in this area are seen in the development and
testing of effective methods for forming the readiness of future teachers of a foreign
language for pedagogical communication.
Key words: professional training, future teachers of foreign languages, readiness,
foreign language education, readiness structure.
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УДК 378.147
Наталя КОРОЛЬОВА,
старший викладач кафедри фізичного виховання
Української інженерно-педагогічної академії
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглянуто проблему моніторингу фізичного здоров’я
студентів, як фактору підвищення якості їх фізичного виховання у ВНЗ.
Розглянуто мету, завдання, принципи, структуру та інструментарій
моніторингу фізичного здоров’я студентів. Розроблено базову модель
моніторингу ефективності заходів щодо збереження здоров’я студентів, яка
включає в себе науково визначені показники. Визначено основні інструменти
проведення моніторингу фізичного здоров’я студентів у ВНЗ.
Ключові слова: моніторинг, фізичне здоров’я, фізичне виховання,
фізичний розвиток, фізичні якості, студенти, модель моніторингу.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах розбудови
українського суспільства значну роль сьогодні відіграють фізична культура і
спорт як складники загальнолюдської культури, один з важливих факторів
національного прогресу, як життєвий ресурс держави, поліпшення якого має
стати головним напрямком її соціальної політики.
Спорт

сьогодні

являє

собою

соціальний

інститут,

потенційні

перетворювальні можливості якого перевершують можливості багатьох інших
соціальних інститутів. Це обумовлено такими факторами: поєднання якісних
характеристик

праці,

мистецтва,

культури,

фаху;

величезний

запас

документальних життєвих ситуацій та біографії конкретних людей, котрі
являють собою приклади переможного протиставлення сили духа спільної
могутності

суперників;

відповідає

глибинним

потребам

людини

в

різноманітних формах психологічної ідентифікації [5].
Соціальна функція фізичної культури і спорту полягає в тому, що вона
дозволяє їй виробити правильні відповіді на питання сучасного життя, орієнтує
на творче рішення назрілих проблем, озброює реальним розумінням перспектив
© Корольова Н.
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суспільного розвитку. Однак часи змінюються і сьогодні потрібний пошук
нових технологій, методів та методик залучення студентів ВНЗ до фізичної
культури і спорту, та визначення ефективності цього процесу.
Усе це вимагає вивчення проблеми моніторингу фізичного здоров’я
студентів, як фактора підвищення якості їх фізичного виховання. Моніторинг в
даному контексті, визначається як складова частина педагогічної діяльності,
яка має свою мету, завдання, принципи, структуру та інструментарій, і яка
спрямована на корекцію змістовного компонента навчального процесу
у ВНЗ [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями сьогодні все
більше усвідомлюється практична доцільність обґрунтування теоретичних і
методичних засад проведення моніторингу, як невід’ємної частини професійної
діяльності педагога щодо покращення викладання дисциплін з фізичної
культури та спорту у вищому навчальному закладі [2; 3].
На основі аналізу сучасної науково-методичної літератури встановлено,
що значна частина досліджень присвячена запобіганню негативного впливу
екологічних і економічних умов на здоров’я та фізичний стан студентів
(Т. Круцевич, М. Курочкіна), вивченню фізичного стану студентів (О. Дрозд,
О. Малімон), формуванню потреби в молоді до систематичних занять
фізичними вправами протягом усього життя (М. Віленський, Г. Іванова).
Водночас, незважаючи на такий широкий спектр досліджуваних
напрямків фізичного виховання студентської молоді, відсутні комплексні
дослідження щодо моніторингу фізичного здоров’я студентів, як фактора
підвищення якості їх фізичного виховання.
Метою статті є розгляд проблеми моніторингу фізичного здоров’я
студентів, як фактора підвищення якості їх фізичного виховання, визначення
його мети, завдань, принципів, структури та інструментарію для оцінювання
фізичного

здоров’я

студентів,

побудова

базової

моделі

моніторингу

ефективності заходів щодо збереження здоров’я студентів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.
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розглядається в теорії управління як одна з головних ланок управлінського
циклу. В межах моніторингу проводиться виявлення та оцінювання проведених
педагогічних дій. При цьому забезпечується зворотний зв’язок, який інформує
про відповідність фактичних результатів діяльності педагогічного колективу
кінцевій меті. Той факт, що вона не завжди досягається повністю, є звичайною
ситуацією і завдання полягає в тому, щоб оцінювати ступінь її досягнення,
направленість та причини відхилень [3].
Зрозуміло,

що

результати

педагогічного

процесу обумовлюються

впливом різних зовнішніх і внутрішніх факторів: це зміни в навчальних планах,
забезпечення інформаційною літературою та засобами навчання, застосування
сучасних методик і технологій навчання, а також суб’єктивних факторів: як
склад педагогічних працівників та студентів.
Таким чином, моніторинг освіти передбачає виявлення і врегулювання
впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх факторів самої
педагогічної системи. В реальних умовах моніторинг тісно пов’язаний з
функціями та стадіями управління навчальним закладом. Він охоплює цілі,
інформацію, рішення, організацію та рівень педагогічної діяльності колективу
та управління ним.
Моніторинг здійснюється принципово різними шляхами: контроль
навчального процесу та контроль знань студентів. Перший шлях методично
відпрацьований та виконується систематично в кожному навчальному закладі.
Його характерною рисою є всеохоплюючий характер. Він реалізується
періодично і постійно. Він ґрунтується на правовій основі і охоплює, перед
усім, стан навчально-методичного забезпечення, лабораторну базу, кадровий
склад та, по-друге, організацію навчального процесу (розклад занять, ведення
поточної документації, виховна робота тощо) [4].
Моніторинг в нашому дослідженні розглядаємо як складову частину
педагогічної діяльності, яка має свою мету, завдання, принципи, структуру та
інструментарій. Метою моніторингу, згідно аналізу наукових праць, є
отримання інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських
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рішень в навчальному процесі, для корекції змісту фізичного виховання
студентів. Отже, завдання моніторингу для покращення стану здоров’я
студентів УІПА визначаємо такі: виявлення причинно-наслідкових зв’язків між
фізичним станом студентів і умовами здійснення навчальної діяльності;
прогнозування

фізичного

стану

студентів;

визначення

невідкладних

і

довгострокових заходів, спрямованих на корекцію фізичного стану студентів;
інформування

зацікавлених

сторін

про

результати,

отримані

в

ході

моніторингу.
У числі основних принципів моніторингу доцільно виділити наступні:
відповідність змісту системи моніторингу освітнім, виховним, оздоровчим та
прикладних завданням фізичної культури та спорту; прикладна спрямованість
моніторингу повинна забезпечувати необхідний для здоров’я, безпечної
життєдіяльності та професійної придатності рівень спеціальних знань, рухових
умінь і навичок, а також фізичної підготовленості і працездатності;
відповідність вимог тестування віково-статевим особливостям студентів, та
специфіки їх майбутньої професійної діяльності.
У контексті проведеного дослідження найбільш актуальних визначено
проведення моніторингу фізичного здоров’я студентів. У зв’язку з цим у
структурі моніторингу фізичного здоров’я студентів було визначено наступні
компоненти: показники фізичного розвитку, фізичної та функціональної
підготовленості.
Узагальнення результатів наукових досліджень, досвіду викладання у
ВНЗ свідчить про те, що, незважаючи на увагу фахівців в галузі фізичної
культури

і спорту до проблеми оцінки

підготовленості

студентів,

спостерігається

і контролю рівня

фізичної

погіршення

рухових

рівня

здібностей студентів, та існування проблеми використання рухових тестів, які
не враховують індивідуальні особливості організму.
Основними інструментами проведення моніторингу сьогодні є тестування
та анкетування [6]. В системі ВНЗ тестування допомагає вирішенню ряду
складних завдань, наприклад, таких, як виявлення рівнів розвитку фізичних
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якостей і оцінка рівня володіння руховими навичками. На основі результатів
тестування

можна

проводити

наступний

аналіз:

порівнювати

фізичну

підготовленість, як окремих досліджуваних, так і цілих груп; проводити відбір
студентів до навчання тим або іншим видам фізичних вправ; здійснювати в
значній мірі об’єктивний контроль над процесом і результатами навчання;
виявляти переваги та недоліки застосовуваних засобів, методів навчання і форм
організації занять; складати обґрунтовані плани індивідуальних і групових
занять фізичними вправами.
Процес

оцінки

фізичного

розвитку,

фізичної

та

функціональної

підготовленості студентів будується не тільки на зіставленні результатів
тестування з нормативами, а й на динаміці приросту індивідуальних
показників [7]. Визначення рівня фізичного здоров’я необхідно не тільки в
діагностичних цілях, але і в цілях корекції форм і змісту фізичного виховання,
перевірки ефективності засобів і методів педагогічного впливу. Розглядаючи
питання побудови норм фізичної підготовленості, слід враховувати те, що
рухові можливості студентів в певній мірі залежать від особливостей статури:
розмірів, пропорцій тіла і конституційних особливостей, а так само
особливостей їх професійної діяльності. Крім показників «силової» складової
моніторингу необхідно вивчати також духовну і мотиваційну його сторони, що
дозволить розглядати студента як всебічно розвинену особистість. Так на наш
погляд

не

менш

важливим

компонентом

моніторингу

є

визначення

сформованості рівня фізичної культури особистості студентів шляхом
проведення самодіагностики.
Процесу самодіагностики, на нашу думку, потрібно приділяти більше
увагу, тому що з нього починає вироблятися навик самооцінки, що необхідний
кожній людині, як в особистому житті, так і в професійній діяльності. Отримані
результати

про

рівень

сформованості

фізичної

культури

особистості,

дозволяють визначити завдання, основна спрямованість яких – забезпечити
позитивну динаміку рівня фізичної культури особистості студента і створити
умов для організації його самостійної роботи з розвитку, як окремих фізичних
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якостей

і рухових здібностей,

так

і індивідуального

рівня

фізичної

підготовленості в цілому.
Проведення моніторингу фізичного здоров’я майбутнього фахівця
створює студенту умови для саморозвитку особистості, дозволяє формувати
навички ведення здорового способу життя і, як наслідок, створює передумови
підвищення конкурентоспроможності випускника на ринку праці. У процесі
моніторингу зовні задана норма переноситься в площину особистіснозначущого

нормативу,

відбувається

відстеження

динаміки

зміни

всіх

показників, що забезпечує зворотний зв'язок і є стимулюючим початком, перш
за все для самого студента.
Аналіз результатів експертного опитування фахівців (викладачі УІПА, 12
осіб) показують, що основними показниками моніторингових вимірів можуть
бути:
діяльність щодо збереження здоров’я – 36,4%;
дотримання нормативів навчального навантаження – 18,2%;
організація роботи ВНЗ щодо формуванн цінностей здоров’я і здорового
способу життя – 16%;
організація культурно-оздоровчої роботи – 14,2%;
організація системи медичного обслуговування – 12,6%;
інфраструктура освітнього закладу для збереження здоров’я – 12,2%.
Проведений аналіз результатів експертного опитування, дозволив
визначити ряд показників, які можуть бути використані для оцінки
ефективності проведеної роботи і скласти основу інструментарію моніторингу.
Визначення основних показників дозволили сформувати базову модель
моніторингу ефективності заходів щодо збереження здоров’я студентів, яка
включає в себе наступну сукупність показників. Перший блок – це загально
статистичні показники здоров’я: задоволеність якістю здоров’я; пропуски
занять студентами через хворобу; діагностична карта захворюваності студентів
на навчальний рік та інші. Другий блок – системність і послідовність діяльності
щодо збереження здоров’я, яка включає: наявність в навчальних планах
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професійної підготовки спецкурсів щодо збереження здоров’я, спецдисциплін;
соціально-адаптаційна

і особистісно-розвиваюча

робота

ВНЗ

(показник

включає наявність і використання технологій).
Третій блок становлять показники психофізіологічної комфортності
освітнього процесу: розрахунок коефіцієнта стомлюваності; напруженість
функціонального

стану

навчального

процесу,

відповідність

соціальним

стандартам, прийнятим в системі вищої освіти; напруженість адаптаційного
періоду студентів 1-го курсу; привабливість ВНЗ для студентів; задоволеність
викладачів життєдіяльністю освітнього закладу і інші.
Четвертий блок – фізкультурно-оздоровча робота у ВНЗ: ефективність
організації культурно-оздоровчої роботи навчальних груп і ВНЗ у цілому;
якість і зміст медичного обслуговування; ефективність медичної профілактики і
динамічного спостереження за станом здоров’я студентів, спортивно оздоровча
робота; мотивація учнів до занять фізичною культурою і спортом. П’ятий
блок – просвітницько-виховна робота зі студентами.
Досвід роботи показав, що студенти виявляють свій інтерес не стільки до
результатів, які вони показують в процесі тестування, скільки до процесу
побудови рухів, моделювання проблемних і ігрових ситуацій, до процесу
живого спілкування та комунікації, до дискусії, критики, до пошуку рішень.
Орієнтація на процес навчання, усвідомлення його звільняє навчальну
діяльність від шаблонів та переводить у сферу творчості. Формування студента
як особистості протікає лише при максимальній його включеності в навчальну
діяльність, в рамках якої він повною мірою може реалізувати свою потребу у
фізичній активності.
Кількісні та якісні характеристики фізичної активності студентів були
вимогами до її змісту, як специфічної людської життєдіяльності. Проведені ж
систематизація об’єктивних і суб’єктивних показників оцінки дозволили
сформулювати структурно-функціональну підставу для якісного управління
фізичним вихованням студентів в УІПА.
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Проведене дослідження дозволило визначити, що фізична активність
студентів може оцінюватися в процесі опитування за допомогою спеціально
розробленої анкети, яка повинна включати в себе наступні блоки: ціннісні
орієнтації (мотиви, потреби та інтереси); рівень фізичної активності (навчальна,
спортивна, ігрова, активне дозвілля); заняття фізичною культурою (значимість
предмета, задоволеність, знання); самооцінка фізичної та функціональної
підготовленості; самооцінка фізичного розвитку. Тут нами підбиралися прості,
доступні, інформативні показники, що характеризують не тільки рівень
фізичної підготовленості, але і функціонального стану та фізичного розвитку.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, за
підсумками проведеного дослідження можна зробити наступні висновки:
моніторинг є найбільш продуктивним інструментом спостереження, аналізу і
контролю стану здоров’я студентів, що дозволяє мінімізувати негативні
наслідки навчальної та професійної діяльності, а також підвищувати
ефективність застосовуваних засобів і методів навчання; інтерпретація
інформації, отриманої за допомогою моніторингу, може бути будь-якою, але
головна її цінність буде полягати в тому, що статистичні показники
допоможуть сформувати у студентів своє ставлення до здоров'я як соціальної
цінності в режимі системної, комплексної та адресної роботи.
В подальшому планується визначення основних методик для студентів
щодо самооцінювання власного фізичного розвитку.
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Королева Н. Педагогические аспекты мониторинга физического
здоровья студентов в высшем учебном заведении
В статье рассмотрена проблема мониторинга физического здоровья
студентов, как фактора повышения качества их физического воспитания в
ВУЗ. Рассмотрены цели, задачи, принципы, структура и инструментарий
мониторинга физического здоровья студентов. Разработана базовая модель
мониторинга эффективности мероприятий по сохранению здоровья
студентов, которая включает в себя научно определенные показатели.
Определены основные инструменты проведения мониторинга физического
здоровья студентов.
Ключевые слова: мониторинг, физическое здоровье, физическое
воспитание, физическое развитие, физические качества, студенты, модель
мониторинга.
Koroleva N. Pedagogical aspects of monitoring of physical health of students
at higher educational institutions
The article deals with the problem of monitoring the physical health of students
as a factor in improving the quality of their physical education. The purpose, tasks,
principles, structure and tools of monitoring of physical health of students are
considered. The basic model of monitoring of the effectiveness of measures to
preserve the health of students is developed, which includes scientifically defined
indicators. The basic tools of monitoring of physical health of students are
determined.
The social function of physical culture and sports is defined, which consists in
the fact that it allows us to develop the correct answers to the questions of modern
life, orientates itself to the creative solution of pressing problems, arming with a real
understanding of the prospects of social development.
Education monitoring involves identifying and regulating the influence of
factors of the environment and internal factors of the pedagogical system itself. In
real terms, monitoring is closely linked to the functions and management stages of an
educational institution. It covers the goals, information, decision, organization and
level of the teaching staff and management of the team.
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The problem of monitoring physical health of students as a factor of improving
the quality of their physical education is considered. Monitoring is defined as an
integral part of pedagogical activity, which has its purpose and which is aimed at
correcting the content component of the educational process at higher educational
institutions.
The purpose of monitoring, according to the analysis of scientific works, is to
obtain the information necessary for the adoption of sound management decisions in
the educational process, for correcting the content of physical education of students.
In the context of the conducted research, the most relevant is the monitoring of
physical health of students. In this regard, the following components were identified
in the structure of the physical health monitoring of students: indicators of physical
development, physical and functional preparedness.
Monitoring is considered as an integral part of pedagogical activity, which has
its purpose, tasks, principles, structure and tools. The purpose of monitoring,
according to the analysis of scientific works, is to obtain the information necessary
for the adoption of sound management decisions in the educational process, for
correcting the content of physical education of students. The main monitoring tools
today are testing and questionnaires.
Determination of the main indicators allowed to form a basic model for
monitoring the effectiveness of measures for the health of students, which includes a
set of indicators.
Key words: monitoring, physical health, physical education, physical
development, physical qualities, students, model.
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завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

ФОРМУВАННЯ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ФАРМАЦЕВТІВ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів базується
на опануванні студентами основ фармацевтичної деонтології. Цей напрям
медичної деонтології вивчає норми поведінки провізора, які спрямовуються на
максимальне підвищення ефективності медикаментозної терапії і створення
сприятливого клімату у професійній взаємодії з пацієнтом, лікарем, колегами
по роботі. Опанування фармацевтичною деонтологією на рівні інтеріоризації
основних принципів, вимог і правил поведінки провізора свідчитиме про
сформованість у нього деонтологічної культури.
Ключові слова: фармація, фармацевти, підготовка, етика, деонтологія,
деонтологічна культура.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Підготовка майбутніх
фахівців медичної галузі передбачає не лише досконале вивчення студентами
фахових дисциплін, а й формування у них «цілісного розуміння загальних
принципів
норм

медичної

клінічної

етики

діяльності

й

осмислення

медичного

необхідності

персоналу

та

дотримуватися

етики

наукового

дослідження» [1, с. 4], що особливо стосується працівників фармацевтичного
профілю. Адже розробка і створення лікарських препаратів потребує від
майбутніх фармацевтів усвідомлення і сприйняття таких морально-етичних
цінностей, як чесність, совісність, відповідальність за доручену справу та ін.
Дотримання

фахівцями

в

галузі

фармації

етичних,

біоетичних

та

деонтологічних принципів і норм, які сприяють належному виконанню
професійних обов’язків впродовж практичної діяльності, свідчить про
сформованість у них деонтологічної культури.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Засадничим
джерелом для формування деонтологічної культури майбутніх фахівців
фармації є Етичний кодекс фармацевтичних працівників України,прийнятий на
VІІ Національному з’їзді фармацевтів України (15-17 вересня 2015 р.),
невід’ємною частиною якого є «Правила належної промоції фармацевтичними
компаніями лікарських засобів професіоналам охорони здоров’я» [2]. На
засадах деонтологічної культури науковці аналізують стан та перспективи
розвитку

вітчизняного

ринку

багатокомпонентних

лікарських

засобів

рослинного походження [3] та забезпечення їхньої якості [4]. Професійна етика
та деонтологія визначають рівень деонтологічної культури фахівців фармації в
процесі виробництва лікарських засобів [5], належної практики їх зберігання [6]
та дистрибуції [7]. Саме з дотриманням деонтологічних норм фармацевти
змінюють наукові підходи до виробництва нових лікарських препаратів,
наприклад, до нормування вмісту важких металів у лікарській рослинній
сировині та лікарських рослинних препаратах [8]. Відтак, на думку дослідників,
знання професійної етики і деонтології є складником успіху в діяльності
провізора [9].
Метою

статті

є

конкретизація

основних

аспектів

формування

деонтологічної культури майбутніх фармацевтів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Теоретичний

аналіз

філософської літератури дає змогу визначити витоки деонтології як науки про
мораль. Засновником цього наукового вчення вважають англійського філософа
І. Бентама, який окреслив основи утилітарної філософії моралі, головним
питанням якої є проблема: зробити найщасливішими найбільшу кількість
людей. Саме для визначення утилітарної системи етики І. Бентам вводить нове
поняття – деонтологія (відгрец. τοδέον – належний) як вчення про правильне,
належне. Основою деонтології є принцип корисності, за яким вчинок є таким,
що заслуговує чи не заслуговує схвалення залежно від збільшення чи
зменшення «суми суспільного щастя» [10].
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У теорії доброчинності І. Бентама розглядається поєднання власного
інтересу людини та її суспільного обов’язку, визначення сутності деонтології,
доброчинності, вад, інтелектуальних здібностей, історії принципу щастя та ін.
Науковцем досліджується практика доброчинності, зокрема розсудливості і
добродійності. Основним завданням деонтології визначено надати соціальним
мотивам всієї сили особистих мотивів; переконати, що особисті інтереси та
зобов’язання перед суспільством співпадають, а бажання власного щастя,
егоїзм людей як сильні мотиви необхідні для забезпечення існування людства і
в поєднанні з розумом можуть служити суспільному щастю. Такі почуття в
поєднанні з

інтелектуальними здібностями призводять до

морального

вдосконалення[10].
Таким чином, деонтологія – це розділ етики, в якому розглядаються
проблеми обов’язку й обов’язкового як специфічної моральної форми прояву
соціальної необхідності. З середини ХХ століття деонтологію стали розглядати
в межах професійної етики, що поєднує морально-етичну культуру фахівця,
норми поведінки і характер професійної взаємодії всіх її учасників, красу
прояву цих норм, їхню форму в професійній діяльності [11, c. 36].
У

професійній

підготовці

майбутнього

фахівця

особлива

увага

приділяється формуванню його особистості, тому одним із основних наукових
підходів у системі освіти є особистісно орієнтований. Позаяк майбутній
фахівець покликаний бути компетентним, зокрема, щодо основних принципів
професійної деонтології, відтак спостерігається інтеграція особистісного та
компетентнісного підходів. Ми вже зупинялися на дослідженні особливостей
формування деонтологічної компетентності у професійній підготовці майбутніх
бакалаврів сестринської справи [12]. Враховувалися також наукові розвідки
стосовно

розгляду

деонтологічної

культури

як

необхідної

складової

професійної діяльності (наприклад, соціальних працівників) [13].
Таким чином, підготовка фахівців медичної галузі (лікарів різних
спеціальностей, медичних сестер, фармацевтів) враховує вчення про належну
поведінку медичних працівників, що сприяє створенню найбільш сприятливого
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

середовища для одужання хворих. Вся різноманітність досвіду професійної
моралі визначається поняттям «медична етика», що є теоретичною основою
медичної деонтології[14; 15], складником якої є фармацевтична деонтологія.
Науковці зазначають, що витоки становлення фармацевтичної етики та
деонтології нероздільно пов’язані з лікарською етикою і деонтологією, позаяк
на певному історичному етапі функції лікування і приготування ліків були
невід’ємними одна від одної [11, с. 39]. Сприйняття і дотримання норм і
принципів

фармацевтичної

деонтології

свідчить

про

сформованість

деонтологічної культури фахівця фармації.
Відтак, можемо узагальнити, що формування деонтологічної культури
майбутніх

фармацевтів

базується

на

опануванні

студентами

основ

фармацевтичної деонтології. Цей напрям медичної деонтології вивчає норми
поведінки

провізора,

які

спрямовуються

на

максимальне

підвищення

ефективності медикаментозної терапії і створення сприятливого клімату у
професійній взаємодії з пацієнтом, лікарем, колегами по роботі. Опанування
фармацевтичною деонтологією на рівні інтеріоризації основних вимог і правил
поведінки провізора свідчитиме про сформованість у нього деонтологічної
культури, що забезпечуватиме виконання ним професійного обов’язку на рівні
його совісті, честі і гідності, які є показником високої громадянської
відповідальності.

Тому,

на

думку

науковців,

важливими

проблемами

фармацевтичної етики та деонтології у формуванні деонтологічної культури
майбутніх фахівців фармації є «розробка моральних основ управління аптечним
колективом і вдосконалення морально-психологічного клімату в ньому,
вивчення специфіки моральних відносин в аптечних колективах, протиріч, які
виникають у них, і пошук шляхів їх вирішення» [11, с. 38].
Сформованість деонтологічної культури фармацевтів свідчить про те, що
вони дотримуються основних принципів, які визначають обов’язки
відповідальність

фармацевтичних

працівників.

Засадничі

і

деонтологічні

принципи сформульовані в Етичному кодексі фармацевтів, прийнятому Радою
Міжнародної фармацевтичної організації в 1997 році.
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До основних принципів віднесено:
основний обов’язок фармацевта – піклуватися про благополуччя і
добробут кожного пацієнта;
фармацевт покликаний однаково виявляти відданість кожному пацієнту;
фармацевт повинен поважати право особистості на свободу вибору виду
лікування;
фармацевт поважає і гарантує право особистості на конфіденційність;
організація роботи фармацевтів базується на співпраці з колегами та
іншими фахівцями та повазі до їхніх професійних якостей і системи цінностей;
у професійних взаєминах фармацевт поводить себе відкрито і чесно;
фармацевт присвячує свою професійну діяльність служінню потребам
людини, спільноті і суспільству;
фахівець фармації зобов’язаний підтримувати та розвивати необхідний
рівень професійних знань і навичок;
фармацевт

забезпечує

безперервність

обслуговування

у

випадку

виникнення трудових спорів, закриття аптеки чи конфліктів з особистими
моральними переконаннями [11, с. 43–44].
Виходячи з важливості деонтологічних проблем та необхідності
цілеспрямованого формування деонтологічної культури майбутніх фармацевтів
у примірній програмі навчальної підготовки фахівців другого (магістерського)
рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Магістр фармації» галузі знань 22
«Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація» з дисципліни«Етика і
деонтологія у фармації», за якою здобувають освіту студенти у вищих
медичних навчальних закладах України, окреслено основну мету і завдання цієї
навчальної дисципліни:
формування

в

майбутніх

фахівців

системи

знань

з

моралі,

фармацевтичної етики, біоетики та фармацевтичної деонтології для подальшого
належного виконання професійних обов’язків фахівцями фармації;
засвоєння студентами сутності основних понять моралі, фармацевтичної
етики, біоетики та фармацевтичної деонтології, набуття вмінь з використання
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базових

інструментів

успішного

спілкування

та

взаємодії,

вирішення

моральних та комунікативних проблем, пов’язаних з практичною діяльністю
фармацевтичного працівника.
З метою врахування різних аспектів у формуванні фармацевтичної
культури майбутніх провізорів у вивченні цієї дисципліни особлива увага
приділяється таким питанням:
професійна етика фармацевтичних працівників, що спрямовується на
виховання морально-етичних цінностей студентів (чесності, милосердя,
совісності, відповідальності за доручену справу та ін.);
професійна моральність фармацевтичних працівників – для ознайомлення
студентів з негативними випадками деетизації та дегуманізації в сучасній
медицині, комерційним характером роботи аптечних закладів, випадками
надходження на фармацевтичний ринок неякісних та фальсифікованих
лікарських засобів та ін.;
основи професійної комунікації, опанування якими дає змогу студентам
засвоїти алгоритм спілкування фармацевтів/провізорів із покупцем в аптеці, з
колегами, з іншими медичними працівниками, що є основою їхньої
комунікативної культури;
морально-психологічний клімат в колективі – для опанування основами
корпоративної культури;
етичні, біоетичні та деонтологічні основи взаємодії суб’єктів на
фармацевтичному ринку – з метою формування етичних норм і культури
підприємництва у фармацевтичних організаціях;
етика ділових відносин – для набуття навичок мовної та психологічної
культури ділового спілкування;
вивчення прав та відповідальності фармацевтичного працівника для
підготовки студентів до належного виконання службових обов’язків [16].
Комплексних підхід до вивчення різних аспектів деонтології у фармації
передбачає

формування

правової,

комунікативної,

корпоративної,

підприємницької,мовної та психологічної культури ділового спілкування та ін.,
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що

сприятиме

досягненню

студентами

високого

рівня

сформованості

деонтологічної культури.
Висновки дослідження. Отже, формування деонтологічної культури
майбутніх фармацевтів передбачає цілеспрямоване опанування студентами
поняттєво-термінологічним масивом з дисципліни «Етика і деонтологія у
фармації», набуття вмінь і навичок організації міжособистісних взаємин на
різних рівнях (з пацієнтами, медичним персоналом, колегами та ін.) з
дотриманням норм культури спілкування, усвідомлення і прийняття основних
моральних цінностей і їх використання у майбутній професійній діяльності.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
розробці спеціальних комплексних методик, які можуть використовуватися у
навчальних тренінгах з формування деонтологічної культури майбутніх
фахівців медичної галузі.
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Мельничук И. Формирование деонтологической культуры будущих
фармацевтов в медицинском Вузе
Формирование деонтологической культуры будущих фармацевтов
базируется на освоении студентами основ фармацевтической деонтологии.
Это направление медицинской деонтологии изучает нормы поведения
провизора, направленне на максимальное повышение эффективности
медикаментозной терапии и создание благоприятного климата в
профессиональном взаимодействии с пациентом, врачом, коллегами по работе.
Овладение фармацевтической деонтологией на уровне интериоризации
основных принципов, требований и правил поведения провизора
свидетельствует о сформированности у него деонтологической культуры.
Ключевые слова: фармакология, фармацевты, подготовка, этика,
деонтология, деонтологическая культура.
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Melnychuk I. Formation of Future Pharmacists’ Deontological Culture in
Higher Medical Educational Institution
Compliance of pharmacy ethical, bioethical and deontological principles and
norms that promote the proper performance of professional duties during practical
activities by pharmasy professionals shows the formation of their deontological
culture. The Ethical Code of Pharmaceutical Workers of Ukraine is the fundamental
source for the formation of the deontological culture of future specialists in
pharmacy.
From the middle of the twentieth century, deontology began to be considered
within the framework of professional ethics, which combines the moral and ethical
culture of a specialist, the rules of conduct and the nature of the professional
interaction of all its participants, the beauty of the manifestation of these norms, their
form in professional activities.
Scholars note that the origins of pharmaceutical ethics and deontology
formation are inextricably linked to medical ethics and deontology, because at a
certain stage the functions of treatment and drugs preparation were inseparable.
The formation of the deontological culture of future pharmacists is based on
the mastery of the students of pharmaceutical deontology basics. This area of medical
deontology examines the rules of conduct of the pharmacist, which are aimed at
maximizing the effectiveness of drug therapy and creating a favorable climate in the
professional interaction with the patient, doctor, colleagues. The control of
pharmaceutical deontology at the level of internalization of the basic requirements
and rules of conduct of the pharmacist will testify to the formation of his
deontological culture, which will ensure the performance of his professional duties at
the level of his conscience, honor and dignity, which is an indicator of high civil
responsibility.
The formation of a pharmacists’ deontological culture shows that they adhere
to the basic principles that define the responsibilities of pharmaceutical workers.
Proceeding from the importance of deontological problems and the need for
the purposeful formation of a deontological culture of future pharmacists in an
exemplary educational training program for specialists in the educational
qualification “Master of Pharmacy” in the field of knowledge 22 “Health” of the
specialty 226 “Pharmacy” on discipline “Ethics and deontology in pharmacy”, for
students who are educated in higher educational institutions of Ukraine, outline the
main goal and objectives of this discipline.
Consequently, the formation of the deontological culture of future pharmacists
involves the purposeful mastery of students by the conceptual-terminological array
from the discipline “Ethics and deontology in pharmacy”, acquisition of skills and
skills in the organization of interpersonal relationships at different levels (with
patients, medical staff, colleagues, etc.), observing norms, the culture of
communication, awareness and acceptance of basic moral values and their use in
future professional activities.
Key words: pharmacy, pharmacists, training, ethics, deontology, deontological
culture.
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УДК 378
Сергій МЕЛЬНИЧУК,
аспірант Хмельницького національного університету
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
У статті висвітлено специфіку реалізації сучасних наукових підходів до
проблеми підготовки майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин
(ФМЕВ). Встановлено, що невзаємопов’язане вивчення навчальних дисциплін
ускладнює формування професійної компетентності майбутніх фахівців
міжнародних економічних відносин. Тому одним із чинників оптимізації
професійної підготовки студентів спеціальності 056 «Міжнародна економіка»
є комплексна реалізація наукових підходів у вивченні фахових дисциплін.
Сучасними методологічними орієнтирами вищої професійної освіти майбутніх
економістів-міжнародників
визначено
компетентнісний,
системний,
інтегрований, культурологічний, аксіологічний, особистісний, діяльнісний
підходи. Узагальнено, що за умови їх спільного використання забезпечується
можливість отримати цілий спектр потенційних рішень досліджуваної
проблеми.
Ключові слова: професійна підготовка, економічна освіта, майбутні
фахівці міжнародних економічних відносин, науковий підхід, студенти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Глобалізаційні процеси,
які відбуваються у світовій економіці, супроводжуються виникненням нових
видів економічної діяльності, поглибленням розподілу праці. Це сприяє
виникненню

нових

професій,

до

яких

відноситься

й

фахівець

із

зовнішньоекономічної діяльності – економіст-міжнародник [1, с. 30]. В умовах
формування суспільства знань і соціально орієнтованої економіки України
однією з методологічних засад професійної підготовки майбутніх ФМЕВ є
Концепція розвитку економічної освіти. Сучасні дослідники продовжують
пошуки й удосконалення наукових підходів, комплексна реалізація яких
забезпечила б максимізацію ефективності професійного навчання студентів цієї
спеціальності, сприяла б оптимізації та інноватизації процесу організації
навчання економістів-міжнародників у ВНЗ.
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Як

підкреслює

зовнішньоекономічної

Л. Максимчук
діяльності

[1],

відбувається

формування
в

умовах

фахівця

професійного

навчання, яке передбачає окрім спеціальної економічної підготовки ще й
гуманітарну та професійно-практичну (зокрема, психолого-педагогічну та
іншомовну), що відбувається впродовж вивчення студентами цілої низки
дисциплін. Слушною в цьому контексті є думка В. Вишпольської, що жодна
навчальна дисципліна відокремлено від інших неспроможна сформувати
професійну компетентність майбутніх ФМЕВ [2]. Припускаємо, що одним із
чинників оптимізації професійної підготовки студентів спеціальності 056
«Міжнародна економіка» є комплексна реалізація сучасних наукових підходів
щодо вивчення фахових дисциплін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор, свідчить, що
дослідниками розроблено й апробовано різні наукові підходи до підготовки
фахівців

міжнародних економічних

В. Майковська
Л. Кайдалова,
(А. Балабанець,

та

ін.),

відносин: системний

компетентнісний

Р. Кубанов,
О. Ворона,

Е. Рауш

(М. Вачевський,

(Е. Rausch)

М. Коньок,

та

ін.),

(Є. Іванченко,
Т. Григорчук,
інтегративний

Л. Максимчук),

діяльнісний

(К. Істоміна, Н. Коляда) та ін. Однак комплексного дослідження імплементації
анонсованих наукових підходів у процес професійної підготовки майбутніх
ФМЕВ не знайдено.
Метою статті є висвітлення специфіки реалізації наукових підходів у
підготовці майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасній педагогічній
науці немає однозначного тлумачення дефініції «підхід». Так, А. Новіков
наголошує на змістовому дуалізму згаданого терміну, стверджуючи, що
науковці розглядають підхід як певний вихідний принцип, вихідну позицію,
основне положення чи переконання (цілісний, комплексний, системний,
синергетичний та ін.) і як напрям вивчення предмету дослідження (історичний,
логічний, змістовий, формальний тощо) [3, с. 117–118]. Дещо іншої думки
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дотримується С. Адамів, доводячи, що категорія «підхід» визначає зміст,
характер

і

спрямованість

дослідницької

діяльності [4].

Підсумовуючи

напрацювання дослідників, авторка підкреслює, що підхід виступає як
специфічна основа освітньої парадигми, фундамент її концепції, вказує на
спроби побудови тієї чи іншої освітньої системи [4, с. 36]. У контексті
дослідження вважаємо, що найточнішим є визначення анонсованої дефініції,
подане в Енциклопедії освітніх технологій: підхід – це комплексний
педагогічний засіб, який охоплює: основні поняття, що використовуються в
процесі навчання; принципи як вихідні положення чи головні правила
здійснення педагогічної діяльності; методи та прийоми побудови навчального
процесу.
Імплементація наукових підходів у професійну підготовку студентів,
дасть змогу визначити специфіку вивчення деяких дисциплін у професійному
становленні майбутніх ФМЕВ, окреслити умови їх ефективного використання
та

розвитку.

Резюмуючи

теоретичні

напрацювання

дослідників,

які

спрямовують свої наукові розвідки на вирішення проблеми інноватизації
економічної освіти, ми дійшли висновку, що аналіз процесу фахової підготовки
майбутніх економістів-міжнародників з позицій одного підходу зумовлює його
недостатній рівень дослідженості. Погоджуючись із думкою Н. Матюшкіна, що
в будь-якому конкретному підході є переваги і недоліки, а за умови їх спільного
використання забезпечується можливість отримати цілий спектр потенційних
рішень досліджуваної проблеми, в контексті вирішення завдань дослідження до
сучасних наукових підходів професійної підготовки майбутніх ФМЕВ
віднесено: компетентнісний, системний, інтегрований, культурологічний,
аксіологічний, особистісний, діяльнісний.
Розглянемо завдання кожного з окреслених методологічних орієнтирів у
підготовці майбутніх ФМЕВ до професійної діяльності.
Завданням системного підходу в контексті дослідження є вивчення
об’єкта тобто процесу професійної підготовки майбутніх ФМЕВ як цілого,
впорядкованого та складно організованого педагогічного явища, що передбачає
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органічне поєднання деяких взаємопов’язаних елементів. Системний підхід
розглядався як базовий на теоретичному та емпіричному рівнях аналізу, який
водночас не заперечував інші методи пізнання педагогічної дійсності.
Розглядаючи процес професійної підготовки майбутніх ФМЕВ крізь
призму системного підходу, стало можливим виявлення цілісних властивостей
усіх компонентів існуючої системи. Ми опиралися на експериментально
перевірені висновки І. Мельничук, що на сучасному етапі розвитку науки
загальноприйнятими змістовими ознаками системи є її розчленованість на
компоненти, які утворюють певну цілісність на основі зв’язаності та
характеризуються неадаптивністю [5, с. 126]. На актуальності реалізації
системного

підходу

в

усіх

педагогічних

дослідженнях

наголошує

Г. Щедровицький. Так, обґрунтовуючи філософські основи, методологію теорії
систем, дослідник переконує, що навчання, розвиток та виховання особистості
неможливо здійснювати «частинами».
Отже, реалізація системного підходу в процесі професійної підготовки
майбутніх ФМЕВ характеризується впорядкованістю зв’язків між складниками,
компонентами, елементами згаданого процесу, а також їх цілісністю,
інтегративністю та має певні особливості. Імплементація системного підходу в
процес професійної підготовки майбутніх ФМЕВ уможливить здійснення
різноаспектного аналізу цього процесу, сприятиме виокремленню причиннонаслідкових зв’язків між циклами фахового навчання; забезпечить послідовне,
цілісне і логічне дослідження закономірностей інноватизації педагогічного
процесу і формування професійної компетентності студентів.
Реалізації інтегрованого підходу в процесі професійної підготовки
майбутніх ФМЕВ базувалася переході до багатоскладової системи як на рівні
матеріалу з однієї дисципліни (внутрішньо дисциплінарна інтеграція), так і на
рівні матеріалу з кількох дисциплін (міждисциплінарна інтеграція) шляхом
встановлення міждисциплінарних зв’язків між фаховими дисциплінами.
Ураховувалась думка науковців, що міжпредметні зв’язки відображають
наукові зв’язки у змісті нормативних навчальних дисциплін. Імплементація
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інтегрованого підходу в навчання майбутніх економістів-міжнародників
передбачала розрізнення кількох видів міжпредметних зв’язків за їхньою
функцією у формуванні економічних понять:
1) використання раніше засвоєних понять під час вивчення змісту
наступної дисципліни;
2) забезпечення наступності і перспективності в розвитку понять;
3) забезпечення єдності в інтерпретації наукових понять;
4) недопущення дублювання у тлумаченні однакових понять у процесі
вивчення різних дисциплін;
5) систематизація й узагальнення понять.
Передбачалося, що використання навчальних тренінгів як інноваційної
складової процесу професійної поведінки студентів спеціальності 056
«Міжнародна економіка» стане ключовим взаємопов’язуючим чинником і
сприятиме

виникненню

інтегративного

утворення

–

професійної

компетентності майбутніх економістів-міжнародників.
Здійснивши аналіз теоретичних джерел, що стосуються проблеми
дослідження, та робочих програм з фахових і гуманітарних дисциплін,
погоджуємося з думкою Г. Ковальчук, що «одним із головних протиріч вищої
школи є нетотожність предметів навчальної діяльності та майбутньої
професійної» [6, с. 6]. Долається це протиріччя, за словами Л. Максимчук,
шляхом реалізації «знаково-контекстного типу навчання» [1, с. 105]. За цих
умов основною одиницею навчально-пізнавальної діяльності студентів стає
професійна

ситуація,

яку

можна

змоделювати

в

інтегрованій

формі

інтерактивного навчання [5, с. 106]. Результатом може бути цілісність,
системність знань, яка формується завдяки їх інтеграції на основі спільних для
гуманітарних і фахових дисциплін понять [1, с. 166].
Досліджуючи
О. Кириченко

менеджмент

підкреслює,

що

зовнішньоекономічної
особливим

видом

є

діяльності,
міжнародний

менеджмент [7, с. 32]. Його головними цілями є формування, розвиток і
використання конкурентних переваг фірми за рахунок можливостей ведення
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бізнесу в різних країнах і відповідного використання економічних, соціальних,
демографічних, культурних та інших особливостей цих країн і міждержавної
взаємодії. Відповідно, міжнародний менеджер, приймаючи рішення з питань
керування людськими ресурсами і корпоративною культурою, повинен
враховувати існуючі відмінності країн і внутрішньо фірмову організацію
закордонних операцій [7, с. 34]. Тому наступним науковим підходом у
контексті дослідження визначено культурологічний. Це дає змогу розглядати
процес

професійної

підготовки

майбутніх

ФМЕВ

на

широкому

загальнокультурному тлі соціуму як сукупність культурних компонентів.
Передбачалося, що реалізація культурологічного підходу забезпечить не тільки
засвоєння студентами необхідних економічних теоретичних знань, професійних
умінь та навичок, а й сприятиме усвідомленню специфіки іноземної культури в
контексті організації економічних процесів в інших країнах.
Культурологічний підхід

у світлі анонсованої наукової розвідки

опирається на ідеї інтерактивного функціонування різноманітних культур.
Низка країн світу (Канада, Франція, США та ін.) є полікультурними державами,
в яких живуть представники різних культур та націй, громадяни з різними
соціально-релігійними поглядами етнічного, культурного, соціального та
економічного

походження.

Глобалізаційні

тенденції

сучасного

світу

зумовлюють потребу в оволодінні певним об’ємом знань, формуванні вмінь і
навичок, необхідних майбутнім економістам-міжнародникам для роботи в
полікультурному суспільстві та спільноті.
У

науковій

літературі

культурологічний

підхід

визначається

як

конкретно-наукова методологія пізнання, одним із важливих аспектів якої є
аксіологічна складова. Аксіологія висвітлює цінності як основу регуляції
людської поведінки, навчальної та професійної діяльності, прийняття рішень у
ситуаціях вибору, дозволяє аналізувати процес формування системи знань,
умінь, навичок крізь призму ціннісного ставлення викладача і студента до
змісту і результатів власної діяльності, виконання професійних ролей і позицій
у змодельованих ситуативних завданнях, що відтворюють зразки виконання
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фахових функцій. Тому наступним науковим підходом дослідження визначено
аксіологічний.
Вагомими у світлі означеного є висновки І. Мельничук, що на певному
етапі розвитку особистості – в період професіогенезу – відбувається визначення
особистісних цінностей та самоорганізаційних процесів у становленні фахівця
[5, с. 217]. Віддзеркалення цієї тези знаходимо у напрацюваннях О. Шукатки,
котра наголошує, що підготовка майбутніх економістів у вищих навчальних
закладах передбачає наявність як сформованої ціннісної основи до сприйняття
майбутньої професійної діяльності студентами під час навчання у вищій школі,
так і готовності (знаннєвої, практично-діяльнісної, фізичної) до виконання
професійних функцій [8, с. 36].
Відтак використання аксіологічного підходу є підґрунтям для визначення
студентами особистісного ціннісного змісту майбутньої професійної діяльності
в процесі вивчення фахових дисциплін як запоруки професійного становлення
фахівців міжнародних економічних відносин. Саме формування позитивних
професійних ціннісних орієнтацій, на думку Г. Ковальчук, які дають змогу
побудувати в свідомості студента ідеальну модель майбутньої фахової
діяльності, служитиме еталоном у професійному саморозвитку і сприятиме
формуванню

ієрархії

мотивів

професійної

діяльності

[6, с. 67].

Отже,

організація освітнього процесу професійної підготовки майбутніх ФМЕВ на
засадах цієї теорії передбачає вироблення ціннісного ставлення студентів до
розвитку професійних знань, умінь, навичок, необхідних для успішного
ведення міжособистісного, міжнаціонального та міжкультурного діалогу, що є
запорукою успішних ділових відносин у полікультурному економічному
середовищі.
Згідно з особистісно зорієнтованою парадигмою сучасної професійної
освіти центральною ланкою професійної підготовки є особистість майбутнього
економіста-міжнародника. З огляду на цей факт ще одним науковим підходом
до підготовки студентів спеціальності 056 «Міжнародна економіка» обрано
особистісний.
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Вирішальною умовою розвитку особистості сучасною педагогічною
наукою визнається діяльність. Це зумовлює необхідність імплементації
діяльнісного підходу у процес професійної підготовки майбутніх ФМЕВ.
Зазначимо,

що

нині

в

багатьох

психолого-педагогічних дослідженнях

висловлюється необхідність синтезу діяльнісного підходу з особистісним. Так,
проблема інтеграції, взаємопроникнення та характер співвідношення між
методологічними підходами стала предметом наукового пошуку В. Рибалко.
Науковець переконаний, що стосовно особистісно орієнтованої педагогіки
діяльнісний підхід застосовується у сенсі особистісної адаптації теоретичних
знань студента і вироблення на основі цього індивідуального стилю творчої
професійної поведінки.
Основною
спеціальності

метою

активізації

«Міжнародна

професійного

економіка»

є

навчання

формування

студентів
професійної

компетентності [10, с. 9]. Ідея формування компетентності на основі
врахування

змісту ключових компетенцій є

концептуальною основою

компетентнісного підходу [4, с. 17]. Саме компетентнісний підхід визначається
як найефективніший спосіб вирішення протиріч у розвитку освіти й
суспільства, що ставить майбутнього фахівця перед необхідністю бути
компетентним у сфері певної діяльності та постійно, протягом усього життя
оновлювати свої знання. У контексті дослідження компетентнісний підхід
розглядатимемо

як

корелят

сукупності

різних

наукових

теорій

та

методологічних підходів у професійній підготовці майбутніх фахівців
міжнародних економічних відносин.
Комплексне використання наукових підходів у професійній підготовці
студентів
освітнього

спеціальності
процесу

«Міжнародна

шляхом

економіка»

впровадження

потребує

інноваційних

активізації
педагогічних

технологій. Так, експериментальне дослідження з використання навчальних
тренінгів

засвідчило

високу

результативність

формування

професійної

компетентності майбутніх ФМЕВ.
Висновки. Отже, у процесі професійної підготовки майбутніх ФМЕВ
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реалізація сукупності наукових підходів є основою поєднання потенціалу
різних структур (ланок, компонентів) освітнього процесу. Використання
навчальних тренінгів у професійній підготовці майбутніх ФМЕВ передбачає
цілеспрямовану імплементацію таких наукових підходів: системного (системне
пізнання студентами сутності зовнішньо економічної діяльності), інтегрованого
(поєднання фахових знань, умінь, навичок для вирішення професійних
завдань),
специфіки

культурологічного
економічної

(розширення

міжкультурної

спеціальних

знань

комунікації),

стосовно

аксіологічного

(актуалізація ціннісних орієнтацій професійної підготовки у свідомості
майбутніх економістів-міжнародників), особистісного (сприяння активізації
процесів

саморозвитку

та

самовдосконалення

студентів),

діяльнісного

(розширення компетентнісного досвіду вирішення типових професійних
завдань) сприятиме формуванню професійної компетентності студентів
спеціальності «Міжнародна економіка».
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
конкретизації компонентів, критеріїв, показників та рівнів професійної
компетентності майбутніх фахівців міжнародних економічних відносин.
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Мельничук С. Научные подходы к профессиональной подготовке
будущих специалистов международных экономических отношений
В статье освещена специфика реализации современных научных
подходов к проблеме подготовки будущих специалистов международных
экономических отношений (СМЭО). Установлено, что не взаимосвязанное
изучение учебных дисциплин затрудняет формирование профессиональной
компетентности будущих специалистов международных экономических
отношений. Поэтому одним из факторов оптимизации профессиональной
подготовки студентов специальности 056 «Международная экономика»
является комплексная реализация научных подходов в изучении специальных
дисциплин. Современными методологическими ориентирами высшего
профессионального образования будущих экономистов-международников
определены
компетентностный,
системный,
интегрированный,
культурологический, аксиологический, личностный, деятельностный подходы.
Обобщено, что при условии их совместного использования обеспечивается
возможность получить целый спектр потенциальных решений исследуемой
проблемы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, экономическое
образование,
будущие
специалисты
международных
экономических
отношений, научный подход, студенты.
Melnychuk S. Scientific approaches to professional training of future
international economic relations specialists
The specificity of the implementation of modern scientific approaches to the
problem of training future specialists in international economic relations (FSIE) is
highlighted in the article. It is established that non-interrelated study of educational
disciplines complicates the formation of professional competence of future specialists
in international economic relations. Therefore, one of the factors of optimization of
professional training of students of the specialty 056 “International Economics” is
the complex implementation of scientific approaches in the study of professional
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disciplines. The modern methodological guidelines for higher professional education
of future international economists have identified competency, systemic, integrated,
culturological, axiological, personal, and activity approaches. It is generalized that,
provided they are shared, it is possible to obtain a whole range of potential solutions
to the problem under study.
The task of the systematic approach in the context of the study is to determine
the process of professional training of future specialists in international economic
relations as a whole, organized and difficultly organized pedagogical phenomenon,
which involves an organic combination of interrelated elements. The implementation
of the integrated approach to the professional training of future FSIE was based on
the synthesis (transition from individual units of learning (knowledge, skills, etc.) to a
multi-component system) both at the material level from one discipline (internally
disciplined integration) and at the material level from several disciplines (
interdisciplinary integration) through the establishment of interdisciplinary links.
Using the cultural approach to solving the problem of activating the educational and
cognitive activity of future international economists will ensure not only the
acquisition of the students the necessary theoretical knowledge and skills, but will
also contribute to the formation of a system of value orientations for future specialists
in international economic relations, which is the basis of motivated, well-informed
professional activity and the axiological fullness of the study of foreign culture. The
implementation of the axiological approach is the basis for the identification of
students’ personal value content of future professional activities in the process of
studying professional disciplines as a guarantee of the professional development of
specialists in international economic relations. Implementation of personal and
activity approaches involves the individualization of vocational training with the
obligatory solution of practical professional tasks, based on the professional
knowledge of students, which is possible through the use of training sessions. A
correlative approach to the above-mentioned scientific approaches is determined.
Key words: professional training, economic education, future specialists in
international economic relations, scientific approach, students.
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доцент кафедри іноземних мов Кіровоградської льотної академії
Національного авіаційного університету
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
У статті проаналізовано поняття «компетентність», «комунікативна
компетентність» та «соціально-комунікативна компетентність» як важливі
елементи професійної компетентності для обміну професійною інформацією;
розкрито особливості підготовки фахівців транспортної галузі, зумовлені
специфікою професійної діяльності; сформульовано чинники, які впливають на
формування соціально-комунікативної; запропоновано авторське тлумачення
поняття «соціально-комунікативна компетентність фахівців транспортної
галузі».
Ключові слова: компетентність, комунікативна компетентність,
соціально-комунікативна компетентність, транспорт, фахівці транспортної
галузі.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Транспорт є однією з
базових галузей економіки. Транспортна галузь України має розгалужену
залізничну мережу, розвинуту мережу автомобільних шляхів, морські порти та
річкові термінали, аеропорти та широку мережу авіаційних сполучень та
громадського пасажирського транспорту, автобусних станцій, вантажних
митних терміналів. Це створює необхідні передумови для задоволення потреб
користувачів транспорту у наданні транспортних послуг та розвитку бізнесу.
Фахівець з транспортної галузі – це затребувана професія на ринку праці,
оскільки високий рівень конкуренції на ринку транспортних послуг спричиняє
необхідність пошуку раціональних шляхів транспортного обслуговування,
обґрунтування ефективних транспортно-технологічних схем доставки вантажів,
впровадження прогресивних форм і методів організації процесу перевезень,
удосконалення діючих та розробки перспективних транспортних технологій.
Тому, для майбутнього фахівця транспортної галузі визначальними стають такі
© Москаленко О.
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риси, як високий загальноосвітній і професійний рівень; логічне, аналітичне,
системне мислення; організаторські здібності; комунікативні уміння й навички,
які слугують підґрунтям для соціально-комунікативної компетентності в
процесі надання транспортних послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питаннями
комунікативної підготовки майбутніх спеціалістів займались багато педагогів
та психологів. Зокрема, значний інтерес становлять дослідження, присвячені
розвитку

комунікативних

умінь

(М. Барахтян,

О. Бобров,

Н. Бутенко,

М. Васильєва, Н. Волкова, Н. Грищенко, Н. Долгополова, М. Ісаєнко, В. КанКалик, В. Каплинський, Т. Коноваленко, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, А. Мудрик,
Л. Савенкова, Л. Сікорська, Р. Фатихова, Т. Шепеленко та ін.); комунікативного
потенціалу особистості

(О. Бодальов, Ю. Ємельянов, О. Леонтьєв та ін.);

комунікативної компетентності (Л. Петровська, Є. Прозорова, Є. Руденський,
В. Черевко

та

ін.).

Проблемам

комунікації,

розвитку

та

формування

комунікативних умінь присвячені праці психологів (Г. Балл, Л. Виготський,
О. Киричук, Г. Костюк), Значення соціально-комунікативної компетентності
особистості відзначають у своїх працях Н. Бібік, О. Варламова, О. Верещагін,
І. Зимня,

В. Кричевський,

О. Локшина,

О. Овчарук

та

ін.

Проблемам

комунікації, розвитку та формування комунікативних умінь присвячені праці
психологів

(Г. Балл,

Л. Виготський,

О. Киричук,

Г. Костюк),

педагогів

(А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський), соціологів (Г. М. Андрєєва,
М.С. Каган).
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей
формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців
транспортної галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальний розвиток
всесвітньої інфраструктури змушує перевізників з усього світу коригувати
свою роботу, враховуючи вимоги часу.
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Транспорт є джерелом підвищеної небезпеки, тому питання професійної
підготовки фахівців транспортної галузі, профілактики порушень правил
дорожнього руху, підвищення кваліфікації водіїв, вдосконалення дорожньої
інфраструктури не лише не втрачають своєї актуальності, а й набувають
особливого значення. Сфера професійної діяльності фахівців транспортної
галузі охоплює: організацію доставки вантажів і пасажирів; організацію та
управління

дорожнім

обґрунтування

рухом;

і розробку

транспортно-експедиторську

логістичних систем; аналіз

діяльність;

вантажопотоків;

організацію маршрутів перевезень пасажирів; організацію та управління
структурами автотранспортного комплексу; організацію митного контролю та
міжнародних перевезень; розробку транспортно-технологічних схем доставки
вантажів; організацію роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах;
організацію і управління роботою технологічних служб; підрозділи поліції;
організацію управлінської та маркетингової діяльності на підприємстві та
багато інших функцій.
Якісна організація перевезень вантажів і пасажирів є визначальним
показником діяльності фахівців транспортної галузі. Для досягнення високого
рівня цього показника необхідні фахівці широкого профілю, підготовлені до
самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної роботи
у сфері використання, розвитку і проектування транспортних систем. Перед
галуззю ставляться нові завдання щодо підвищення якості транспортних
послуг, які не тільки мають бути конкурентоспроможними на внутрішньому
транспортному ринку, але й відповідати світовим стандартам.
Перед

тим,

компетентності,

як

необхідно

розкрити

сутність

проаналізувати

соціально-комунікативної
та

розмежувати

поняття

«компетентність» та «компетенція». Нині, в педагогічній науці існує велика
кількість визначень цих термінів. Із позицій педагогічного аналізу компетенцію
тлумачать як сукупність повноважень (прав та обов’язків) державних органів і
посадових осіб, що окреслюють у процесі виконання функцій. Компетенція
регламентована законами, нормативними актами та закріплена в положеннях і
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посадових інструкціях. З іншого боку, компетентність – це, по-перше, особисті
можливості посадової особи та її кваліфікація, що полягає в здобутих знаннях і
досвіді, які допомагають ухвалювати рішення та розв’язувати завдання; подруге, це рівень освіченості особи, зумовлений ступенем оволодіння
практичною діяльністю [1].
Поняття «компетентність» відрізняється від поняття «компетенція» тим,
що є значно ширшим [2]. Компетентність – набір компетенцій фахівця,
потрібних для виконання діяльності в певній сфері. Для того щоб досягти
належного рівня компетентності та кваліфіковано виконувати професійну
діяльність, потрібні знання і практичний досвід, що свідчать про наявність
набору компетенцій, регульованих стандартами. Компетентність не має чітких
лімітованих кордонів, вона спрямована на особисті досягнення людини, що
базовані на самоосвіті, критичному мисленні, навичках самостійної роботи,
вмінні прогнозувати результати й можливі рішення, аналізі причиннонаслідкових зв’язків.
На нашу думку, вдалою була спроба розмежувати та обґрунтувати
поняття «компетентність» та «компетенція» науковцем А. Хуторським. Так,
відповідно до досліджень педагога, термін «компетентність» розглядається як
рівень оволодіння особистістю відповідною компетенцією, що включає
ставлення людини до неї і предмету діяльності. Натомість, компетенція
розглядається як сукупність якостей особистості (знання, уміння, навички,
способи діяльності), що взаємопов’язані між собою та необхідні для будь-якої
діяльності людини [3, с. 42]. Отже, «компетенція» розглядається як складова
поняття «компетентність».
Зупинимося

детальніше

на

професійній

компетентності

фахівців

транспортної галузі, яка, на думку автора, складається із сукупності
компетенцій:
спеціальної – високий рівень знань, які фахівці використовують у
професійній діяльності та забезпечують можливість професійного росту
фахівця;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

соціальної – здатність брати відповідальність, приймати рішення,
урегульовувати конфліктні ситуації;
психологічної – полягає в культурі емоційного сприйняття людей і
ефективній міжособистісній взаємодії;
інформаційної

–

включає

володіння

новими

інформаційними

технологіями;
комунікативної – свідчить про володіння високим рівнем культури мови і
спілкування.
Комунікативна компетентність займає важливе місце серед ключових
компетентностей і є більш дослідженою, тому що пов’язана з вивченням мов
(рідної та іноземної). Однією з цілей, що ми ставимо у зв’язку з розглядом та
вирішенням
транспортної

проблеми
галузі,

вдосконалення
є

формування

фахової
в

них

підготовки

студентів

соціально-комунікативної

компетентності, активних навичок користування визначеними мовленнєвими
кліше в різних стилях спілкування: науковому, діловому, розмовному. Йдеться
про формування умінь і навичок використовувати під час професійного
спілкування

наукової фразеології як одного із

критеріїв професійної

компетентності.
Соціально-комунікативна компетентність особистості – це її базисна
інтегральна характеристика, яка відображає рівень розвитку комунікативних
зв’язків з іншими людьми, забезпечує оволодіння соціальною реальністю за
допомогою комунікативних механізмів і дає можливість ефективно впливати на
свою поведінку та поведінку інших у комунікативному середовищі [4].
Соціальна складова соціально-комунікативної компетентності передбачає
набуття

майбутнім

фахівцем

професійно-особистісної

незалежності

в

судженнях та оцінках, прагнення професійного успіху, вміння успішно
реалізувати міжособистісні відносини; комунікативна складова передбачає
сукупність навичок і вмінь майбутніх фахівців транспортної галузі до
ефективного спілкування з учасниками сфери транспортного обслуговування,
здатність встановлювати і підтримувати комунікативну сферу в професійному й
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особистісному відношенні. Комунікабельність, відкритість до спілкування і
збагачення у процесі міжособистісної взаємодії є результатом прояву
комунікативної функції компетентності.
У розумінні поняття «соціальна компетентність» (володіння соціальною
компетенцією) розглядається як: розуміння відносин «Я – суспільство», вміння
обирати соціальні орієнтири та відповідним чином організовувати власну
поведінку; результат особливого стилю впевненої поведінки, за який навички
впевненості автоматизовані та надають можливість гнучко змінювати стратегію
і плани поводження з урахуванням вузького (особливості соціальної ситуації) і
широкого

(соціальні

норми

й

умови)

контексту;

здатність

людини

вибудовувати стратегії взаємодії з іншими людьми в оточуючій соціальній
реальності, яка змінюється тощо [5].
Соціальну компетентність поділяють на суспільну, інтерактивну та
автономну [6]. Суспільна компетентність – це здатність людини розуміти та
виконувати вимоги суспільства, в якому вона існує. Йдеться про очікування
соціуму та конкретної іншої людини, як носія цінностей та правил суспільства,
з якими людина створює відносини.
Розвиваючи ідею соціально-комунікативної компетентності, науковець
О. А. Ковальова визначає її як «здатність людини забезпечувати власні потреби
і цілі шляхом створення партнерських відносин з іншими, згідно з їхніми
очікуваннями, потребами і цілями в межах суспільно прийнятної поведінки, а
також завдяки ефективній комунікації» [6, с. 28].
На підставі поглядів науковців щодо аналізованого поняття, соціальнокомунікативна

компетентність

майбутніх

фахівців

транспортної

галузі

визначається нами як загальна готовність майбутнього фахівця до встановлення
зв’язку між професійними знаннями і конкретною ситуацією професійної
діяльності, тобто комплекс професійних знань, умінь, навичок, необхідних для
вирішення професійних завдань транспортної діяльності.
Висновки.

Отже,

опираючись

на

наукові доробки науковців

у

дослідженні явища соціально-комунікативної компетентності можна зробити
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висновок про те, що вона впливає на специфіку комунікацій фахівця
транспортної галузі в конкретному соціальному середовищі професійного
спілкування з урахуванням віку, соціального й культурного статусу та
особистісних характеристик учасників комунікативного процесу. Від рівня
сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців
транспортної галузі залежить їх здатність змінювати коло спілкування, глибину
й обсяг комунікативних зв’язків, розуміти і бути зрозумілим у комунікативному
просторі сучасної освітньої сфери.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведений
теоретичний аналіз поняття «соціально-комунікативна компетентність» є
основою подальших наукових розвідок щодо методики оцінки та програми
формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців
транспортної галузі, а також дослідження інших видів компетентностей цієї
категорії фахівців – спеціальної, фахової, психологічної, інформаційної та ін.
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Москаленко Е.
Особенности
формирования
социальнокоммуникативной компетентности будущих специалистов транспортной
отрасли
В
статье
проанализированы
понятия
«компетентность»,
«коммуникативная
компетентность»
и
«социально-коммуникативная
компетентность» как важные элементы профессиональной компетентности
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для обмена профессиональной информацией; раскрыты особенности
социально-коммуникативной компетентности специалистов транспортной
отрасли, которые обусловлены спецификой профессиональной деятельности;
сформулированы факторы, которые влияют на формирование социальнокоммуникативной компетентности; предложено авторское понятие
«социально-коммуникативная компетентность специалистов транспортной
отрасли».
Ключевые слова: компетентность, коммуникативная компетентность,
социально-коммуникативная компетентность, транспорт, специалист
транспортной отрасли.
Moskalenko O. Features of forming of social and communicative
competence of future specialists of transport industry
In the article it was analyzed concept «competence», «communicative
competence» and «social and communicative competence» as important elements of
professional competence for an exchange professional information. In the result of
research, it was found out that social and communicative competence influences on
the specifics of communications of specialists of transport industry in particular
social environment of professional communication taking into account age, social
and cultural status and personality descriptions of participants of communicative
process. Level of forming of social and communicative competence of future
specialists of transport industry predetermines their ability to change the circle and
sphere of communication, depth and volume of communicative connections,
understand and be clear in communicative space of modern educational sphere.
It was outlined the main features of professional preparation of specialists of
transport industry, which are predefined by the specifics of professional activity,
namely: special, which is defined as a high level of knowledge, that specialists use in
professional activity and provide possibility of professional development of
specialist; social, which means the ability of a specialist to take responsibility, make
decision, regulate conflict situations; psychological, which consists in the culture of
emotional perception of people and effective interpersonal cooperation; informative,
which includes possessing new information technologies; communicative, which
means mastering of high level of culture of speech and communication.
It was set forth the factors that influence on forming of social and
communicative competence; it was suggested authorial interpretation of concept
«social and communicative competence of specialists of a transport industry» –
general readiness of future specialists to establishing a connection between
professional knowledge and particular situation of professional activity, that is
complex of professional knowledge, abilities, skills, which are necessary for decisionmaking and solving of professional tasks of transport activity.
Keywords: competence, communicative competence, social and communicative
competence, transport, specialists of transport industry.
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викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій
Київського національного лінгвістичного університету
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАННЯ ГОВОРІННЯ Й ПИСЬМА ДРУГОЮ ІНОЗЕМНОЮ
МОВОЮ МАЙБУТНІХ ТУРИЗМОЗНАВЦІВ
Стаття ґрунтується на результатах аналізу робіт зарубіжних і
вітчизняних учених, присвячена проблемам формування іншомовної
комунікативної компетентності в продуктивних видах мовленнєвої діяльності.
Представлено результати експериментального комбінованого дистанційного
професійно орієнтованого навчання другої іноземної мови майбутніх
працівників туристичної сфери в межах аудиторної та позааудиторної
самостійної роботи із залученням системи Moodle. Охарактеризовано з
теоретико-методичної точки зору технічно-опційні переваги мережної
підтримки навчально-виховного процесу з формування професійно орієнтованої
німецькомовної компетентності в продуктивних видах мовленнєвої діяльності
та зазначено передумови реалізації такого навчання. В статті проаналізовано
алгоритм вивчення другої іноземної мови в процесі викладання в умовах
нелінгвістичного вищого навчального закладу, виокремлено прийоми, які
оптимізують процес навчання.
Ключові слова: друга іноземна мова, комбіноване дистанційне навчання,
мережева підтримка, нелінгвістичний вищий навчальний заклад, фахівці сфери
міжнародного туризму.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Для сучасної системи
вітчизняної іншомовної професійної освіти в нелінгвістичному вищому
навчальному закладі (ВНЗ) пріоритетною є не лише належна підготовка
кваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, а й творчий розвиток
особистості нової генерації засобами вивчення двох і більше іноземних мов
(ІМ). Мобільний туризмознавець в глобалізованому світі має бути істинним
поціновувачем

локальної,

регіональної

та

національної

ідентичності.

Європейська ідентичність, в свою чергу, вважається сприйнятою, якщо в її
рамках можна знову віднайти свою власну мову та культуру. Поряд з цим,
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логічним є і твердження про те, що європейська ідентичність була і є
багатомовною.
Відтак,

формування

професійно

орієнтованої

німецькомовної

комунікативної компетентності (ПОНКК) після англійської у майбутніх
фахівців туристичної сфери, відповідно до оновлених тенденцій, декларованих
в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, має чітко виражену
професійну спрямованість, зазначену в Типовій і Рамковій програмах з
іноземних мов для професійного спілкування, а принцип професійної
спрямованості курсу другої ІМ узгоджено з компонентами навчального
процесу: всебічним інтелектуальним і психічним розвитком особистості,
здатної до активної участі у плануванні та реалізації пізнавальної іншомовної
діяльності, самоосвіти та саморегулювання двома і більше ІМ [2–5].
У зв’язку з цим актуальності набуває вивчення німецької мови
професійного спрямування (НМПС) як другої ІМ після англійської майбутніми
працівниками туристичної сфери в межах бакалаврату нелінгвістичного ВНЗ.
Практична мета формування ПОНКК визначає головний зміст навчального
процесу – завдання виховного, освітнього та розвиваючого характеру. Однією з
умов успішного здійснення цих завдань є реорганізація навчально-виховного
процесу з урахуванням чинників, які впливають на хід і результати навчання,
зокрема: прогнозування гнучкого управління, своєчасне внесення необхідних
змін до навчальної діяльності та забезпечення зворотнього зв’язку на постійній
операційний основі у вигляді контролю.
В цьому аспекті актуальним є пошук алгоритму щодо вирішення
подвійної задачі: одночасно із засвоєнням фахових знань, формуванням
професійних навичок і вмінь практичного використання першої ІМ майбутні
туризмознавці мають навчитися самостійно оволодівати новими знаннями та
іншомовною інформацією НМПС як другою ІМ, навчитися автономно вчитися
та виробити в собі таку потребу до навчання впродовж усього життя. (Під
алгоритмом ми розуміємо систему чітко визначених істинних передумов,
придатних до реалізації процесу формування ПОНКК після англійської, що
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забезпечують досягнення поставлених цілей або конкретних навчальних
завдань в межах основної прогнозованої мети [1, с. 18; 9–11]. Цей алгоритм
покладено до основ програмованого навчання).
З огляду на практичний результат такий підхід до формування ПОНКК
після англійської сприятиме саморозвитку та становленню дипломованого
фахівця з інноваційним типом мислення, здатного до мобільного типу
діяльності. А практичне володіння другою ІМ на рівні, достатньому для вільної
усної та письмової професійної й повсякденної професійної комунікації, є не
лише невід’ємним компонентом успішного функціонування в багатоманітному
полі професійної діяльності, а й становить важливу складову самодостатності
особистості нової генерації. Умовою формування такої особистості й виступає
зсув наголосу з інформаційного навчання на навчання, що розвиває.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В методиці навчання другої
ІМ вже є існує низканапрацювань щодо теоретичних передумов формування
професійно орієнтованої іншомовної компетентності у продуктивних видах
мовленнєвої діяльності (МД).
Зокрема, описано понятійну систему теорії говоріння та письма,
розроблено технології та надано рекомендації щодо навчання цих видів МД,
визначено об’єкти контролю їхнього рівня володіння (В. А. Бухбіндер,
Л. В. Гайдукова, О. В. Калімуліна, О. Г. Квасова, О. О. Кнурова, Т. І. Олійник,
Ю. І. Пассов, І. В. Попова, І. О. Сімкова, В. Л. Скалкін та інші); досліджено
особливості навчання культури міжособистісної комунікації (Т. М. Астафурова,
Є. М. Верещагін,
С. В. Соколова,

О. Л. Красковська,
О. Б. Тарнопольський,

Ю. Б. Кузьменкова,
М. О. Фаєнова

С. Ю. Ніколаєва,
та

ін.).

Учені

(Н. Л. Замкова, І. В. Коломієць, С. С. Коломієць, С. В. Лимова, Л. Я. Личко,
Р. Ю. Мартинова, О. М. Сорока, І. В. Чірва) розглядають процес навчання
професійно орієнтованого говоріння та письма з урахуванням відмінностей у
сферах спілкування, професійних ролях, типах професійних діалогів, мовному і
мовленнєвому матеріалі.
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В

наукових

розвідках

дослідників

(І. Л. Бім,

М. В. Баришнікова,

В. В. Коротенкової, А. В. Щепилової, Б. А. Лапидуса, G. Neuner, B. Hufeisen,
U. Jessner, J. Cenoz, T. Odlin та ін.) було розглянуто поняття концепції
багатомовності (полілінгвізму, плюрилінгвізму) та питання природженої
здібності людини до засвоєння двох і більше ІМ; обґрунтовано переваги
технології навчання другої ІМ після першої, подолання інтерферуючого
впливу, а також використання першої ІМ для вивчення другої ІМ
(А. О. Анісімова,

Л. О. Калашнікова,

Н. М. Марченко,

І. М. Мельник,

О. О. Молокович, О. В. Пінська, Т. А. Пустовалова, О. О. Савчук та ін.).
В останні роки увага вітчизняних та зарубіжних науковців прикута до
залучення Інтернет-ресурсів у навчанні майбутніх фахівців ІМ (О. Б. Бігич,
М. А. Бовтенко,
П. І. Сердюков,

А. Л. Буран,
Л. І. Скалій,

М. С. Гришина,

Л. Я. Зєня,

Н. Д. Угринович, С. А. Фомін,

С. В. Радецька,
Н. С. Форкун,

Є. В. Якушина, M. C. Dason, A. Dillon, C. Kramsch та ін.).
Проте, не зважаючи на самодостатність наукових праць з професійно
орієнтованого навчання другої ІМ, не вивченими залишаються питання
навчання НМПС як другої ІМ після англійської з урахуванням особливостей
впливу першої ІМ та рідної у майбутніх туризмознавців. Адже, недостатньо
автоматизовані лексичні навички в першій ІМ мають негативний вплив на
розвиток ПОНКК і, відповідно, можуть бути неабиякою перепоною на шляху в
якісній роботі викладача.
Відтак, питання формування ПОНКК після англійської у продуктивних
видах

МД

майбутніх

туризмознавців

з

використанням

комбінованого

дистанційного навчання на сьогодні залишається дослідженим не повністю.
Тож, замовлення суспільства на туризмознавців, які вільно володіють
двома і більше ІМ, потреба у реалізації алгоритму формування ПОНКК після
англійської

із

залученням

нових

комп’ютерною

підтримкою

для

навчально-методичних
професійно

матеріалів

орієнтованого

з

навчання

продуктивних видів МД другою ІМ у вигляді комбінованого дистанційного
навчання

та

необхідність

розробки

науково

обґрунтованої

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

технології
Випуск 5

Педагогіка

професійно орієнтованого навчання другою ІМ зумовили вибір теми нашої
наукової розвідки: «Технології професійно орієнтованого навчання говоріння й
письма другою іноземною мовою майбутніх туризмознавців».
Метою статті є розкриття теоретико-методичних засад практичної
реалізації алгоритму формування ПОНКК після англійської, як системи
ефективних засобів комбінованого дистанційного навчання у вирішенні
проблемних фахових комунікативних завдань другою ІМ.
Основні результати дослідження ми зорганізували у два етапи. На
першому етапі ми надамо пояснення, щодо теоретико-понятійної бази процесу
формування ПОНКК у майбутніх туризмознавців. Другим етапом наукової
розвідки є опис експериментального навчання та формулювання методичних
рекомендацій, коментарів щодо його ефективності.
Під «алгоритмом» формування ПОНКК у майбутніх працівників сфери
міжнародного туризму, ми надалі розуміємо не правило, а систему певних
законів, принципів, які є нагальними й необхідними для зорганізації та
реалізації навчання продуктивних видів іншомовної МД. Комбіноване
дистанційне навчання, у широкому розумінні – це поєднання засобів
інтерактивного навчання в аудиторному та самостійному позааудиторному
режимі

для

виконання

проблемних

професійно

орієнтованих

завдань

майбутніми туризмознавцями. У вузькому розумінні – це спеціальна форма з
організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану робочу
ціль – створити комфортні умови навчання другої ІМ, за яких кожен студент
відчуває

свою

комбінованого

успішність,
дистанційного

інтелектуальну

спроможність.

інтерактивного

навчання

Організація
передбачає

моделювання життєвих проблемних професійно орієнтованих ситуацій,
використання проблемних ділових ігор, спільне вирішення фахово спрямованих
проблем на основі аналізу обставин та відповідних ситуацій.
Освітня технологія інтерактивного навчання в процесі формування
ПОНКК після англійської у майбутніх фахівців сфери міжнародного туризму –
це сукупність різноманітних педагогічних прийомів, які спонукають студентів
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до дослідницької творчої активності, створюють умови для усвідомлення ними
матеріалу, узагальнення одержаних знань. Ця технологія готує фахівців
туристичної сфери нового покоління, які вміють спілкуватися, слухати, чути
інших, міркувати, творчо та плідно у результативному сенсі мислити. В її
основу покладено ідеї творчої співпраці викладача та студентів. При
запровадженні цієї технології знання засвоюються краще, адже дистанційні
інтерактивні методики розраховані не на запам’ятовування, а на вдумливий,
творчий процес пізнання світу, на постановку професійно орієнтованої
проблеми та пошук шляхів її вирішення [8, с. 62–70].
Базова модель комбінованого дистанційного інтерактивного заняття з
формування ПОНКК після англійської включає в себе 6 етапів: мотивація;
заявлення теми та очікуваних навчальних результатів; надання необхідної
інформації; інтерактивні вправи; рефлексія, контроль.
Мета першого етапу – сфокусувати увагу студентів на проблемі з фаху та
викликати інтерес до обговорюваної професійно орієнтованої теми за
допомогою методів: «мозковий штурм», «мікрофон», «криголам» тощо, як в
аудиторному так і поза аудиторному режимі. Забезпечення розуміння
студентами змісту їхньої навчальної професійно орієнтованої діяльності
реалізовується за умов наявності наступного другого етапу заняття. На
третьому етапі – студенти на основі певного обсягу інформації за мінімально
короткий час вчаться виконувати практичні завдання та вирішувати професійно
орієнтовані проблемні ситуації. Інтерактивна вправа (див. рис. 1, 2) – ключова
частина заняття – її метою є засвоєння навчального матеріалу, досягнення
результатів та цілей заняття.
На цьому етапі найчастіше використовують «сенкан», «гронування»,
«створення асоціативного куща», «діаграми Венна» тощо. Надалі – рефлексія,
мета якої – усвідомлення отриманих результатів та контроль для реалізації
обліку здобутих знань.
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Рисунок 1, 2 – Приклади інтерактивних вправ

Ідея досвіду нашої наукової розвідки – це використання комбінованого
поєднання інтерактивних технологій для підвищення ефективності засвоєння
професійно орієнтованого фонетичного, лексичного та граматичного матеріалу.
Актуальність змісту електронних вправ полягає в розширенні пізнавальних
можливостей студентів, зокрема, у здобуванні, аналізі та застосуванні
професійно орієнтованої інформації з різних джерел, можливість перенесення
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отриманих умінь, навичок та знань до майбутньої професійної діяльності.
Сутність технології діяльності лежить у застосуванні методів інтерактивного
навчання на заняттях з другої ІМ для швидкого засвоєння значного обсягу
нового матеріалу, розвитку мислення, пам’яті, уяви, пошуку шляхів вирішення
професійно орієнтованих навчальних завдань.
За зазначеною структурою у 2015–2016 н. р. нами було проведено
експериментальне навчання на базі кафедри іноземних мов професійного
спрямування Національного університету харчових технологій. Учасниками
експериментальних груп стали студенти – майбутні туризмознавці за
спеціальністю 6.140103 «Туризм» (загальна кількість учасників експерименту –
48 осіб). Студенти в дистанційному режимі виконували інтерактивні вправи
побудовані на зазначеному вище алгоритмі навчально-методичних матеріалів.
Об’єктом

експериментальної

розвідки

стала

технологія

навчання

зорганізована за системою вправ з формування ПОНКК після англійської у
майбутніх фахівців туристичної сфери, як основа комплексу навчальнометодичних матеріалів з комп’ютерною підтримкою.
Основними цілями експериментального навчання була: 1) апробація,
редагування,

корекція

та

вдосконалення

змісту

укладеної

технології,

спрямованої на формування ПОНКК після англійської у майбутніх фахівців
туристичної сфери в природних умовах на заняттях з другої ІМ для її
подальшого включення до комплексу навчально-методичних матеріалів з
комп’ютерною підтримкою; 2) визначення типових помилок студентів та
труднощів оволодіння другою ІМ.
Допоміжними цілями експериментального навчання визначено уточнення
формулювання: 1) варійованої умови та 2) робочої гіпотези природного
методичного експерименту.
Вступне навчальне анкетування, наші власні спостереження в процесі
експериментального навчання, а також після експериментальні анкетування та
зрізи студентів уможливили перевірку припущення, чи сприяє вищезазначена
алгоритмована система вправ залученню студентів до майбутньої професійної
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

діяльності, і як це впливає на підвищення якості оволодіння ними ПОНКК після
англійської. У ході підготовки, організації та проведення експериментального
навчання

ми

керувалися

головними

положеннями

теорії

методичного

експерименту, розробленої І. П. Биковою, П. Б. Гурвичем, М. В. Ляховицьким,
Е. О. Штульманом,

а

також

дослідженнями

з

методики

організації

професійно орієнтованого навчання на ІІ-ІV курсах нелінгвістичного ВНЗ,
розроблених

О. Б. Тарнопольським,

О. П. Биконею,

М. М. Волошиновою,

О. М. Метьолкіною, С. Е. Кіжнер, О. С. Малюгою та ін. Слідом за вимогами й
науково

обґрунтованими

положеннями

дослідників

про

необхідність

проведення експериментальних розвідок (П. Б. Гурвич, Н. М. Кушнаренко,
В. М. Шейко, Є. А. Штульман), а також згідно з теорією М. В. Ляховицького,
ми передбачили чотири етапи експериментального навчання: 1) організація
експерименту;

2) реалізація

експериментальної

розвідки;

3) констатація

отриманих даних; 4) інтерпретація отриманих результатів дослідження.
В результаті експериментального розвідування нами було досягнено
наступних

цілей:

1) здійснено

апробацію,

редагування,

корекцію

та

вдосконалення змісту укладеної системи вправ, спрямованої на формування
ПОНКК після англійської у майбутніх працівників туристичної сфери в
природних умовах на заняттях з другої ІМ для її (системи вправ) подальшого
включення до комплексу навчально-методичних матеріалів з комп’ютерною
підтримкою; 2) визначено типові помилки студентів та труднощі формування
ПОНКК після англійської; уточнено формулювання: 1) варійованої умови та
2) робочої гіпотези природного методичного експерименту.
Розроблена робоча гіпотеза експериментального навчання була заявлена у
наступному вигляді. Виконання майбутніми туризмознавцями проблемних
професійно орієнтованих продуктивних вправ для формування ПОНКК після
англійської

сприятиме

підвищенню

професійно

орієнтованими

ефективності

іншомовними

процесу

мовленнєвими

оволодіння

вміннями

на

практичних заняттях з другої ІМ.
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Надалі, пропонуємо розглянути опис алгоритмізованих вправ заявленого
«Сенкану» в межах комбінованого дистанційного навчання. (Під «сенканом»
ми розуміємо принцип алгоритмічної побудови комбінованого інтерактивного
заняття (див. рис. 3.) із системою професійно орієнтованих вправ у вигляді
п’яти кроків розвязку проблемної професійно орієнтованої ситуації, шостим
кроком якої є контроль обліку набутих знань в межах формування
ПОНКК [9–11]).

Рисунок 3 – Комбіноване інтерактивне заняття

Cенкан – це улюблений вид роботи наших студентів на заняттях з другої
ІМ. Зрозуміло: для того, щоб створити презентацію для рекламного туру
другою ІМ, потрібно мати

певні набуті знання з фаху та першої ІМ. Як

доводять отримані результати експериментальних зрізів, цей підхід допомагає
майбутнім туризмознавцям логічно вірно вибудовувати свої висловлювання.
Адже, алгоритм побудови висловлювання за сенканом (як східним стилем
написання віршів), є досить ефективним прийомом. В межах формування
ПОНКК сенкан допомагає майбутнім фахівцям сфери міжнародного туризму
узагальнити інформацію з проблеми з фаху, ухопити складну ідею та
сформулювати її декількома словами у вигляді ключових рекламних закликів
до реалізації туристичного продукту користувачем у вигляді відеопрезентації
(див. рис. 4.).
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Рисунок 4 – Фрагмент туристичного продукту у вигляді відеопрезентації

Як правило, він не потребує значного обсягу часу на написання. А після
покроково
результати

виконаних професійно
експериментальних

орієнтованих вправ,

випробувань

в

межах

як

засвідчують

комбінованого

дистанційного навчання його майбутні туризмознавці пишуть за 4 – 8 хвилин
(див. рис. 5, 6). (На дистанційній платформі було встановлено таймери для
визначення затрати в середньому часу на виконання вправ та продукування
рекламного сенкану).
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Рисунок 5, 6 – Відеофрагмент з продукування рекламного сенкану зі встановленим
таймером на платформі

Рисунок 7 – Приклад професійно орієнтованої вправи з навчання написання
рекламного сенкану з дистанційної платформи

Рекламний сенкан не обов'язково повинен мати ритм і риму. Це реклама
туристичного продукту у вигляді вільного відеотвору, а слова не повинні
повторюватися і бути спільнокореневими. «Вимоги» для створення сенкану: 1 –
й рядок – іменник, 2 – й – два прикметники, 3 – й – три дієслова, 4 – й – речення
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з чотирьох слів, 5 –й – асоціація з першим словом. Дієслова можна вживати в
інфінітиві, але в більшості випадків в електронних вправах їх слід ставити у
правильній особі та відповідному часі для того, щоб закріпити набуті знання
про відмінювання дієслів, іменників, прикметників тощо. Надалі наведемо
приклад професійно орієнтованої вправи з навчання написання рекламного
сенкану з дистанційної платформи (див. рис. 7).
Надамо коментар зазначеному. Для того щоб не порушувати «вимоги»
при створенні сенкану на початковому етапі студентам можна вживати іменник
без артикля. Наприклад,
Сенкан 1:
Ukraine / Himmel
blau, wolkenlos, schweben
sind, fallen,
Ukraine. UnsereGästesindimsiebentenHimmel. / zwischenHimmelundErde.
Сенкан 2:
(Das) Meer
salzig, warm, türkisblau,
fahren, stechen, baden
DieKinderbaden gern hierimMeer.
В

процесі

комбінованого

дистанційного

інтерактивного

навчання

викладач – це актор, а студенти – це незмінна публіка, досить цікава і різна, зі
своїми емоціями і бажаннями. Ми маємо співпрацювати з цією надзвичайно
цікавою публікою. Адже, без постійного пошуку нових форм і методів
навчання, без урізноманітнення занять вдячності не дочекатися. А найкращою
подякою мають бути міцні знання наших студентів і позитивні емоції.
Результати нашої експериментальної розвідки засвідчують, що уміння
майбутніх

туризмознавців

знаходити

нетрадиційні

шляхи

вирішення

професійних проблемних завдань, досягати поставлених цілей, уміння робити
пошук і відбір професійно орієнтованої інформації, а також самоаналіз
застосування набутих знань і є запорукою їхнього майбутнього успіху.
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Ефективність цього досвіду полягає в залученні до використання інтерактивних
технологій у комбінованому вигляді (як в аудиторному, так і позааудиторному
автономному режимі), що підвищує інтенсивність навчання, розвиває творчі
здібності студентів нелінгвістичного ВНЗ.
Висновки. Перевірка доцільності використання засобів формування
ПОНКК другою ІМ: системи електронних вправ, тестових завдань та
презентаційних одиниць відбувалась у ході виконання студентами проблемних
професійно орієнтованих вправ на аудиторних та позааудиторних заняттях з
другої ІМ слідом за зазначеним вище алгоритмом: 1) мотивація; 2) заявлення
теми та очікуваних навчальних результатів; 3) надання необхідної інформації;
4) інтерактивні вправи; 5) рефлексія; 6) контроль.
Наші власні спостереження, результати перед та після експериментальних
зрізів, а також враження студентів підтвердили, що організований алгоритм є
оптимальними для формування ПОНКК після англійської. Оскільки, він
забезпечує сприятливі умови для учіння майбутніх туризмознавців та
спрямовує зміст навчання і самих студентів на потреби майбутньої професійної
діяльності.
Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаємо в укладанні
методичних рекомендацій щодо реалізації технології формування ПОНКК після
англійської та подальшого її впровадження у навчальний процес на
факультетах туризму та готельно-ресторанного бізнесу нелінгвістичних ВНЗ.
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Окопная Я. Технологии профессионально ориентированного обучения
говорения и письма на втором иностранном языке будущих туризмоведов
Статья обоснована на результатах анализа работ зарубежных и
отечественных ученых, посвящена проблемам формирования иноязычной
коммуникативной компетентности в продуктивных видах речевой
деятельности.
Представлены
результаты
экспериментального
комбинированного дистанционного профессионально ориентированного
обучения второму иностранному языку будущих работников туристической
сферы в пределах аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы с
привлечением системы Moodle. Охарактеризованы с теоретико-методической
точки зрения технико-опционные преимущества сетевой поддержки учебновоспитательного
процесса
по
формированию
профессионально
ориентированной немецкоязычной компетентности в продуктивных видах
речевой деятельности, обозначены предпосылки реализации такого обучения.
В статье проанализированы алгоритм изучения второго иностранного языка в
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процессе преподавания в условиях нелингвистические высшего учебного
заведения, выделены приемы, которые оптимизируют процесс обучения.
Ключевые слова: второй иностранный язык, комбинированное
дистанционное обучение, сетевая поддержка, лингвистический вуз,
специалисты сферы международного туризма.
Okopna Ya. Speaking and writing teaching technologies in the professionally
oriented second foreign language for future specialists in the tourism industry
In the results of experimental studies have been shown that the psychological
nature of the second foreign language after the first studying can be lit within the
professionally oriented foreign language communication aspect, which also
determines the rules of communication and laws implemented in the network
interactive activities. This interpretation of the process of mastering the Germanoriented professional competence in productive types of speech activity allows us to
go beyond the concept of classroom and outside the classroom educational
autonomy, including the comparison and analysis. Purpose. The algorithm sequence
output in shaping German-oriented professional competence of future workers in
international tourism as a specific implementation of the educational process in the
productive kinds of speech activity development; detection of the psychological
mechanisms functioning in multi-stages of mastering speech activity under conditions
of interference phenomena and positive transfer. Methods. Analysis of psychological
research and methodological problems of interference and positive transfer when
learning a second foreign language after the first held abroad and in Ukraine in
order to systematize the existing scientific concepts and strategies withdrawal
algorithm learning a second foreign language in terms of network support
Moodel. Results. The results obtained after the experimental study definitively prove
the probability of the hypothesis that the consideration of psychological
characteristics, mechanisms of interference phenomena and positive transfer in the
process of German-oriented professional competence in speaking and writing
(German language after English) at the upcoming International Tourism workers
effectively reflected in the quality of education. Conclusion. To summarize, it was
found that understanding the concept of learning a second foreign language after the
first conditions for network support should be seen as a model the interaction of
foreign languages and mental activity future workers in the tourism industry. It
follows from the above; the native language while learning two or more foreign
languages should not be separated in the minds of students and filtered. On the
contrary, it must be consciously and actively involved in the study of foreign
languages as native language initially provides structures and linguistic conceptual
basis of consciousness. In terms of learning foreign languages, especially learning
several languages in learning the mother language should be laid foundations active
and conscious approach to studying two or more foreign languages. This statement
enables the presentation and implementation of further ways to develop methods of
multilingual professionally oriented foreign language teaching.
Key words: second foreign language, combined distance learning, network
support, linguistic university professionals of the international tourism sector.
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УДК 37.013;371
Інна РАТИНСЬКА,
ДНЗ «Тернопільський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОПЕРАТОРІВ З
ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В
ПРОФЕСІЙНОГО КОЛЕДЖУ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА»
Сучасному суспільству, виробництва потрібні конкурентоспроможні
фахівці, що володіють професійною компетентністю, професійно мобільні,
готові до постійного професійного росту, здатні оперативно реагувати на
якісні зміни, як в професійній, так і суспільній сферах. Найяскравішою
прикметою першого десятиліття XXI століття стала інформатизація
суспільства, лавиноподібне зростання якої торкнувся і професійну освіту. Для
підготовки випускника за фахом 4113 «Оператор з обробки інформації та
програмного
забезпечення»,
необхідно
формування
професійної
компетентності і умінь використання потенціалу інформаційних технологій,
готовності до їх впровадження в майбутній професійній діяльності учнів
професійного коледжу. Тому, формування професійної компетенції та
професійної мобільності для майбутніх ІТ-фахівців є особливо важливим.
Ключові слова: професійна компетентність, компоненти, професійна
мобільність, ІТ-фахівці, інформаційні технології.
Постановка
необхідністю

проблеми

вивчення

та

у

загальному

аналізу

процесу

вигляді.

Визначається

формування

професійної

компетентності і мобільності з метою оновлення змісту професійної освіти,
підвищення його якості та відповідності вимогам роботодавців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проведений аналіз
наукової літератури та власний практичний досвід роботи дозволили виявити
ряд протиріч, які полягають в наступному:
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 між вимогами ринку праці, суспільства, держави до фахівця, та рівня
його професійної підготовки, професійної мобільності та реальним рівнем цих
показників;
 між

необхідністю

формування

професійної

мобільності

та

професійної компетентності учнів і недостатньою розробленістю в педагогічній
літературі та практиці науково обґрунтованого методичного забезпечення даної
проблеми;
 між отриманими учнями знаннями і неготовністю їх застосовувати в
динамічно змінному

інформаційному середовищі в сфері професійної

діяльності.
Перераховані протиріччя дозволили сформулювати наступну проблему:
яким чином формувати професійні компетенції і професійну мобільність учнів
на основі комп’ютеризації освітнього процесу і вдосконалення методики
використання нових інформаційних технологій. Саме нові інформаційні
технології впливають на вибір засобів і методів навчання, служать відмінною
платформою для організації самостійної діяльності учнів, дозволяють якісно
змінити контроль і самоконтроль знань стають одним з головних засобів для
позитивної мотивації учнів і підвищення активності їх пізнавальної діяльності.
Метою статті є створення умов для підвищення якості професійної
підготовки,

формування

професійної

компетентності

та

професійної

мобільності навчання, розвитку їх інтелектуальних здібностей під час вивчення
дисципліни «Економіка».
Для досягнення даної мети необхідно вирішити ряд завдань:


аналіз інформаційних матеріалів з проблеми і можливість їх

використання в педагогічній практиці викладача економіки;


розробка та придбання необхідного програмного забезпечення

(Електронний підручник, програмні засоби та ін.);


поглиблення

знань

про

способи

використання

новітніх

інформаційних технологій і Інтернет-технологій під час вивчення економіки;
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формування навичок в застосуванні стандартного програмного

забезпечення, пошуку і відборі інформації, підготовці і структуруванні
матеріалу, навичок роботи в програмах MS Power Point , MS Excel і ін [3].
Для реалізації поставленої мети і завдань проводилася систематична
робота над питанням створення дидактичних умов для формування професійної
компетентності та професійної мобільності. Це зумовлює на необхідність про
розробку програмного забезпечення, електронних підручників, відео уроків,
стандартизованих контрольних завдань, тестового контролю і ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Формування професійної
компетентності і професійної мобільності як цілеспрямований, закономірний,
керований процес буде більш ефективним і результативним, якщо:
визначена

професійна

компетентність

та

структурні

елементи

професійної мобільності учнів;
впроваджені в освітній процес інформаційні технології, що сприяють
формуванню професійної компетентності та професійної мобільності учнів
професійного коледжу під час вивчення дисципліни «економіки».
В ході роботи основною цільовою аудиторією були учні Державного
навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою» за професією 4113 «Оператор з обробки
інформації та програмного забезпечення»:


група 17 (2015–2016 навчального року (26 осіб);



група 17 (2016–2017 навчального року (29 осіб);



викладачі інформаційних технологій та економіки.

Вивчення

проблем

професійної

компетентності

і

мобільності

майбутнього ІТ-фахівця з позицій педагогіки є об’єктивною необхідністю. Так
що ж таке професійна мобільність, яка її структура, які чинники впливають на її
формування?
Професійна мобільність – це готовність до швидкої зміни виконуваних
завдань в рамках своєї спеціальності на основі набутих знань, умінь,
компетенцій, можливість швидкого і якісного освоєння нових для суб’єкта
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видів діяльності і впровадження їх в його професійну діяльність, освоєння
нових спеціальностей або змін в них, що виникають під впливом технічних і
технологічних перетворень. На основі вивчення відповідної літератури з даного
питання, були виявлені наступні компоненти професійної мобільності
фахівця [5].
Таблиця 1 – Компоненти професійної мобільності
Компоненти

Готовність

Знання

Вміння

Досвід

Ставлення

Зміст
Потреба успішно виконати поставлене завдання, інтерес до
майбутньої професійної діяльності.
Володіння способами і прийомами виконання дій, які дозволяють
вникнути в суть стоїть проблеми і на цій основі конструювати і
продуктивно вирішувати конкретні професійні завдання в сфері
інформатизації та застосування інформаційних технологій під час
вивчення дисципліни з «економіки».
Знання функціональних можливостей сучасних технологій,
застосовуваних у професійній діяльності.
Знання особливостей використання сучасних програмних
продуктів і пакетів прикладних програм під час вивчення
економіки.
Знання перспектив розвитку інформаційних технологій.
Вміння адаптувати і застосовувати освоєні способи вирішення
задач однієї предметної галузі для вирішення завдань іншого
предметної сфери діяльності.
Досвід роботи з різними інформаційними технологіями.
Досвід побудови алгоритму вирішення поставленого завдання з
урахуванням можливої подальшої модифікації і доповнення
завдання.
Усвідомлення необхідності швидкого і якісного освоєння та
застосування нових інформаційних технологій під час вивчення
дисципліни «Економіка».

Формування професійної мобільності охоплює наступні компоненти:
1.

Мотиваційно-ціннісний

компонент

формування

професійної

мобільності відповідальний за формування такого компонента професійної
мобільності, як «Ставлення» і полягає в наступному:
 усвідомлення необхідності оволодіння професійною мобільністю які
навчаються за професією «Оператор з обробки інформації та програмного
забезпечення» як якості фахівця, яка відповідає майбутньої спеціальності і
кваліфікації;
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 розуміння і прийняття на себе ціннісних орієнтацій і мотивів по
оволодіння професійною мобільністю [6].
2.

Структурно-змістовний

компонент

формування

професійної

мобільності призначений для формування таких компонентів професійної
мобільності, як «Знання», «Вміння» і «Досвід», дозволяє:
 впевнено

і швидко

орієнтуватися

в

сучасних

інформаційних

технологіях під час вивчення економічних дисциплін;
 підбирати оптимальні способи, прийоми і технології вирішення
поставленого завдання під час вивчення дисципліни «Економіка».
3.

Організаційно-діяльнісний

компонент

формування

професійної

мобільності призначений для розробки і впровадження форм, методів, засобів
навчання, орієнтованих на формування професійної мобільності в навчальнопізнавальної та професійної діяльності.
Для того, щоб формувати професійну мобільність, необхідно розвивати її
компоненти: готовність, знання, вміння, досвід, відношення, а також
особистісні якості: бути комунікабельним, контактним у різних соціальних
групах, уміти працювати спільно в різних сферах, в різних ситуаціях,
запобігаючи або вміло виходячи з будь-яких конфліктних ситуацій, самостійно
працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного
рівня та ін. [2].
Все це можливо, якщо ефективно використовувати інформаційні
технології. Тому в навчальному процесі велику увагу було приділено їх
формування, що дозволило готувати компетентних, професійно мобільних,
конкурентоспроможних фахівців, затребуваних на ринку праці.
В ході роботи, спільно з учнями, були розроблені електронні посібники,
відео уроки, тестові завдання, презентації, стандартизовані контрольні роботи
та інше програмне забезпечення.
Інформаційні

технології

для

майбутніх

ІТ-фахівців

відіграють

найважливішу роль, результативність на виконану роботу безпосередньо
пов’язана з їх застосуванням [7].
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На уроках систематично використовувалися електронні посібники: MS
Excel 2007; MS Power Point 2007; Open Office та інші, які дозволили
забезпечити для кожного конкретного учня послідовність роботи, швидкість
сприйняття досліджуваного матеріалу, можливість самостійної організації
роботи по вирішення завдань, можливість самоконтролю якості набутих знань і
навичок. Безсумнівним достоїнством електронних посібників є використання в
них анімації, інформаційних моделей об’єктів, процесів. При роботі з
навчальної електронною інформацією створюються умови для самостійної
роботи учнів щодо створення, збирання, обробки, зберігання, передачі і
використання навчальної інформації.
Застосування на уроках економіки сучасні інформаційні технології
дозволили активізувати навчальну діяльність учнів, зокрема, поліпшити
контроль самостійної роботи через застосування комп’ютерного тестування.
Використання комп’ютера (комп’ютерного тестового контролю) допомагало
скоротити частину роботи по перевірці тестів, тестових завдань. система
комп’ютерного контролю, розроблена по всіх темах, дозволила реалізувати
більше ефективну технологію контролю знань по всьому пройденого матеріалу.
У процесі підготовки і реалізації проекту були розроблені навчальні
програми для самостійної роботи. Вони сприяли максимальної активізації
учнів, індивідуалізовувало їх роботу і надаючи можливість самим управляти
своєю пізнавальної діяльністю [8].
Під час проведення занять з «Економіки» використання мультимедійних
презентації та відео уроків дозволяє представити навчальний матеріал як
систему яскравих опорних образів, що полегшує запам’ятовування і засвоєння
досліджуваного матеріалу, скорочує час навчання, вивільняє ресурси здоров’я
учнів. Такі уроки допомагають вирішити наступні завдання:


засвоїти базові знання з предмета;



систематизувати навички самоконтролю;



сформувати мотивацію до навчання з дисципліни «Економіка» в

цілому застосовуючи інформаційні технології;
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розвивати інтерес до предмету.

Застосування інформаційних технологій під час вивчення «Економіки» в
учнів виробилися стійкі практичні навички самостійної роботи. Наприклад, при
вивченні теми «Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне
споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності.
Бюджет споживача.» використовувався «Практичний курс MS Excel 2007»,
деякі питання давалися навчаються для самостійного вивчення або для
закріплення пройденого матеріалу. Робота з готовими мультимедійними
продуктами викликала величезний інтерес, розвивала творчий потенціал учнів.
Вони вчилися шукати самостійно інформацію, її аналізувати, осмислювати і
застосовувати під час лабораторно-практичного заняття [4].
На своїх заняттях і в позаурочний час постійно використовувалися
можливості мережі Інтернет. Ті, що навчаються вчаться шукати інформацію,
аналізувати її, використовувати в своїх цілях. Нині це одне з найбільш
захоплюючих занять сучасного учня. Учні професійного коледжу вміють
користуватися Інтернетом, що радує, але все-таки необхідно направляти їх
роботу, давати конкретні завдання. В проекті передбачалася необхідність
використання ресурсів Інтернет.
Основні умови для формування професійної мобільності – це, перш за
все, можливість залучення кожного учня в активний пізнавальний процес,
причому не процес пасивного оволодіння знаннями, а активної пізнавальної
діяльності кожного учня, застосування на практиці цих знань і чіткого
усвідомлення де, яким чином і для яких цілей ці знання можуть бути
застосовані [5].
Для оцінки рівня сформованості такого компонента професійної
мобільності, як «Знання», були розроблені тестові завдання, контрольні роботи.
Якщо який навчається правильно відповідає не більше ніж на 50% питань, то
він має низький рівень знань; якщо навчається правильно відповідає не більше
ніж на 80% питань, він має середній рівень; якщо навчається правильно
відповідає більш ніж на 80% питань, то він має високий рівень знань.
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Таблиця 2 – Результати перевірки сформованості компонента професійної мобільності
«Знання»
Рівень Навчальний
Рівень сформованості критеріїв
рік
Професійної мобільності «Знання»
високий
середній
низький
2015-2016
13 (50%)
9 (35%)
4 (15%)
2016-2017
17(67%)
9(28%)
3 (5%)

Для оцінки рівня сформованості компонента професійної мобільності
«Вміння» також були проведені перевірочні роботи. (Робота на перевірку
основних умінь і навичок вирішувати поставлене завдання з використанням
різних інформаційних технологій [9].
Таблиця 3 – Результати перевірки сформованості компонента професійної мобільності
«Вміння»
Рівень Навчальний
Рівень сформованості критеріїв
рік
Професійної мобільності «Вміння»
високий
середній
низький
2015-2016
12 (46%)
11 (41%)
3 (13%)
2016-2017
17 (57%)
11 (39%)
1 (4%)

В

ході

використання

виконання

роботи

інформаційних

були

технологій

досягнуті

наступні

дозволило

змінити

результати:
характер

навчально-пізнавальної діяльності учнів.
Найбільш ефективно їх застосування для відпрацювання умінь і навичок,
необхідних для професійної підготовки [3].
Моніторинг компетентності учнів дозволив виявити рівень оволодіння
учнями професійною компетентністю і професійною мобільністю. Особливу
увагу було звернуто на такі компоненти професійної мобільності, як знання і
вміння.
В ході роботи були виявлені наступні труднощі і визначені заходи щодо їх мінімізації:
Труднощі
1. Недостатня розробка проблеми
формування професійної мобільності в
педагогічній літературі
2. Недостатність стандартизованих
програмних засобів

Заходи щодо їх мінімізації
Робота над проблемою спільно з
роботодавцями
Розробка електронних посібників, тестів
спільно з учнями

Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Проведена робота дозволила зробити наступні висновки:
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1. Визначено зміст і сутність поняття «професійна мобільність фахівців»,
яка полягає в готовності до швидкої зміни виконуваних завдань в рамках своєї
спеціальності на основі набутих знань і вмінь використання різних
інформаційних технологій, можливості швидкого і якісного освоєння нових для
суб’єкта діяльності інформаційних технологій та застосування їх на уроках з
«Економіки» [9].
2. Виділено компоненти професійної мобільності: готовність, знання,
вміння, досвід, ставлення.
3. В ході роботи в учнів удосконалювалася професійна компетентність,
формувалася

професійна

мобільність,

підвищилася

якість

професійної

підготовки під час вивчення дисципліни «Економіки».
Результати проведеної роботи визначають необхідність подальшого
розвитку у даному напрямку. Досвід роботи може бути використаний
викладачами та майстрами виробничого навчання в своїй практичній
діяльності.
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Ратинская И. Формирование профессиональных компетенций и
профессиональной мобильности будущих оператор по обработке
информации и программного обеспечения в профессионального колледжа на
основе использования информационных технологий при изучении
дисциплин «Экономика»
Современному обществу, производства нужны конкурентоспособные
специалисты,
обладающие
профессиональной
компетентностью,
профессионально мобильные, готовые к постоянному профессиональному
росту, способны оперативно реагировать на качественные изменения, как в
профессиональной, так и общественной сферах. Самой яркой приметой
первого десятилетия XXI века стала информатизация общества,
лавинообразный рост которой коснулся и профессиональное образование. Для
подготовки выпускника по специальности 4113 «Оператор по обработке
информации и программного обеспечения», необходимо формирование
профессиональной компетентности и умений использования потенциала
информационных технологий, готовности к их внедрению в будущей
профессиональной деятельности учащихся профессионального колледжа.
Поэтому, формирование профессиональной компетенции и профессиональной
мобильности для будущих ИТ-специалистов является особенно важным.
Ключевые слова: профессиональная копетентнисть, компоненты,
профессиональная
мобильность,
ИТ-специалисты,
информационные
технологии.
Ratynska I. Forming of Professional Jurisdictions and Professional
MOBILITY of Future Operators from Treatment of Information and Software at
Professional College on Basis of the USE of Information Technologies During
Study of Discipline «Economy».
In the conditions of modernization of formation of question about a
professional competence and professional mobility of graduating students of
educational establishments of secondary professional education stands especially
sharply. To modern society, productions are needed competitive specialists which
own professional jurisdictions are professionally mobile, ready to permanent
professional growth, able operatively to react on the high-quality changing, both at
professional and to public spheres. The brightest sign of the first decade of XXI age
was become by informatization of society, avalanche-type growth of which touched
trade education. For preparation of graduating student on speciality 4113
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«Operators from treatment of information and software», it is necessary forming of
professional competence abilities of the use of potential of information technologies,
readiness, to their introduction in future professional activity of students.
Consequently, forming of professional competence and professional mobility for
future IT-specialists is especially important.
Presently philosophers, sociologists, teachers, employers, all more frequent
talk about professional competence, social adaptation and professional mobility of
graduating students. At the same time, special researches in which directly the
process of professional mobility would be examined study after speciality 4113
«Operators from treatment of information and software», obviously not enough.
Analysis of present theoretical researches on this issue, took into account qualifying
requirements which are produced to the graduating students employers, and rotined
the features of process of forming professionally of adaptation mobility, that a
problem must be developed both from the theoretical point of view and from point of
practice of trade education.
Keywords: professional kopetentnist', components, professional mobility, ITspecialists, information technologies.
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кандидат психологічних наук, доцент,
Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
У статті розглянуто сукупність філософських принципів, необхідних і
достатніх для обґрунтування логіки побудови соціальної роботи як
професійної діяльності, вибору й реалізації системи ефективної підготовки
майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах. Проаналізовано
наукові праці вчених, які займалися цією проблематикою. Обґрунтовано
необхідність дотримання основних філософських принципів, які дозволяють
виявити сучасні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників.
Ключові слова: соціальний працівник, фахівець з соціальної роботи,
філософські принципи, проблеми професійної підготовки.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Філософсько-

методологічний аналіз суті соціальної роботи здійснюється з врахуванням
теоретичного ядра філософії – логіки, діалектики, методології пізнання тощо.
Нині професійна підготовка соціальних працівників не може обійтися без
філософського забезпечення, оскільки розвиток соціальної роботи опирається
на філософські положення – рух від простого до складного, від нижчого до
вищого, від абстрактного до конкретного. Професійній підготовці притаманні
єдність логічного та історичного, однак крім необхідних детермінант
формування процесів і явищ, що досліджуються у соціальній роботі мають
місце і випадкові, проблемні. Саме дотримання основних філософських
принципів, що є формотворчими, дозволяє виявити основні проблеми, які
існують у системі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. У філософських
ідеях Канта принципи правили за мету пізнання, а в філософії Гегеля вони
слугували найвищою формою знання [9, с. 407]. У нашому дослідженні нами
© Ребуха Л.
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відстежувалися наукові роботи вчених, які займалися виокремленням проблем
професійної підготовки соціальних працівників на основі філософських
принципів, які слугують для соціальної роботи началом, засадничим підґрунтям
і окреслюють найбільш загальну програму діяльності майбутніх фахівців. Так
науковець Є. Бордунов зазначає, що принципи, як засадничі ідеї, завжди
постають

у

процесі

пізнання

і

трансформаційного

перетворення

суспільства 2, с. 246. У дисертаційному дослідженні І. Мельничук вказує на
те, що поєднання загальних діалектичних філософських принципів, що
слугують для науки фундаментальними теоретичними положеннями, і
загальнонаукового методологічного досвіду розв’язання наперед визначених
теоретичних завдань є важливим способом пізнання соціальної дійсності й
повною мірою відображає науково-методологічні підходи 7, с. 91–92. У своїх
наукових працях В. Поліщук наголошує на тому, що філософські принципи
сприяють повному осмисленню «проблем існування людини в суспільстві і
надання їй соціальної підтримки на всіх етапах життєвого шляху» [10, с. 26]. Як
зазначає науковець Н. Гузій, філософському принципу історизму приписують
конкретно-історичний формат дослідження, в тому числі і педагогічних явищ,
що спрямовані на виокремлення професійно важливих закономірностей та
прогнозованих тенденцій, які можна також дієво застосувати при підготовці
соціальних працівників [4]. Дослідник даної проблеми Д. Чернілевський
наголошує на тому, що філософський принцип науковості всебічно відображає
єдність та цілісність розуміння соціальної роботи й підготовки майбутніх
соціальних працівників, оскільки інтегрує «конкретне наукове знання у межах
відповідних концептуальних систем» [8]. У власних наукових доробках В. Бех
розглядає соціальну роботу як цілісну систему завдяки діалектичним
протиріччям, що постійно постають між особистістю – майбутнім клієнтом
соціального працівника та соціальною сферою суспільства [1].
Мета статті − здійснити узагальнення сукупності філософських
принципів, необхідних і достатніх для обґрунтування логіки побудови
соціальної роботи як професійної діяльності, та за допомогою них окреслити
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проблем, що мають місце у процесі підготовки майбутніх соціальних
працівників у вищих навчальних закладах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Філософські принципи нині
є необхідними для обґрунтування логіки побудови соціальної роботи як
професійної діяльності, вибору й реалізації системи ефективної підготовки
майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах. Тому
проведемо ґрунтовний структурно-методологічний аналіз соціальної роботи
через розкриття природи філософських принципів для виокремлення основних
проблем, що нині існують у професійній підготовці майбутніх соціальних
працівників. До фундаментальних філософських принципів, які лежать в основі
соціальної роботи належать:
1. Принцип об’єктивності. Даний принцип вибудовується із визнання
науки «соціальна робота», становлення професійної діяльності соціальних
працівників і здійснення підготовки фахівців до компетентного виконання
соціальної роботи як реальної дійсності за допомогою науково-сформованих
закономірностей і загальноприйнятих норм. Відтак наукове знання, як
зазначає Д. Чернілевський, в гносеологічній площині має найголовнішу
характеристику – істинність. Їх істинність зорієнтована на дослідження
логічних закономірностей, які тісно пов’язані з теоретичною формою
відображення світу; розкриття методів, способів та прийомів за сприянням яких
знаннєво об’єктивується навколишнє середовище [8]. Змістовне наповнення
цього принципу щодо науково-теоретичної соціальної роботи має місце у таких
вимогах 7 с. 92–94:
а)

в

усьому

потрібно

виходити

з

практико-зорієнтованої

й

цілеспрямованої діяльності та принципу природної доцільності. При цьому слід
враховувати соціальний досвід й останні досягнення науки, об’єктивний
характер закономірностей соціальних явищ і подій без яких не може обійтися ні
соціальна сфера, ні процес професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників.
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б) завжди осмислювати й реалізувати ініціативну позицію студента як
суб’єкта щоденного пізнання і творчої діяльності, тому що формування
професійної компетентності – «це завжди включення нових знань в структуру
вже наявних (актуалізованих) знань» [8, с. 9].
в) з усієї сукупності соціальних фактів і свідчень уміти віднаходити
закономірність речей через логіку понять, тому що об’єктивація законів
розвитку природи, суспільства й особистості дає можливість визначати і
аргументувати з’яву нових свідчень, які зможуть впроваджуватися в практичній
діяльності майбутнього соціального працівника у процесі виконання ним
професійних функцій.
г) постійно виявляти внутрішню єдність соціальної роботи з усіма її
формоутвореннями:

наукою,

інтегративною

навчальною

дисципліною,

соціальними спеціальностями, професійною діяльністю, інструментом по
реалізації державної соціальної політики.
д) безперервно формувати відповідно до потреб громадянського
суспільства систему методів повсякденної підготовки майбутніх соціальних
працівників до професійної роботи.
е) повсякчас вивчати соціальну роботу з позицій соціокультурного
контексту та світоглядних орієнтацій, які цілеспрямовані на віднаходження
сучасних істин про оточуючий світ, зважаючи на найновіші досягнення
сучасних наук.
є) завжди у соціальній роботі здійснювати конструктивний аналіз усіх
подій, процесів, фактів і явищ та ін. для забезпечення належної організації
професійної підготовки студентів до майбутньої фахової діяльності згідно
логіки як навчального процесу, так і професійної діяльності практикуючих
соціальних працівників.
2. Принцип конкретності базується на філософських категоріях, що
дозволяють відобразити систему взаємозв’язаних між собою речей і всієї її
сукупності на емпіричному етапі як чуттєво-конкретне, а на теоретичному
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етапі – як мисленнєво-конкретне, оскільки, як засвідчує В. Касьян, «істина
завжди конкретна» 6, с. 188–189.
Відтак

принцип

конкретності,

внаслідок

умілого

використання

філософсько-методологічних категорій і понять, дає право:
«вивести» конкретне явище, приміром, соціальну роботу і сам процес
підготовки майбутніх соціальних працівників до виконання професійної
діяльності, з його субстанційної ознаки (сутнісної властивості професійної
діяльності та ефективної підготовки майбутніх фахівців в університеті) та
відновити цей процес як діалектично відокремлене ціле;
простежити як загальне переходить в одиничне, сутнісні властивості в
явища, закони в їх модифікації, зокрема, загальне бачення природного
функціонування соціальної роботи відображається в її основних структурних
одиницях, таких як наука, як навчальна дисципліна і як практична діяльність;
врахувати різні умови (педагогічні, психологічні, соціальні, особистісні
тощо) та інші фактори (соціальні, політичні, економічні тощо), які реально
впливають на зміну процесу професійної підготовки соціальних працівників;
виявити специфічний механізм взаємозв’язку загального (наприклад,
використання інноваційних підходів у вищій школі) й одиничного (зокрема,
застосування фундаменталізації освіти у професійній підготовці майбутніх
соціальних працівників у вищих навчальних закладах);
дослідити окреслений предмет (процес фундаменталізації професійної
підготовки фахівців з соціальної роботи) з більш ширших та цілих позицій
(підготовка фахівців у вищих навчальних закладах до професійної діяльності).
3. Принцип історизму є філософсько-методологічним вираженням
саморозвитку дійсності. Використання цього принципу в соціальній роботі
дозволяє простежити її конкретно-історичний розвиток за допомогою цілісного
та неперервного єднання таких часових стадій, як минуле, теперішнє і
майбутнє [12]. Зазначений принцип передбачає наступні вимоги до соціальної
роботи:
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з метою логічної, теоретико-методологічної перебудови минулого,
розглядати походження головних етапів історичних перетворень у соціальній
діяльності від добровільної благодійності до професійної соціальної роботи;
теперішній стан професійної підготовки спеціалістів до здійснення
ефективної соціальної роботи вивчати відповідно до певного рівні фахової
компетентності;
окреслювати майбутнє соціальної політики держави та соціальної сфери,
передбачати тенденції наступного розвитку соціальної роботи й постійно
удосконалювати університетську освіту і, відповідно, методики підготовки
соціальних працівників.
Важливість цього принципу для соціальній роботі пояснюється ще й тим,
що його можна застосувати для віднаходження логіко-змістових зв’язків
розвитку, виявлення важливих ознак і властивостей у дослідженнях соціальних
процесів та явищ на певних історичних етапах і періодах, становлення історії
розвитку категорійно-понятійного апарату соціальної роботи та діяльності
зокрема 5.
4. Принцип науковості реалізує здатність людини послуговуватися
особливим інструментом людського пізнання – понятійним мисленням.
Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників формує у студентів
понятійне мислення, яке дає їм можливість проникати у невидимі, внутрішньосутнісні прикмети процесів та явищ фахової соціальної роботи та виявити їх
особливі властивості [11]. При цьому зазначене мислення майбутнього фахівця
охоплює загальні властивості предметів вивчення, які можуть достатньо
відрізняються між собою при поєднанні їх за певними типами та класами.
Реалізація в соціальній роботі принципу науковості відображена в таких
вимогах:
завжди досліджувати соціальну роботу з позицій системного навчання за
програмами підготовки майбутніх соціальних працівників та інноваційної
практики викладачів і студентів;
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вміло виокремлювати при потребі сутнісні властивості феномену
«соціальна робота»;
здійснювати удосконалення організації пізнання соціальної роботи як
вглиб, так і вшир, у поєднанні інтенсивних та екстенсивних напрямів.
5. Принцип протиріччя або діалектичної суперечності розглядається в
контексті поняття «протиріччя», що означується як обставина, за якої щось
одне виключає інше, несумісне з ним або протилежне до нього, чи заперечує
його [3]. Реалізації принципу суперечності в теорії і методиці професійної
підготовки майбутніх соціальних працівників на засадах фундаменталізації
освіти передбачає наступні основні вимоги:
виявляти ознаки предметних суперечностей, що властиві для методики
підготовки майбутніх соціальних працівників за традиційним навчанням і
сучасними вимогами суспільства до професійної діяльності фахівців соціальної
сфери, та здійснювати їх ґрунтовний аналіз;
досліджувати підготовку соціальних працівників у вищій школі на
засадах єдності протиріч, що передбачає поглиблені знання про незмінне
традиційне навчання та його удосконалення інноваційними педагогічними
технологіями, а саме введенням системи фундаменталізації освіти;
простежувати

наслідки

виокремленого

протиріччя

під

час

експериментального дослідження;
здійснювати розгляд механізмів розв’язання суперечностей у соціальній
роботі та відстежувати процес і результати їх розгортання;
встановлювати місцезнаходження визначених суперечностей у системі
вторинних суперечностей для дослідження професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників.
6. Принцип детермінізму представляє собою методологічний підхід до
системи поглядів про об’єктивний, закономірний зв’язок та причинну
зумовленість усіх навколишніх процесів і явищ [9, с. 188]. Зв’язок між
категоріями закономірність і причинність у соціальній роботі полягає в
формулюванні

об’єктивних

закономірностей

та

відстеженні
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наслідкових умов формування професійної підготовки майбутніх соціальних
працівників за сучасного функціонування суспільства. Методологічна основа
принципу детермінізму полягає в тому, що він виступає не тільки як
філософське вчення, але і як конкретно-науковий норматив опису й пояснення
універсального

закономірного

зв’язку

та

обумовленості

розвитку

й

функціонування певним чином системно-організованих об’єктів у процесі їх
взаємодії. У наукових дослідженнях детермінізм визначається як вроджена
здатність людської свідомості зв’язувати явища в причинні ланцюжки [12].
У

нашому

дослідженні

використання

принципу

детермінізму

в

фундаментальній підготовці майбутніх соціальних працівників актуалізує
більш строгий відбір та системний аналіз освітнього матеріалу, оволодіння
яким дає можливість студенту теоретично обґрунтувати причини і наслідки
власних дій під час моделювання професійної ситуації.
Отже, цілковите дотримання основних філософських принципів визначає
єдність у формотворенні системи професійної підготовки фахівців соціальної
роботи як результату історії пізнання цього феномена.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

Філософські

принципи

здатні

підтримати

організацію

новостворених знань, закріплюються в науково-практичному середовищі,
достовірно перевіряються практикою й за потреби оновлюються в реальній
діяльності відповідно до наукових підходів вивчення конкретних явищ та
феноменів соціальної сфери. Вони також обґрунтовують логіку побудови
соціальної роботи як професійної діяльності та актуалізують необхідність
визначення сучасних проблем у професійній підготовці фахівців соціальної
сфери.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведене
дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Не викликає
сумнівів актуальність подальшого дослідження загальнонаукових підходів до
фахової соціальної роботи.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

Список використаної літератури
1.

Бех В. П. Філософський аналіз як засіб дослідження проблем професійної
освіти / В. П. Бех, Ю. В. Бех // Постметодика. – 2013. – №5. – С. 5–9.

2.

Бордунов Є. Р. Принципи вищої освіти в Україні / Є. Р. Бордунов //

Адміністративне право і процес. – № 2(8). – 2014.  С. 246252.

3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред.
В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. – 1736 c.

4.

Гузій Н. В. Категорія професіоналізму в теорії і практиці підготовки
майбутнього педагога : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Наталія Василівна Гузій ;
КПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2007. – 577 с.

5.

Довідник з соціальної роботи : навч. посіб. / [авт. кол. : Л. М. Дунаєва,

Л. А. Снігур, А. Ф. Аблов та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. – 402 с.

6.

Касьян В. І. Філософія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів

[Текст] : навчальний посібник / В. І. Касьян.  К. : Знання, 2008.  347 с.

7.

Мельничук І. М. Теорія і методика професійної підготовки майбутніх
соціальних працівників засобами інтерактивних технологій у вищих навчальних
закладах : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Ірина Миколаївна Мельничук ; ТНПУ
ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 585 с.

8.

Методологія наукової діяльності : навч. посіб. / Д. В. Чернілевський,
О. М. Гандзюк, В. І. Захарченко, І. М. Козловська та ін. ; за ред. проф.
Д. В. Чернілевського. – К. : Вид-во ун-ту «Україна», 2008. – 478 с.

9. Новейший философский словарь / сост. и глав. ред. А. А. Грицанов – 3-е
изд., исправл. – Мн. : Книжный Дом, 2003. – 1280 с. – (Мир энциклопедий).

10. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних
педагогів в умовах неперервної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Віра
Аркадіївна Поліщук ; ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2006. – 454 с.

11. Ребуха Л. З. Поліфункціональна діяльність соціального працівника як
складова сутності соціальної роботи / Л. З. Ребуха // Молодь і ринок. Щомісячний
науково-педагогічний журнал. Дрогобич. – №1 (144). – 2017. – С. 5559.

12. Ребуха Л. З. Становлення соціальної роботи як діяльності: від соціальної
підтримки до культурно-цивілізованих форм соціальної допомоги Л. З. Ребуха //
Педагогічні науки. – Херсон.  2016.  №72. – С. 111117.

13. Шаталович І. В. Діалектико-матеріалістична концепція детермінізму в
контексті розвитку сучасної науки / І. В. Шаталович // Грані. Філософія . – 2010. –
№ 4 (72). – С. 47–51.

Рецензент – доктор педагогічних наук, професор Мельничук І. М.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

Ребуха Л. Современные проблемы профессиональной подготовки
специалистов социальной работы
В статье рассмотрены философские принципы, которые необходимые
для обоснования логики построения социальной работы как профессиональной
деятельности, выбора и реализации системы эффективной подготовки
будущих социальных работников в высших учебных заведениях.
Проанализированы научные труды ученых, которые занимаются этой
проблематикой.
Обоснована
необходимость
соблюдения
основных
философских принципов, которые позволяют выявить современные проблемы
профессиональной подготовки будущих социальных работников.
Ключевые слова: социальный работник, специалист по социальной
работе, философские принципы, проблемы профессиональной подготовки.
Rebukha L. Modern problems of professional training of social work
specialists
The article highlights that professional training of social workers can not exist
without philosophical support, because the development of social work relies on such
philosophical positions as the movement from simple to complex, from lower to
higher, from abstract to specific. The set of philosophical principles necessary and
sufficient for substantiation of the logic of construction of social work as a
professional activity, selection and implementation of the system of effective
preparation of future social workers in higher educational institutions is considered.
It is pointed out that the training of specialists for professional activities in the social
sphere can not be avoided without taking into account the conceptual basis of the
mutual influence of the educational space and social work in Ukraine as a whole. The
scientific works of scientists that were dealing with this problem are analyzed. It is
noted that philosophical principles serve as the starting point and the underlying
foundations of social work and outline the most general program of future specialists'
activities. The emphasis is done on the fundamental philosophical principles that
underlie social work: objectivity, concreteness, historicism, scientific, contradictions
or dialectical contradiction, determinism. Each principle was substantiated
according to the professional activity of specialists of social sphere, their substantive
analysis was carried out and their significance for social work was outlined. It is
argumented that the full observance of the basic philosophical principles defines
unity in the formation of the system of professional training of specialists of social
work as a result of the history of the cognition of this phenomenon. It is concluded
that only the implementation of structural-methodological analysis of social work
through the disclosure of the nature of philosophical principles allows to distinguish
the main problems that currently exist in the training of future social workers.
Key words: social worker, specialist in social work, philosophical principles,
problems of professional training.
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кандидат педагогічних наук,
Навчальний центр підготовки молодшого персоналу Державної
прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота
ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ІНСТРУКТОРІВ У ФЕДЕРАЛЬНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ США
У статті розкрито особливості організації та здійснення підготовки й
підвищення кваліфікації викладацького складу для правоохоронних органів на
прикладі Федерального навчального центру правоохоронних органів США,
проаналізовано можливості щодо його використання для вдосконалення
організації підготовки та підвищення кваліфікації викладачів навчальних
закладів Державної прикордонної служби України.
Ключові слова: підготовка інструкторів, правоохоронний орган,
висококваліфіковані кадри, професійна компетентність, підвищення
кваліфікації, FLETC.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Висококваліфіковані
кадри в будь-якій сфері діяльності, зокрема правоохоронній, створюються в
результаті цілеспрямованої кадрової політики, головним складником якої є
професійна підготовка. Якісна професійна підготовка правоохоронців, на думку
більшості спеціалістів правоохоронних служб і дослідників-педагогів, є
необхідною умовою успішності і процвітання правоохоронних органів, що
відповідають запитам і зухвалим викликам XXI століття [1, с. 23–25].
Важливою умовою і засобом створення оптимальних умов для професійної
підготовки висококваліфікованих фахівців є психолого-педагогічна і методична
компетентність тих, хто безпосередньо відповідає за її організацію та
проведення – викладацького складу навчальних закладів.
З огляду на це є потреба у пошуку нових способів удосконалення
професійної

компетентності

Держприкордонслужби

викладачів

України

як

навчальних

основної

умови

закладів
підготовки

висококваліфікованих фахівців з охорони кордону з урахуванням передового
зарубіжного досвіду. На сьогодні, в умовах активної фази інтеграції до
європейського

співтовариства

та

необхідності майбутнього
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Північноатлантичного альянсу вивчення та застосування цього досвіду стає ще
актуальнішим.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми. Проблеми удосконалення професійної
компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів були
предметом

уваги

великої

кількості

науковців,

зокрема

В. Гапонової,

І. Грязнова, Ю. Дем’янюка, Д. Іщенка, О. Торічного, та інших. Вивченню
світового досвіду професійної підготовки персоналу правоохоронних відомств
присвятили свої публікації А. Балендр (Угорщина, Фінляндія); В. Беркій,
О. Кіреєв, С. Псьол (Польща); І. Блощинський (Литва); О. Діденко (Румунія) та
ін. У рамках питань, що піднімаються в цій статті, становлять інтерес праці
С. Білявця, О. Даниленка, О. Діденка, В. Ковтун, Д. Рюрикова, А. Савченка,
Т. Соляр, які здійснили глибокий аналіз особливостей професійної підготовки
фахівців з охорони кордону Сполучених Штатів Америки. Однак особливості
професійної підготовки та підвищення кваліфікації викладацького складу
правоохоронних навчальних закладів зарубіжних країн предметом окремого
дослідження не були.
З огляду на це, метою статті є огляд закордонного досвіду підготовки
викладацького складу для правоохоронних органів на прикладі Федерального
навчального центру правоохоронних органів США (Federal Law Enforcement
Training Center (FLETC)) та можливостей щодо його використання для
вдосконалення організації підготовки та підвищення кваліфікації викладачів
навчальних закладів Держприкордонслужби України.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Навчальні

заклади

Держприкордонслужби України працюють у загальному правовому полі з
цивільними навчальними закладами і керуються єдиним законодавством у
галузі. Разом з тим, вони мають свої особливості, зумовлені специфікою
служби, особливостями формування кадрового замовлення на підготовку
фахівців з охорони кордону і рядом інших факторів. Крім того, перед ними
стоїть завдання, щоб випускник у найкоротші терміни був здатний виконувати
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свої обов’язки відповідно до службового призначення. Це актуалізує потребу в
удосконаленні вітчизняної професійної освіти фахівців з охорони кордону, яке
можливе тільки в умовах узгодженої і цілеспрямованої діяльності «команди»
досвідчених, компетентних, відданих своїй справі, готових до інноваційної
діяльності і безперервного навчання педагогів-новаторів.
Таким чином, у забезпеченні ефективності професійної підготовки
фахівців з охорони кордону ключова роль відводиться викладачам навчальних
закладів Державної прикордонної служби України. Нові, більш високі вимоги
до особистості викладача, його професійної та педагогічної кваліфікації,
потребують подальшого вдосконалення системи підготовки та підвищення
кваліфікації викладацького складу навчальних закладів Держприкордонслужби
України, приведення її у відповідність до сучасних вимог та потреб.
Для вирішення цього завдання важливе значення має урахування
передового досвіду провідних правоохоронних навчальних закладів іноземних
держав, зокрема Федерального навчального центру правоохоронних органів
США, міжвідомчої правоохоронної навчальної організації, відомої в усьому
світі завдяки високоякісній підготовці персоналу правоохоронних органів для
більш ніж 90 Федеральних агенцій, у тому числі й тих, що виконують завдання
з охорони кордону США [2].
У системі професійної підготовки правоохоронців США провідна роль у
педагогічних

процесах

«випереджаючими»

належить

професійними

саме

інструкторам,

знаннями,

орієнтують

які

володіють

слухачів

на

досягнення цілей, сформульованих у програмах навчання, організовують
процес спільної роботи, керують ним і «передають» знання тим, хто навчається.
Як

міжвідомча

навчальна

організація,

FLETC

зібрав

найкращих

професіоналів з різних підрозділів правоохоронних органів. Приблизно третю
частину посад інструкторів займають постійні працівники FLETC. На решту
посад тимчасово призначаються федеральні офіцери і дослідники з діючих
правоохоронних органів або персонал, що нещодавно звільнився зі служби.
Підбір інструкторського складу для навчальних центрів здійснюється виходячи
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з досвіду, професіоналізму і зацікавленості в роботі. Такий підхід забезпечує
баланс між майстерністю і досвідом та сучасним розумінням правоохоронної
служби [3].
Важливим напрямком діяльності навчального центру є методична
підготовка інструкторів. У 2002 році, з метою забезпечення потреб сертифікації
і акредитації всіх інструкторів правоохоронних органів, що викладають у
FLETC, був започаткований курс підвищення кваліфікації інструкторів з
правоохоронних питань (The Law Enforcement Instructor Training Program
(LEITP)). Програма була акредитована Комісією з акредитації правоохоронних
освітніх програм (Federal Law Enforcement Training Accreditation Board
(FLETA)).
Мета курсу – навчання та підвищення кваліфікації інструкторів з
методики організації та здійснення навчального процесу для всіх агенцій
FLETC, а також партнерських організацій. Курс методичної підготовки
розрахований на підготовку як новачків так і досвідчених інструкторів і є
обов’язковим

для

отримання

права

викладання

у

правоохоронному

навчальному центрі. На сьогоднішній день, курс викладається також для
інструкторів різних партнерських організацій та правоохоронних органів інших
країн [4].
Тривалість курсу складає 10 навчальних днів або 76 навчальних годин.
Для отримання свідоцтва про закінчення програми курсу слухачі обов’язково
мають відвідати всі заняття. Навчальні заняття розпочинаються о 7.30 та
закінчуються о 16.30 з перервою на обід з 11.30 до 12.30 [4].
Двотижнева програма курсу ознайомлює слухачів із найважливішими
навчальними процесами та широким спектром ефективних педагогічних
технологій, що сьогодні застосовуються в усьому світі, а також надає
можливість випробувати їх на практиці.
Курс складається з наступних розділів:
«Етичні питання правоохоронної підготовки», розділ в якому
здійснюється ознайомлення слухачів з програмою курсу, із його завданнями,
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цінностями та стратегіями, відбувається налагодження контакту із слухачами,
створення сприятливої обстановки в аудиторії.
Головними
майстерність,

цінностями

професіоналізм,

курсу
повагу,

визначено:
якість,

колективну

безперервне

роботу,

професійне

зростання, компетентність, відповідальність, добропорядність.
Стратегіями курсу є: відкрите спілкування, гнучкість, інноваційність,
жартівливість, творчій підхід, активна участь усіх учасників, орієнтованість на
досягнення результату.
«Засади навчання дорослих». У цьому розділі слухачі ознайомлюються з
поняттям «андрагогіки» – науки про навчання дорослих, із загальними її
принципами,

способами

сприйняття

сенсорної

інформації

(візуальний,

аудіальний, кінестетичний) та їх використання у навчальному процесі.
За словами американського дослідника, одного із засновників теорії
освіти для дорослих, М. Ноулза: «Саме андрагогіка ставить перед собою
завдання формування компетентних людей, які б були здатні застосовувати свої
знання в умовах, що змінюються, і ... чия основна компетентність проявлялася б
у вмінні включатися у постійне самонавчання протягом всього свого
життя» [5, с. 36]. Він дотримувався такої думки, що провідна роль у навчанні
відводиться тим, хто навчається, дорослим людям, які володіють певним
професійним і життєвим досвідом, знаннями й уміннями, ставлять перед собою
конкретні практичні цілі, і тому роль викладача полягає у тому, щоб
співпрацювати з дорослими слухачами і допомагати їм вчитися, а не просто
передавати інформацію в одному напрямку. При цьому дуже важливо досягти
того, щоб атмосфера навчання була дружньою, неформальною, заснованою на
взаємоповазі і співпраці.
«Майстерність презентації». Цей розділ присвячується ефективним
прийомам презентації навчального матеріалу, які дозволяють зацікавити
слухачів, зменшити страх, посилити впевненість під час презентації та
підвищити ефективність спілкування із аудиторією, ознайомлює з методикою
застосування прийому «запитання – відповідь» з метою посилення навчального
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процесу. Особлива увага приділяється зовнішньому вигляду інструктора, його
поведінці та культурі спілкування, що дозволяє значно посилити ефект
презентації, а саме: ступеню психофізичної свободи, відповідності міміки і
жестів,

пози,

розташування

у

просторі,

техніці

мовлення,

вмінню

встановлювати контакт з аудиторією і підтримувати її увагу протягом усього
заняття, вмінню відійти від стандартних підходів та шаблонів, навичкам
імпровізації тощо.
«Особистісно-орієнтоване навчання». Розділ має на меті ознайомити
слухачів з вихідними положеннями та методами особистісно-орієнтованого
навчання. Головна мета підходу – це зробити слухача «активним» учасником
навчального процесу, а не пасивним отримувачем інформації. Тому ключове
місце в особистісно-орієнтованому навчанні посідають інтерактивні методи, які
найбільшою мірою відповідають психологічним особливостям навчання
дорослих, і спрямовані на проблемність і практичність підготовки. Крім того, у
процесі опрацювання тематики розділу розглядаються сучасні підходи до
роботи з групою та технології фасилітації.
«Розробка кінцевої мети курсу». Цей розділ ознайомлює майбутніх
інструкторів із методикою розробки та структурою кінцевої мети курсу, яка
повинна містити умову, виконання і стандарт; а також з підготовкою
практичних цілей курсу, тобто кроків, які необхідно зробити, щоб бути
спроможним досягти кінцевої мети курсу.
«Розробка навчального плану». Під час вивчення цього розділу слухачі
ознайомлюються

зі

структурою

навчального

плану

та

практично

відпрацьовують стислий план для проведення заняття.
«Методи викладання». У цьому розділі проводиться аналіз багатьох
методів викладання та визначаються критерії, за якими здійснюється відбір
відповідних методів, що сприяють ефективному засвоєнню інформації
дорослою аудиторією. Американські дослідники в галузі професійної освіти
правоохоронців, С. Джонсон, Т. Вентлін і Е. Калата, говорячи про методику
навчання дорослих, в цілому зазначали, що є необхідною система, яка б
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підкреслила важливість застосування знань. Абсолютно недостатньо, коли
випускник правоохоронного навчального закладу, знаючи теорію, не вміє
застосувати ці знання на практиці [6, c. 48–49]. Отже, в якості основних методів
навчання в системі правоохоронної підготовки вони називають практичні
методи: вирішення проблемних питань і завдань, аналіз конкретних ситуацій
(кейсів), моделювання реальних випадків правоохоронної діяльності у
навчальному процесі тощо [6, c. 52]. Тому під час підготовки інструкторів
особлива увага звертається на вміння застосовувати ці методи в процесі
навчання. При цьому, наприклад, лекція не є пріоритетною формою навчання,
оскільки вважається, що відсоток засвоєння матеріалу під час такого заняття
дуже низький.
«Питання управління аудиторією». У розділі розглядаються питання,
що

стосуються

створення

і

підтримання

позитивного,

продуктивного

навчального середовища, наводяться приклади й обговорюється ряд можливих
негативних ситуацій, у яких може опинитися інструктор під час проведення
заняття, розглядаються стратегії їх подолання.
«Функціонування обладнання в аудиторії». Цей розділ знайомить
інструкторів із сучасним аудіовізуальним обладнанням, яке може бути
використане в процесі навчання: комп’ютери, мультимедійні проектори,
багатоцільові відеокамери, інтерактивні дошки, мікрофони та інші засоби –
дошки з маркерами та фліпчарти.
«Створення

ефективних

презентацій

в

PowerPoint».

Під

час

опрацювання розділу слухачі ознайомлюються з методикою використання
презентаційної графіки, вчаться створювати презентації з використанням
програми PowerPoint. У цьому розділі розглядаються затверджені стандартні
формати

презентацій,

обговорюються

технічні

питання,

пов’язані

з

використанням програми PowerPoint, а також майбутнім інструкторам
надаються практичні поради щодо створення ефективних презентацій в
PowerPoint,
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В перший день курсу після опрацювання відповідних розділів слухачам
пропонується підготувати та провести пробне заняття на будь-яку тему
тривалістю 7-10 хвилин. Під час презентації заняття здійснюється його відео
зйомка з метою подальшого аналізу та самоаналізу. Кожен учасник після
перегляду має можливість подивитися на себе з боку, зробити певні висновки, а
також висловити свою думку щодо позитивних та негативних, на його думку,
моментів проведення заняття іншими учасниками курсу.
Третій і п’ятий дні курсу розпочинаються з презентації вступної і
заключної частин 30-ти хвилинного заняття, а шостий день власне з презентації
всього заняття, тема якого має бути пов’язана зі службовою діяльністю. Після
проведення презентацій кожен слухач отримує конструктивний відгук, який
одночасно містить і зрозумілий аналіз, і підтримку, і професійну пораду як від
інструкторів курсу, так і від інших учасників.
В останній день курсу, слухачі повинні підготувати та провести 50хвилинне заняття з питань, які стосуються правоохоронної діяльності або їхніх
службових обов‘язків, з урахуванням принципів та прийомів, що розглядалися
під час навчання. Обов’язковими вимогами до організації і проведення заняття
є: використання інтерактивних методів навчання, таких як, наприклад, дискусія,
демонстрація, рольова гра, аналіз конкретної ситуації; 40-50% загального часу
заняття повинно відводитися на виконання практичних вправ, 25% – на
графічні презентації та відео матеріали. Також програмою курсу передбачено
виконання письмового тесту. Для успішного складання тесту кількість
правильних відповідей повинна складати не менше 70%. На презентацію
заняття запрошуються інструктори з інших курсів в якості незалежних
експертів для проведення критичного аналізу і надання конструктивного
відгуку та рекомендацій.
Висновки. Таким чином, зарубіжний досвід свідчить, що успішне
вирішення

завдань

з

підготовки

правоохоронців,

суттєве

покращення

організації навчально-виховного процесу, розвиток пізнавальної активності
слухачів безпосередньо пов’язані з удосконаленням підготовки викладацького
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складу, їх професійно-педагогічною майстерністю та культурою, що, у свою
чергу, зумовлює створення навчальних програм з підготовки і професійного
розвитку викладачів. Підготовка інструкторів для правоохоронних органів
США носить системний характер та має відповідні концептуальні підходи, які,
беззаперечно,

становлять певний

науковий

і практичний

інтерес.

На

сьогоднішній день цей досвід у значній мірі вже реалізовано у конкретних
програмах

співпраці

Держприкордонслужби

України

з

Федеральним

навчальним центром правоохоронних органів США з питань розвитку сучасної
системи професійної підготовки службовців відповідно до світових стандартів.
Тому перспективним напрямком подальших досліджень є узагальнення досвіду
впровадження зазначених програм у систему професійної підготовки персоналу
Держприкордонслужби

України,

зокрема

у

професійній

підготовці

та

підвищенні кваліфікації викладачів навчальних закладів прикордонного
відомства.
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Рынденко Н. Опыт подготовки инструкторов в Федеральном учебном
центре правоохранительных органов США
В статье раскрыты особенности организации и осуществления
подготовки и повышения квалификации преподавательского состава для
правоохранительных органов на примере Федерального учебного центра
правоохранительных органов США, проанализированы возможности по
использованию этого опыта для усовершенствования организации подготовки
и
повышения
квалификации
преподавателей
учебных
заведений
Государственной пограничной службы Украины.
Ключевые слова: подготовка инструкторов, правоохранительный орган,
высококвалифицированные кадры, профессиональная компетентность,
повышение квалификации, FLETC.
Ryndenko N. Best Practices оf Instructors` Professional Training in the
Federal Law Enforcement Training Center
The article reveals the particularities of organization and performing
instructors` professional training at the Federal Law Enforcement Training Center
(FLETC) in the USA.
The Federal Law Enforcement Training Center (FLETC) serves as an
interagency law enforcement training body for more than 90 United States federal
law enforcement agencies including US Customs and Border Protection and Border
Patrol. As an interagency training organization, FLETC has professionals from
diverse backgrounds to serve on its faculties. Approximately one-third of the
instructor staff are permanent FLETC employees. The remainders are federal officers
and investigators on short-term assignment from their parent organizations. But to
have the right to give classes every hired instructor has to undergo a training course
in teaching techniques and methodology.
The two weeks Law Enforcement Instructor Training Program (LEITP) is
designed to provide training in law enforcement instructional skills focused on
curriculum development and delivery. It also serves to give instructors, most of whom
already have years of working experience within their own organizations, insight into
adult education principles as well as the opportunity to improve their instructional
style. The LEITP incorporates a variety of instructional methodologies including
participative lecture, student-centered learning, demonstrations, role-plays, casestudies, and presentation laboratories. The program provides future instructors with
an introduction to presentation skills and curriculum development.
To be enrolled in a course, the person should be employed in a law
enforcement or law enforcement-related position and have been assigned duties that
require knowledge of the subject matter; be actively engaged in, or expected to be
assigned as, a law enforcement instructor for particular organization.
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Course curriculum includesEthical Issues in Law Enforcement Training,
Principles of Adult Learning, Presentation Skills, Student-Centered Learning,
Performance Objectives Development, Training Tools, Technology and Instructional
Methodologies, Lesson Plan Development, Introduction to Presentation Graphics,
Classroom Management Issues. It also includes the test (must score 70% or above)
and 7-10, 30 & 50 Minute Presentations. Рarticipants are required to develop two
lesson plans for delivery during the program. One of the lesson plans will be used to
deliver a 50 minute practical exercise designed to evaluate instructors` abilities to
instruct from a lesson plan that they have developed.
So, nowadays, professional functions of a border guard officer become more
and more complicated,which presupposes improvement of the professional training
system of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine. The
instructional staff plays a key role in this process. The research proved that
experience of the instructors` training in foreign countries in this case is invaluable.
Key words: instructors` training, law enforcement agency, highly trained staff,
professional competence, advanced training, FLETC.
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УДК 351.03:303.746.1
Сергій СЕРДЮК,
Адміністрація Державної прикордонної служби України, м. Київ

ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У
ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті здійснено обґрунтування моделі формування професійної
надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці. Виділення
структурних компонентів моделі формування професійної надійності
майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці дозволило автору
зрозуміти сутність формування професійної надійності як педагогічного
процесу, визначити, науково обґрунтовані підходи до його практичної
реалізації. Розроблена модель відображає вимоги, які висуваються до
професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників; основні підходи до
проблеми її формування у процесі фахової підготовки; педагогічні умови
ефективного формування професійної надійності майбутніх офіцерівприкордонників у фаховій підготовці. Моделювання дозволило зафіксувати
найбільш значущі ознаки і характеристики формування професійної
надійності.
Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, професійна
надійність, компоненти моделі, фахова підготовка, модель.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Образ професії та образ
професіонала формується у процесі фахової підготовки у вищому військовому
навчальному

закладі

шляхом

накопичення

і

осмислення

особистого

практичного досвіду. Для того, щоб такий образ був системним і цілісним,
майбутньому фахівцеві повинна пред’являтися цілісна модель, що відображає
типовий

зміст

кваліфікованого

професійної
професіонала

діяльності

й

вимоги,

що

ставляться

до

[1, с. 63]. Оскільки однією із складових

професіоналізму є надійність майбутнього фахівця, то актуальним є питання
розробки моделі формування професійної надійності майбутніх офіцерівприкордонників у фаховій підготовці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати аналізу
© Сердюк С.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

вітчизняної і зарубіжної літератури свідчать, що різноманітні аспекти проблеми
формування професійної надійності фахівців різних галузей порушуються у
працях сучасних дослідників (Б. Астаф’єв Л. Балабанова, М. Бутовський,
В. Корнещук,

В. Мерлін).

Питання

формування

професійної

надійності

військових фахівців та представників правоохоронних структур розглядаються
у працях В. Гащука, Г. Лещенка, В. Сідаша. Особливу увагу науковців
(В. Григоренко, Б. Коротяєв, Г. Костюк, А. Осіпцов, В. Плиско) привертає
такий метод, як моделювання. У тому числі до створення моделей різних видів
звертаються військові педагоги (А. Галімов, В. Мірошніченко, О. Ставицький,
О. Торічний, Г. Яворська). Досвід створення згаданих та інших моделей є
цінним для розробки моделі формування професійної надійності майбутніх
офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки.
Метою статті є обґрунтування моделі формування професійної
надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання є одним із
теоретичних методів наукового дослідження, який характеризується як
відтворення характеристик деякого об’єкту на іншому об’єкті, спеціально
створеному

для

його

вивчення.

Цей

інший

об’єкт

називається

моделлю [2, с. 57].
На думку Т. Ваколюк, модель повинна включати орієнтовну, виконавчу
й контролюючу частини. В орієнтовній частині моделі, в узагальненому
вигляді, повинна бути подана основна ідея змісту і вказані її основні позиції.
Виконавча частина – основна. Її зміст, як правило, подано суттєво новою
інформацією, яку повинні засвоїти курсанти. Вона розкриває й ілюструє шляхи
вирішення проблеми, демонструє процес заданих перетворень. Контролююча
частина моделі призначена для визначення ступеня відповідності всіх
попередніх перетворень інформації за зразком (ідеальним або матеріальним). З
її допомогою здійснюється необхідна корекція як в орієнтувальній, так і в
виконавчій частинах [3, с. 107].
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Водночас, В. Собко зазначає, що створюючи модель, ми отримуємо нові
знання про об’єкт-оригінал. Відтак, модель потрібна для того, щоб:
зрозуміти, як влаштований конкретний об’єкт, яка його структура,
основні властивості, закони розвитку і взаємодії з навколишнім світом;
навчитися управляти об’єктом або процесом і визначити якнайкращі
способи управління за заданих умов, мети і критеріїв;
прогнозувати прямі і непрямі наслідки реалізації заданих способів і форм
дії на об’єкт [4].
Модель – це речова, знакова або уявна система, що відтворює принципи
внутрішньої організації та функціонування, а також певні властивості, ознаки
та

характеристики

об’єкта

дослідження,

безпосереднє

вивчення

якого

неможливе, ускладнене або є недоцільним [5]. Це слово іншомовного
походження (від фр. modèle, лат. modulus – міра) – зразок, примірник чогонебудь; схема для пояснення якогось явища або процесу [6].
Це штучно створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій,
знакових форм або формул, подібний до досліджуваного об’єкта (явища),
відображає і відтворює у простому і простішому вигляді структуру,
властивості, взаємозв’язки та відношення між елементами цього об’єкта [6].
На думку В. Ягупова, це струнка система взаємопов’язаних цілей,
принципів, завдань, змісту, методів, форм і результатів виховання, різних
варіантів й етапів досягнення цілей і завдань виховання, різноманітні
двосторонні взаємини вихователів і вихованців у цьому процесі [7]. Саме такий
підхід взятий нами за основу у дослідженні формування професійної надійності
майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки.
Проте, моделювання педагогічної дійсності в умовах фахової підготовки
вимагає визнання умовності ситуації і значущими можуть бути лише ті
параметри моделі, які достатньою мірою відповідають ознакам подібності або
аналогії [4, с. 80].
Модель

формування

професійної

надійності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у процесі фахової підготовки – це складний комплекс
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взаємопов’язаних компонентів освітнього процесу, в якому реалізуються
основні цілі, завдання, принципи, засоби, форми та методи формування
професійної надійності саме за рахунок їх оптимального поєднання.
Ми поділяємо думку вчених, що, по-перше, модель виступає як існуючий
навчально-виховний комплекс, який коригується та вдосконалюється на основі
вимог практики; по-друге, вимоги практики знаходять своє відображення у
даних щодо практичної діяльності спеціалістів, їхніх професійних якостей,
тенденцій розвитку галузі їхньої діяльності тощо [8–9].
В. Лєсков вважає, що виміру будь-якого явища повинно передувати
глибоке його вивчення на якісному рівні. Результатом цього вивчення повинно
бути побудова ідеалізованої моделі аналізованого явища або процесу. Велика
складність, взаємопов’язаність, багатофакторність, сильна мінливість об’єктів
вивчення визначає специфіку психологічної науки і сильно утрудняє
моделювання її явищ. Проте, ми повністю погоджуємося з думкою, що етап
моделювання необхідний, бо саме на цьому етапі визначається ціль
дослідження,

виділяються

основні

умови,

у

яких

відбувається

саме

дослідження, чинники, що визначають основний вплив на обрану ціль
дослідження при відповідних умовах його проведення тощо [10, с. 90].
Моделлю є умовний образ якого-небудь об’єкту, що зберігає з
приблизною точністю його основні характеристики, компоненти і складові
частини об’єкту, їх зв’язки і відношення [4]. У педагогічному дослідженні
модель відображає систему елементів, які відтворюють різні сторони
педагогічного процесу. У нашому випадку моделювання дозволяє: вивчити
складові елементи процесу формування професійної надійності майбутніх
офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці, фіксувати найбільш значущі
ознаки і характеристики як самого об’єкту, так і його складових.
Результати аналізу наукової літератури [4; 7–8] й експертного опитування
науково-педагогічного

складу

НАДПСУ

надали

можливість

визначити

компоненти моделі формування професійної надійності майбутніх офіцерівприкордонників у процесі фахової підготовки.
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Мета: формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у
процесі фахової підготовки
Підходи: історико-аналітичний, функціональний, особистісно-орієнтований
Принципи: професійної спрямованості, гуманізації, суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
цілісності, акмеологічний, особистісної орієнтації, свідомості й активності,
послідовності
Етапи:
Інформаційний

організаційний

стимулюючий

оцінюючий

Педагогічні умови формування професійної надійності майбутніх офіцерівприкордонників у процесі фахової підготовки

проведення
моніторингу
сформованості
професійної
надійності на основі
створення інституту
позаштатних
інспекторів з
доброчесності

застосування
активних методів
для формування
професійної
надійності
курсантів у процесі
фахової підготовки

спрямованість змісту
освітнього процесу
ВВНЗ на формування
професійної надійності
курсантів відповідно
до сучасних викликів і
загроз оперативнослужбовій діяльності

підготовка
науковопедагогічного
складу до
формування
професійної
надійності
курсантів

Зміст (фахові, загальновійськові та соціально-гуманітарні дисципліни, спецкурс
«Професійна надійність офіцера-прикордонника»)
Форми: індивідуальні (консультації, самостійна робота, індивідуальні завдання, творчі
проекти); групові (тренінги, робота у групах); колективні: лекції, семінари, практикуми,
тренінги
Методи: проблемний, дослідницький змагальний, інформаційний, рольові ігри,
комунікативний, аналітичний

Критерії: ціннісно-особистісний, мотиваційно-функціональний, діяльнісно-рефлексивний
Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

Результат: сформованість професійної надійності курсантів
Рисунок – Модель формування професійної надійності майбутніх офіцерівприкордонників у процесі фахової підготовки
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Основними компонентам моделі є мета, підходи, принципи, етапи,
педагогічні умови формування професійної надійності, зміст, форми, методи,
рівні та результат – сформованість професійної надійності курсантів.
Так, мета є своєрідним уявленням результату формування професійної
надійності. Мета як структурна складова моделі формування професійної
надійності

майбутніх

офіцерів-прикордонників

є

органічною

єдністю

навчальних, розвивальних і виховних цілей, кінцевою метою яких є
сформованість професійної надійності курсантів.
Призначення мети як структурної складової – спрямувати процес
формування

професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників,

слугувати його керуючою ланкою.
Метою

процесу

формування

професійної

надійності

вважаємо

забезпечення здатності продуктивно, якісно, з оптимальними енергетичними та
часовими витратами вирішувати завдання в заданих умовах оперативнослужбової діяльності, вдосконалюючи свою професійну компетентність
відповідно

до

суспільних

потреб,

керуючись

принципами

законності,

відповідальності, пріоритету службових інтересів, неупередженості, тощо.
Урахування особливостей формування професійної надійності майбутніх
офіцерів-прикордонників, а також узагальнення передового досвіду фахової
підготовки офіцерських кадрів дали можливість визначити такі принципи
формування професійної надійності курсантів-прикордонників: професійної
спрямованості,

гуманізації,

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії,

цілісності,

акмеологічний, особистісної орієнтації, свідомості й активності, послідовності.
Аналіз педагогічної літератури [1; 8] свідчить, що для всебічного
вивчення фахової підготовки результативною одиницею є етап підготовки –
порівняно самостійна частина діяльності від педагогічного задуму до оцінки
результату, який ми отримали. Виходячи з вищезазначеного, формування
професійної

надійності

майбутніх

офіцерів-прикордонників

передбачає

наявність таких етапів його здійснення (інформаційного, організаційного,
стимулюючого, оцінюючого).
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Оскільки професійна надійність розуміється нами як інтегральна якісна
характеристика властивостей особистості, що відображає її здібність до
здійснення професійної діяльності,

виникає необхідність з’ясування

її

структури. Як справедливо зазначає Є. Гаркавцев, у психолого-педагогічній
літературі відсутні спеціальні дослідження, в яких би розглядались питання,
пов’язані зі структурою професійної надійності [11, с. 31].
Виходячи зі змісту запропонованого визначення професійної надійності,
на нашу думку, структура професійної надійності має такі компоненти:
ціннісно-особистісний,

мотиваційно-функціональний,

діяльнісно-

рефлексивний. Обґрунтовані на основі теоретичного аналізу компоненти
професійної надійності прийнято за критерії її сформованості, а зміст
компонентів – за їх показники.
Крім того, освітня практика може забезпечити досягнення цілей, тільки
шляхом свідомого і цілеспрямованого створення і реалізації необхідних для
цього педагогічних умов. Під педагогічними умовами формування професійної
надійності

майбутніх

офіцерів-прикордонників

розуміємо

комплекс

цілеспрямованих психолого-педагогічних заходів впливу на особистість
курсанта з метою підготовки його до ефективного здійснення оперативнослужбової діяльності. Виділяємо такі педагогічні умови, що забезпечують
ефективність процесу формування професійної надійності майбутніх офіцерівприкордонників: спрямованість змісту освітнього процесу вищого військового
навчального закладу на

формування

професійної надійності курсантів

відповідно до сучасних викликів і загроз оперативно-службовій діяльності;
проведення моніторингу сформованості професійної надійності на основі
створення інституту позаштатних інспекторів з доброчесності; застосування
активних методів для формування професійної надійності курсантів у процесі
фахової підготовки.
Реалізація педагогічних умов формування професійної надійності
курсантів передбачає урахування специфіки цього явища при застосуванні всієї
сукупності методів, що використовуються у фаховій підготовці. Виходячи з
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цього

положення,

використовувались

було
для

визначено

таку

формування

класифікацію

професійної

методів,

надійності

що

курсантів-

прикордонників у процесі фахової підготовки:
перша група – методи усвідомлення значущості професійної надійності в
оперативно-службовій діяльності офіцерів-прикордонників (є своєрідним
переговорним процесом між офіцером і підлеглим, у процесі якого
здійснюється взаємний обмін думками щодо професійної надійності); друга
група – методи формування досвіду “професійно надійної поведінки”
(базуються на практичній діяльності прикордонників); третя група – методи
стимулювання (педагогічної підтримки) “професійно надійної діяльності”
(спонукають до дії, надають поштовх, заохочують).
Нами розроблена така модель формування професійної надійності
майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки, яка дає
змогу глибше зрозуміти сутність формування професійної надійності як
педагогічного процесу і визначити науково обґрунтовані підходи до його
практичної реалізації. Розроблена модель відображає вимоги, які висуваються
до професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників; основні підходи
до проблеми її формування у процесі фахової підготовки; педагогічні умови
ефективного

формування

професійної

надійності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у фаховій підготовці.
Моделювання дозволило зафіксувати найбільш значущі ознаки і
характеристики формування професійної надійності.
Висновки. Отже, розробка

моделі,

призводить до формування

загальних схем дій і є методом навчання, дозволяє вивчити складові елементи
формування професійної надійності майбутніх офіцерів-прикордонників у
фаховій підготовці. Перспективним напрямком дослідження є деталізація
корекційних заходів розробленої моделі, розробка методичних рекомендацій
науково-педагогічному складу щодо формування професійної надійності
майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки.
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Сердюк С. Обоснование модели формирования профессиональной
надежности
будущих
офицеров-пограничников
в
процессе
профессиональной подготовки
В статье осуществлено обоснование модели формирования
профессиональной
надежности
будущих
офицеров-пограничников
в
профессиональной подготовке. Выделение структурных компонентов модели
формирования
профессиональной
надежности
будущих
офицеровпограничников в профессиональной подготовке позволило автору понять
сущность формирования профессиональной надежности как педагогического
процесса и определить научно обоснованные подходы к его практической
реализации. Разработанная модель отражает требования, предъявляемые к
профессиональной надежности будущих офицеров-пограничников; основные
подходы к проблеме ее формирования в процессе профессиональной
подготовки;
педагогические
условия
эффективного
формирования
профессиональной
надежности
будущих
офицеров-пограничников
в
профессиональной подготовке. Моделирование позволило зафиксировать
наиболее
значимые
признаки
и
характеристики
формирования
профессиональной надежности.
Ключевые слова: будущие офицеры-пограничники, профессиональная
надежность, компоненты модели, профессиональная подготовка, модель.
Serdyuk S. Justification of the model of formation of professional reliability
of future officers-border guards in the process of professional training
In the article the justification of the model of formation of professional
reliability of future officers-border guards in the professional training is made.
The isolation of structural components of the model of forming the professional
reliability of future officers-border guards in the professional training allowed the
author to understand the essence of the formation of professional reliability as a
pedagogical process and to identify scientifically grounded approaches to its
practical implementation.
The developed model reflects the requirements for the professional reliability
of future border guards officers; main approaches to the problem of its formation in
the process of professional training; pedagogical conditions of effective formation of
professional reliability of future officers-border guards in professional training.
Simulation allowed to fix the most significant features and characteristics of the
formation of professional reliability.
Key words: future officers-border guards, professional reliability, components
of model, professional training, model.
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У
ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ДІЛОВИХ ІГОР
У статті здійснено обґрунтування моделювання процесу формування
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій
підготовці із застосуванням ділових ігор. Виділення структурних компонентів
моделі процесу формування професійної компетентності майбутніх офіцерівприкордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор дозволило
автору розділити її на такі блоки: цільовий (мета, задачі, принципи та функції
реалізації), змістовний (педагогічні умови, зміст роботи керівництва грою),
науково-методичний (форми організації діяльності, методи), аналітичнорезультативний
(компетентності,
рівні
сформованості,
методика
коригування, кінцевий результат).
Ключові
слова:
майбутні
офіцери-прикордонники,
професійна
компетентність, ділова гра, фахова підготовка, модель.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Фахова підготовка
майбутніх офіцерів-прикордонників означає не лише засвоєння науковотеоретичних і науково-практичних знань, але й досвіду пошуково-творчої
діяльності. З урахуванням думки, що спеціаліст – це особистість, яка володіє
визначеним обсягом знань, умінь і навичок, отриманих у результаті підготовки,
і яка здатна реалізувати ці знання при виконанні завдань відповідно до
професійного призначення [1, с. 102], особливо актуальною є вимога щодо
формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
В свою чергу комплекс зовнішніх та внутрішніх чинників, який обумовлює
формування професійної компетентності сучасного спеціаліста, складається з
соціально-економічних,

соціально-психологічних,

навчально-освітніх,

службових та інших чинників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати аналізу
© Собко В.
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вітчизняної і зарубіжної літератури свідчать, що різноманітні аспекти проблеми
фахової підготовки, формування і розвитку компетентності майбутніх офіцерів
у сфері їх професійної діяльності порушуються у працях О. Барабанщикова,
Т. Бунеєва,

І. Грязнова,

О. Діденка,

А. Лігоцького,

О. Пономаренка,

А. Радванського, Ю. Сердюка, В. Ягупова та багатьох інших дослідників.
Питання щодо застосування ігрових технологій у навчанні в середній і вищій
школах розглядаються у працях І. Беха, О. Вербицького, О. Дубасенюк,
І. Коротяєвої,

В. Лозової,

О. Глузмана,

І. Рейнарда,

Л. Романишиної

М. Ярмаченка. Ідеї впровадження елементів гри в процес педагогічної практики
військових кадрів знайшли своє відображення в працях військових учених
О. Анцупова, О. Діденка, Є. Потапчука, І. Почекаліна, О. Усачек, О. Торічного.
Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у зазначених вище
та інших наукових дослідженнях, були враховані нами при моделюванні
процесу

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор
Метою статті є обґрунтування моделювання процесу формування
професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій
підготовці із застосуванням ділових ігор.
Виклад основного матеріалу дослідження. Моделювання є одним із
теоретичних методів наукового дослідження, який характеризується як
відтворення

характеристик

деякого

об’єкту

на

іншому

об’єкті,

спеціально створеному для його вивчення. Цей інший об’єкт називається
моделлю [2, с. 57].
На думку Т. Ваколюк, модель повинна включати орієнтовну, виконавчу й
контролюючу частини. В орієнтовній частині моделі, в узагальненому вигляді,
повинна бути подана основна ідея змісту і вказані її основні позиції. Виконавча
частина – основна. Її зміст, як правило, подано суттєво новою інформацією, яку
повинні засвоїти курсанти. Вона розкриває й ілюструє шляхи вирішення
проблеми, демонструє процес заданих перетворень. Контролююча частина
моделі призначена для визначення ступеня відповідності всіх попередніх
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перетворень інформації за зразком (ідеальним або матеріальним). З її
допомогою здійснюється необхідна корекція як в орієнтувальній, так і в
виконавчій частинах [3, с. 107].
Ми створюємо модель, вивчаємо її, завдяки чому отримуємо нові знання
про об’єкт-оригінал. Відтак, модель потрібна для того, щоб:
зрозуміти, як влаштований конкретний об’єкт, яка його структура,
основні властивості, закони розвитку і взаємодії з навколишнім світом;
навчитися управляти об’єктом або процесом і визначити якнайкращі
способи управління за заданих умов, мети і критеріїв;
прогнозувати прямі і непрямі наслідки реалізації заданих способів і форм
дії на об’єкт.
Модель виконує свою функцію в процесі пізнання лише завдяки тому
значенню, яке вона одержує як заміна досліджуваного об’єкту. Модель
оригіналу конкретизується як співвіднесення деяких властивостей і відносин
моделі, що безпосередньо цікавлять дослідника за властивостями і відносинами
оригіналу. У зв’язку з цим під оригіналом слід розуміти не цілісний об’єкт в
його якісно-кількісній специфіці, у всьому багатстві його різноманітних
властивостей, зв’язків і відносин, а лише деякий обмежений комплекс цих
властивостей, зв’язків, відносин, саме тих, які безпосередньо цікавлять
дослідника. Моделлю в цьому випадку, як зазначає О. Миропольська,
вважається відповідно не весь цілісний об’єкт, який заміщає оригінал в процесі
дослідження, але лише той комплекс властивостей, зв’язків і відносин цього
об’єкту, який схожий з відповідним комплексом, званим оригіналом [2, с. 59]. З
цього приводу К. Баханов слушно зауважує, що модель навчання – це загальна,
схема або план діяльності педагога при здійсненні навчального процесу.
Основу цієї схеми, на його думку, складає переважаюча діяльність учнів, яку
організує, вибудовує вчитель. Частіше за все моделі будуються навколо методу
навчання, переважно з групи методів стимулювання пізнавальної діяльності
учнів (гра, дискусія тощо) [4, с. 112].
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Учені зазначають, що, по-перше, модель виступає як існуючий
навчально-виховний комплекс, який коригується та вдосконалюється на основі
вимог практики; по-друге, вимоги практики знаходять своє відображення у
даних щодо практичної діяльності спеціалістів, їхніх професійних якостей,
тенденцій розвитку галузі їхньої діяльності тощо [5–6].
Отже,

у

педагогічному

дослідженні

модель

відображає

систему

елементів, які відтворюють різні сторони педагогічного процесу. У нашому
випадку

моделювання

дозволяє:

вивчити

складові

елементи

процесу

формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у
фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор.
В. Лєсков вважає, що виміру всякого явища повинно передувати глибоке
його вивчення на якісному рівні. Результатом цього вивчення повинно бути
побудова ідеалізованої моделі аналізованого явища або процесу. Велика
складність, взаємопов’язаність, багатофакторність, сильна мінливість об’єктів
вивчення визначає специфіку психологічної науки і сильно утрудняє
моделювання її явищ. Проте, ми повністю погоджуємося з думкою, що етап
моделювання необхідний, бо саме на цьому етапі визначається ціль
дослідження,

виділяються

основні

умови,

у

яких

відбувається

саме

дослідження, чинники, що визначають основний вплив на обрану ціль
дослідження

при

відповідних

умовах

проведення

цього

дослідження,

тощо [7, с. 90].
Для обґрунтування моделювання процесу формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із
застосуванням ділових ігор було використано основні принципи, які
ґрунтуються на розумінні ділової гри як імітації професійної діяльності не на
основі пояснення або показу зразка (як це зазвичай робиться при використанні
неігрових методів навчання), а на основі орієнтації на умови оточуючої
дійсності, реальних життєвих ситуацій. Ділова гра є динамічною моделлю
функціонування професійної діяльності майбутніх офіцерів. Відтак, метод
моделювання

в

розвитку

їх

професійної

компетентності
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використання моделей професійної діяльності. У їх основі лежить гра. З одного
боку моделювання, як процес відтворення об’єкту вивчення, в конкретному
випадку, коли як такий об’єкт виступає діяльність, приводить до свого
результату – подібності цієї діяльності. З іншого боку відображення діяльності,
тобто здійснення її подібності під час гри. Особливу цінність для нас
представляє

гра,

яка

заміщає

справжню

професійну

діяльність

та

вдосконалення процесу проведення ділових ігор.
Моделлю є умовний образ якого-небудь об’єкту, що зберігає з
приблизною точністю його основні характеристики, компоненти і складові
частини об’єкту, їх зв’язки і відношення. Таким чином, моделювання, або
процес створення моделі, дозволяє фіксувати найбільш значущі ознаки і
характеристики як самого об’єкту, так і його складових.
Сам процес моделювання дозволяє не тільки створити абстрактний або
матеріальний об’єкт, але і освоїти процес його створення, уловити зв’язки між
складовими компонентами моделі. Організація послідовних, впорядкованих
дій, направлених на створення моделі, приводить до формування загальних
схем дій і є методом навчання. Крім того, сама модель є формою наочності, яка
дозволяє подолати недоступне і незрозуміле.
Моделюючи процес формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор,
ми враховували те, що моделювання педагогічної дійсності в умовах
професійного навчання вимагає визнання умовності ситуації, а також що
значущими можуть бути тільки ті параметри моделі, які в достатній мірі
відповідають ознакам подібності або аналогії. Гра, будучи одним з видів
діяльності людини, володіє суттєвою відмітною особливістю – це імітація
реальних ситуацій, відтворення відносин, форм людської діяльності в умовних
ситуаціях. Гра володіє і яскраво вираженою двоплановістю. З одного боку,
гравець виконує реальні дії, вирішує реальні завдання, що часто вимагають
нестандартного підходу, з іншого боку частину діяльності носить умовний
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характер, яка дозволяє частково відвернутися від реальної ситуації, дещо
понизити вплив відповідальності на результат.
З огляду на зазначене вище, вважаємо, що використання ігрового
моделювання в навчанні майбутніх офіцерів-прикордонників можливо при
дотриманні таких умов:
курсанти повинні бути ознайомлені з реальним предметом або ситуацією,
структурою і принципами їх організації;
повинні бути роз’яснені ігрові правила виконання завдання;
можливе візуальне ознайомлення з варіантами виконання завдання;
творчості можливості визначені в межах навчального завдання.
Учасники гри орієнтуються на її умови, правила та інші складові її
узагальненої моделі, причому структурні компоненти гри можуть виявлятися у
будь-якій грі більшою чи меншою мірою залежно від умов застосування гри.
Виникає потреба теорії до практики гри в новій категорії, яка б символізувала
зручну для застосування модель як орієнтир в процесі побудови нових і
вдосконалення існуючих ділових ігор.
І. Коротяєва, досліджуючи ділову гру як засіб розвитку пізнавального та
професіонального інтересів студентів, доводить, що “її сутність полягає в
наступному: ділова гра розглядається як представник контекстного навчаня, за
якого засвоєння знань, формування вмінь і навичок немов покладені в основу
професійної діяльності, що представлена в навчанні у певній модельній
формі” [8, с. 29].
Ми погоджуємося з такою позицією і враховували її під час моделювання
процесу

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор.
Науково-педагогічна і методична література містить багато визначень
поняття “ділова гра”,але єдиного підходу немає. О. Вербицький зазначає, що в
найширшому значенні “ділова гра” може бути визначена як знакова модель
професійної діяльності, контекст якої задається знаковими засобами – за
допомогою мови моделювання, імітації та зв’язків, включаючи природну
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мову [9]. Визначаючи поняття “ділова гра” О. Козлова виділяє таку її якість як
прийняття рішень [10].
Зрозуміло, що характерною рисою ділової гри є моделювання учасниками
змісту гри й процесу тієї або іншої майбутньої професійної діяльності та
системи їхніх відносин усередині заданої моделі конкретного курсантського
колективу.
Аналіз практики використання ігор в освітньому процесі вищих
військових навчальних закладів дозволяє виділити такі характерні тенденції:
Використання елементів гри у структурі різноманітних видів занять з
метою активізації курсантів;
проведення педагогічної гри протягом одного-двох занять з визначеної
теми відповідно до визначених раніше дидактичних цілей;
проведення тривалої за часом педагогічної гри в інтересах реалізації
завдань розвитку і навчання учасників на базі спеціально обладнаних
ігроцентрів.
З наукових позицій здійснюється обґрунтування ефективності ділових
ігор, що розглядаються як зразок застосування інноваційних аспектів у
формуванні професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Є
розробки, які характеризують потенційні можливості ігропроцесу, його
можливу структуру (О. Торічний, Є. Потапчук).
Існує думка, що більша кількість професійних поразок зумовлена
відсутністю навичок у побудові власної професійної моделі… Рівень
професійної

зрілості

залежить

від

здатності

педагога

реалізувати

на

методологічному рівні стратегічний шлях: від духовно-прогностичного ціле
покладання через структурну побудову системи знань до організації отримання
кінцевого результату [12]. Ділова гра дає можливість кожному її учаснику
виявити свої здібності та придатність до професійної діяльності.
Виділення структурних компонентів моделі формування професійної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці із
застосуванням ділових ігор дозволило нам розділити її на такі блоки: цільовий
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(мета, задачі, принципи та функції реалізації), змістовний (педагогічні умови,
зміст роботи керівництва грою), науково-методичний (форми організації
діяльності,

методи),

аналітично-результативний

(компетентності,

рівні

сформованості, методика коригування, кінцевий результат).
Висновки. Отже, моделювання дозволяє фіксувати найбільш значущі
ознаки і характеристики як самого об’єкту, так і його складових. Водночас,
процес створення моделі дозволяє не тільки створити абстрактний або
матеріальний об’єкт, але і засвоїти процес його створення, уловити зв’язки між
складовими компонентами моделі. Організація послідовних, впорядкованих
дій, спрямованих на створення моделі, призводить до формування загальних
схем дій і є методом навчання. Воно дозволяє: вивчити складові елементи
процесу

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням ділових ігор. Крім того,
сама модель є формою наочності, яка дозволяє подолати незрозуміле.
Перспективним

напрямком

дослідження

є

деталізація

структури

розробленої моделі, створення і впровадження в освітній процес аналогічних
моделей

формування

професійної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у фаховій підготовці із застосуванням інших активних методів
навчання.
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Собко В. Моделирование процесса формирования профессиональной
компетентности будущих офицеров-пограничников в профессиональной
подготовке с применением деловых игр
В статье говорится об обосновании моделирования процесса
формирования профессиональной компетентности будущих офицеровпограничников в профессиональной подготовке с применением деловых игр.
Выделение структурных компонентов модели процесса формирования
профессиональной компетентности будущих офицеров-пограничников в
профессиональной подготовке с применением деловых игр позволило автору
разделить ее на следующие блоки: целевой (цель, задачи, принципы и функции
реализации), содержательный (педагогические условия, содержание работы
руководства игрой), научно-методический (формы организации деятельности,
методы),
аналитически-результативный
(компетентности,
уровня
сформированности, методика корректировки, конечный результат).
Ключевые слова: будущие офицеры-пограничники, профессиональная
компетентность, деловая игра, профессиональная подготовка, модель.
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Sobko V. Modeling the process of forming the professional competence of
future officers-border guards in professional training with the use of business
games
The article refers to the study model of professional competence of officers and
border guards in professional training with the use of business games.
Isolation of the structural components of the model of professional competence
of officers and border guards in professional training with the use of business games
allowed the author to divide it into the following components: target (goal,
objectives, principles and functions of) meaningful (pedagogical terms, the contents
of the leadership of the game), scientific methodology (forms of organization,
methods), analytical and effective (competence levels of development, methods of
adjustment, the final result). The attention that modeling professional competence of
officers and border guards in professional training with the use of business games
convention requires recognition of the situation, and the fact that significant may be
only those model parameters that adequately meet the characteristics of similarity or
analogy. The author believes that the use of gaming simulation in training officers
and border guards may, subject to the following conditions:students should be
familiar with the real object or situation, structure and principles of their
organization;should be clarified game rules of the assignment;possible visual
exploring options for the task;creative opportunities identified within the learning
task.
Key words: border police officers, professional competence, business game,
professional preparation, model.
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Олександр СОЛТИК,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, завідувач кафедри
фізичного виховання Хмельницького національного університету
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ НАДІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
У статті головна увага приділена педагогічній практиці та визначенні її
ролі у професійній підготовці майбутніх вчителів фізичної культури. Поряд із
цим, встановлено значення педагогічної практики у процесі формування
професійної надійності майбутнього вчителя. Встановлено можливість
покращення професійної активності вчителя фізичної культури, що
характеризується безпомилковістю, ефективністю і самовіддачею, у процесі
проходження педагогічної практики.
Ключові слова: педагогічна практика, професійна надійність, вчитель
фізичної культури, професійна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування професійнонадійного вчителя фізичної культури у процесі фахової підготовки є одним із
нових напрямів покращення якості підготовки висококваліфікованих кадрів.
Успішне вирішення проблеми формування надійності потребує детального
розгляду процесу професійної підготовки, визначення етапів і встановлення їх
ролі та значення. Одним із важливих етапів у професійній підготовці
майбутнього вчителя виділяють педагогічну практику. Безперечно формування
професійної надійності вчителя фізичної культури також вимагає детального
аналізу і вивчення ролі педагогічної практики у цьому процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна педагогічна наука все
більш виразно проявляється на двох рівнях: теоретична наука і практична
діяльність. Якщо теоретичний рівень більше орієнтується на дослідження
сутності різних педагогічних явищ, визначення законів і закономірностей
освітнього процесу, то практичний рівень полягає у використанні досягнень
теоретичної науки з метою конструювання і побудови більш ефективного
© Солтик О.
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навчально-виховного процесу [1]. Важливою складовою практичного рівня під
час педагогічної практики є розробка і впровадження у навчальний процес
педагогічних технологій, методів і методик.
В той же час педагогічна практика, це не просто закріплення знань,
отриманих у процесі теоретичного навчання, формування професійно важливих
умінь, навичок, отримання досвіду роботи з майбутньої професії, це насамперед
можливість відчути себе в ролі справжнього педагога, зрозуміти важливість і
відповідальність цієї професії, зануритися в атмосферу шкільного життя тощо.
Аналіз

літературних

джерел,

присвячених

проблемі

професійної

підготовки майбутніх вчителів, зокрема з предмету фізичної культури, показує
величезну увагу багатьох вчених до педагогічної практики. Так, І. Коник [2]
педагогічну практику визначив, як особливий вид навчальної діяльності
студентів, результатом якого є якісне перетворення особистості майбутнього
вчителя і формування основ та передумов його індивідуального стилю
майбутньої професійної діяльності. О. Абдуллина [3] акцентує увагу на
можливості під час практики перевірити у студентів рівень теоретичної
підготовленості, сформованості професійних здібностей, умінь та навичок.
О. Щербаков [4] зазначає, що під час педагогічної практики відбувається
становлення особистості майбутнього вчителя, розвиваються його професійні
якості.
Загалом

педагогічна

практика

відіграє

важливу роль

у процесі

формування особистості вчителя. Так, Н. Уйсімбаєва [5, с. 279] зазначає, “що
педагогічна

практика

створює

сприятливі

умови

для

актуалізації

в

особистісному досвіді студентів знань та умінь як цілісного результату
навчально-виховного процесу”. Під час практики студенти більш детально
ознайомлюються із навчально-виховними закладами. Поряд із закріпленням
вмінь, навичок, розвитком педагогічних здібностей у студентів виробляться
педагогічне мислення, формується мотивація до педагогічної діяльності.
Важливим завданням педагогічної практики є перевірка студента, його
професійних якостей, на предмет готовності та професійної придатності до
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майбутньої професійної діяльності. Дієвим результатом педагогічної практики
є формування позитивного ставлення до професії педагога, окрім того
усвідомлення у майбутнього вчителя необхідності постійної самоосвіти та
самовиховання [5].
Г. Шулдик [6] охарактеризував педагогічну практику, як зв’язуючу ланку
між теоретичним навчання у закладах вищої освіти і майбутньої професійною
діяльністю у школі. Окрім закріплення знань, вмінь і навичок під час практики
створюються можливості для формування творчого потенціалу особистості
майбутнього педагога.
Загалом педагогічна практика успішно дозволяє вирішувати низку
завдань: формувати і розвивати професійну свідомість, професійно важливі
якості особистості майбутнього вчителя; поглиблювати і закріплювати
теоретичні знання, зокрема низки фахових дисциплін, таких як психологія,
педагогіка, професійна майстерність тощо; формувати комплекс вмінь і
навичок,

пов’язаних

із

професією

педагога,

оволодіння

сучасними

технологіями, інноваційними методиками та методами навчання та виховання у
школі; розкривати креативне мислення, творчий потенціал; формувати свій
власний стиль професійної діяльності [5].
Ю. Кулюткін [7, с. 48] пов’язує педагогічну практику і проблему
формування готовності майбутнього фахівця до конкретного виду професійної
діяльності. Успішне вирішення даної проблеми можливе через наявність у
фахівця професійних знань, вмінь та навичок, які дозволяють йому відповідати
конкретними професійними діями, у відповідь на появу певного сигналу.
Важливу роль у цьому зв’язку відіграє педагогічна практика, яка сприяє
виробленню у майбутнього педагога здатності відповідати професійними діями
на різні виникаючі у процесі праці педагогічні ситуації.
Важлива роль педагогічної практики полягає також у тому, що під час її
проходження формується не лише готовність до майбутньої професії, також
студенти виявляють суперечності між наявними знаннями, сформованими
компетентностями і тим рівнем підготовленості, який вимагає сучасна
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професійна діяльність. Це в свою чергу є потужним джерелом, стимулом,
рушійною силою до постійного самовдосконалення, самоосвіти фахівця.
О. Юринець [8] наголошує на важливості ідентифікації студента через
педагогічну практику з новою соціальною роллю майбутнього шкільного
педагога. Це в свою чергу відображається на сформованості «Я-концепції». Під
час практики у студентів формуються уявлення про себе, корегується
самооцінка,

відбувається

якісне

перетворення

свідомості,

формування

готовності та здатності фахівця до професійної діяльності. Водночас
відбуваються зміни властивостей особистості, покращується поведінка та
відношення до особистісно-професійного розвитку. Загалом

у процесі

педагогічної практики у майбутніх вчителів підвищується вимогливість до себе,
формується необхідність до творчої діяльності, переосмислюється відношення
до власних знань і умінь, що у підсумку впливає на відношення до майбутньої
професії.
Окрім навчання, закріплення умінь і навичок у ході практичної
діяльності, під час педагогічної практики реалізується велика виховна робота.
Результатом цілеспрямованих виховних впливів стають, окрім сформованих
професійних якостей, активна життєва і громадянська позиції, розвинуті
моральні і духовні якості майбутнього фахівця. Поряд із цим важливими
якостями у майбутнього вчителя є виховання педагогічної любові до дітей,
виховання у педагога морального почуття самовідданої і свідомої прихильності
до учнів, формування стійкого педагогічного переконання служити дитинству
та інтересам людей [9].
Зважаючи на велике значення педагогічної практики у процесі
професійної підготовки майбутнього вчителя наступним кроком нашого
дослідження став аналіз формування професійної надійності майбутнього
вчителя фізичної культури у процесі педагогічної практики.
Виходячи із цього мета статі полягала у встановленні ролі та значення
педагогічної

практики

у

процесі

формування

професійної

надійності

майбутнього вчителя фізичної культури.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Для успішної реалізації
поставленої

мети

передусім

потрібно

подати

визначення

професійної

надійності вчителя фізичної культури. Так, під професійною надійністю
вчителя фізичної культури розуміємо професійну активність педагога, яка
характеризується достатнім рівнем ефективності, безпомилковості і самовіддачі
під впливом змінних умов професійно-педагогічного середовища упродовж
уроку з фізичної культури [10].
Незважаючи на те, що тривалість практики суттєво зменшена (здебільш
від 5 до 6 тижнів) по відношенню до загального періоду навчання (4 роки),
водночас її важливо умовно поділили на три фази: ознайомчу, дієву, діяльнісну.
Зазначені фази ми розглядаємо, як послідовний процес пристосування до
професійної діяльності.
При прикріпленні за певною школою, спершу студенти ознайомлюються
із різними складовими навчального процесу з фізичної культури. Вивчають
документацію, знайомляться із учнями, оглядають наявну матеріально-технічну
базу і спортивний інвентар. Окрім того вивчають досвід проведення уроків з
фізичної культури, знайомляться із формами і методами проведення уроків.
Власне цим і викликана назва першої фази педагогічної практики – ознайомча.
Друга фаза (дієва) полягає у поступовому входженні у професію.
Студенти виконують окремі елементи уроку, наприклад розминку, підготовчу
частину, окремі вправи тощо. Водночас студенти аналізують вплив фізичного
навантаження на учнів, вивчають способи дозування вправ, методи контролю за
станом здоров’я учнів тощо. На цьому часовому етапі практики студенти, ще не
виконують цілісного уроку, проте у них уже має бути чітке уявлення про те, з
яких частин складається урок, які дії вони мають виконувати, що потрібно
контролювати тощо.
Третя фаза (діяльнісна) пов’язана із цілісним проведенням уроку
студентами, коли практиканти повністю заміщують вчителя з фізичної
культури. Фактично цей період є найважливіший і найвідповідальніший під час
фахової підготовки. Оскільки від правильності управлінських команд залежить
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не лише оцінка за проведений урок, чи педагогічну практику загалом, а
здоров’я учнів, їх психічний та емоційний стан.
Враховуючи те, що поняття професійної надійності полягає у професійній
активності педагога, яка відбувається у реальних умовах під час проведення
уроку з фізичної культури, саме під час педагогічної практики стає можливим
оцінити рівень формування професійної надійності. Зважаючи на те, що
професійна надійність вчителя фізичної культури складається із компонентів,
критеріїв та показників у ході контролю оцінюється шість показників:
вербальна і функціональна самовіддачі, змістове наповнення уроку, відхилення
від конспекту уроку, загальна і моторна щільності. Саме значення цих
показників

дозволяє

нам

визначити

рівень

активності

педагога,

що

характеризується самовіддачею, безпомилковістю та ефективністю.
Для

досягнення

максимального

позитивного

результату

у

плані

формування професійної надійності важливо під час педагогічної практики
акцентувати увагу на цих показниках. Так, враховуючи те, що вчитель фізичної
культури, в першу чергу є педагог, який повинен навчати, передавати певну
інформацію, особлива увага приділяється вербальній діяльності (мовленнєвій
активності вчителя). У цьому зв’язку майбутній вчитель фізичної культури
стикається з певними труднощами. Треба знати що говорити, як говорити, коли
і по відношенню до кого. Здебільш мовленнєва компетентність закладається ще
у процесі фахової підготовки під час теоретичного навчання. У ході практики
студенти вперше стикаються із потребою спілкування з головним суб’єктом
професійної діяльності, з учнем. Причому студент має звертати увагу на зміст
своїх слів, вибір дистанції між учнями, слідкувати за силою свого голосу, щоб
бути почутим в умовах оточуючого шуму. Також потрібно враховувати, що
учні мають розуміти те, що вчитель їм розповідає. Під час практики майбутні
вчителі фізичної культури мають усвідомити значення вербальної діяльності.
Здійснювати вербальний супровід не лише під час подачі управлінських
команд, а і слідкувати за правильністю виконання вправи, давати словесну
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оцінку виконаним рухам, постійно підбадьорювати і заохочувати учнів до
виконання завдань.
Наступним важливим моментом у процесі формування професійної
надійності майбутнього вчителя фізичної культури є необхідність його
функціональної самовіддачі під час педагогічної практики. Так, враховуючи
специфіку фізкультурної професії рухова активність має бути реалізована не
лише в учнів, вчитель також має виконувати певні рухові дії. Причому рухова
активність майбутнього вчителя має бути не спонтанною чи випадковою, рухи
мають бути корисними та раціональними. Так, ефективними є рухові дії
вчителя, пов’язані із особистим прикладом виконання фізичної вправи,
здійснення страховки, допомога у виконанні вправ відстаючим учням тощо.
Окрім того враховуючи те, що уроки з фізичної культури проходять в значно
більшим приміщеннях, на спортивних майданчиках, стадіонах тощо, у
порівнянні з іншими шкільними предметами, вчитель фізичної культури не
повинен втрачати з поля зору учнів. Для цього вчителю часто приходиться
також переміщуватись під час уроку. Зазначена рухова активність вчителя
відображається на підвищенні функціональних затрат організму, зокрема
збільшення роботи серцево-судинної системи. Таким чином важливо під час
педагогічної практики звертати увагу на руховій активності студентівпрактикантів.
Реалізація двох наступних показників професійної надійності під час
педагогічної практики, змістового наповнення уроку і відхилення проведеного
уроку від конспекту, залежить не лише від правильності уроку, також і від
якісної підготовчої роботи до його початку. Змістове наповнення, яке
визначається кількістю фізичних вправ, які вчитель фізичної культури
використовує під час уроку, розглядається нами, як один із показників
безпомилковості, який значно покращує якість уроку, його різноманітність.
Водночас урок наповнений різноманітними вправами більш цікавий для учнів,
підвищує їх мотивацію до занять. Саме із цих міркувань ще до початку
проведення самостійних уроків перед студентами-практикантами ставиться
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

завдання намагатись збільшувати, як власний руховий арсенал, так і кількість
вправ, які він планує використовувати під час уроку.
Відхилення проведеного уроку від конспекту залежить від того наскільки
точно вдається студенту-практиканту дотримуватись виконання запланованих
вправ. А це в свою чергу, залежить від якісного підготовленого конспекту,
врахування багатьох чинників. Зокрема, вікових особливостей учнів, їх
фізичних і психічних можливостей, наявної матеріально-технічної бази і
інвентарю, розмірів спортивного приміщення, наявності відповідної розмітки,
чисельності учнів, погодних умов тощо. Також, успішна реалізація уроку
залежатиме і від власних професійних умінь студента. Серед шести показників,
які ми пов’язуємо із професійною надійністю, відхилення від конспекту уроку,
на наш погляд, є найскладнішим. Окрім підготовчої роботи, якісного
проведення уроку, важливим є також детальний аналіз змісту проведеного
уроку, виявлення відхилень від наміченого плану і встановлення причин
помилок. Їх врахування у подальшій професійній діяльності сприятиме не лише
покращенню точності проведення уроку з фізичної культури, а і підвищенню
професійної майстерності вчителя.
Під час педагогічної практики важливим є забезпечення ефективності
педагогічної діяльності вчителя фізичної культури, яка відображається за
результатами моторної і загальної щільності. Так, студенти-практиканти
повинні усвідомлювати і намагатись уникати безпідставних і необґрунтованих
часових втрат на уроці, коли учні не виконують рухової активності і не
отримують ніякої навчальної інформації. При виникненні таких «простоїв»
важливо у подальшому не просто виявляти їх, а також встановлювати їх
причину, з тим, щоб здійснювати у подальшій своїй роботі відповідну
корекцію.
Підводячи підсумок можемо відмітити, що педагогічна практика відіграє
значну роль у формуванні професійної надійності вчителя фізичної культури.
Окрім адаптації до майбутньої професійної діяльності, закріпленні фахових
вмінь та навичок, студенти-практиканти під час практики покращують свою
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професійну активність, що характеризується достатнім рівнем ефективності,
самовіддачі і безпомилковості.
Висновки дослідження.
1. Педагогічна практика має вагоме значення не лише у процесі
пристосування до майбутньої професії, також сприяє формуванню професійної
надійності майбутнього вчителя фізичної культури.
2. Педагогічну практику майбутніх вчителів фізичної культури доцільно
поділяти на окремі фази: ознайомчу, дійову, діяльнісну.
3. З метою формування професійної надійності у процесі проходження
педагогічної практики важливим завданням стає збільшення професійної
активності

студентів-практикантів

через

покращення

ефективності,

безпомилковості та самовіддачі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Зважаючи на
виявлену значимість педагогічної практики у процесі формування професійної
надійності майбутнього вчителя фізичної культури важливим є розробка
відповідної методики формування професійної надійності.
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Рецензент – доктор педагогічних наук Павлюк Є. О.
Солтык А. Роль педагогической практики у процессе формирования
профессиональной надежности будущего учителя физической культуры
В статье основное внимание уделено педагогической практике и
определению ее роли в профессиональной подготовке будущих учителей
физической культуры. Наряду с этим, установлено значение педагогической
практики в процессе формирования профессиональной надежности будущего
учителя. Выявлена возможность улучшения профессиональной активности
учителя физической культуры, которая характеризуется безошибочностью,
эффективностью и самоотдачей, в процессе прохождения педагогической
практики.
Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная
надежность, учитель физической культуры, профессиональная подготовка.
Soltyk O. The Role of Taching Practice in the Profcess of Formation of
Professional Reliability of a Future Teacher of Physical Education
The article primarily deals with teaching practice and determining its role in
professional training of teachers of physical education. References survey proves
significant attention of scientists to having field studies. Teaching practice is of great
importance not only in the process of adjusting to new profession but also promotes
formation of professional reliability of a future teacher of physical education. We
consider professional reliability of a teacher of physical education as teacher’s
professional activity, which is characterized by sufficient level of efficiency,
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faultlessness, and self-devotion under changing conditions of professional and
pedagogical environment throughout the entire lesson in physical education.
The aim of the article is to determine the role and meaning of teaching practice
in the process of formation of professional activity of a future teacher of physical
education.
Teaching practice of a future teacher of physical education is reasonably to be
divided into three phases: introductory, activity, and action.
With purpose of formation of professional reliability on the process of teaching
practice, an important task is to increase professional activity of students-apprentices
through improvement of self-devotion, faultlessness, and efficiency.
Given that professional reliability of a teacher of physical education consists of
components, criteria and indices, six indices were evaluated during practice: verbal
and functional self-devotion, lesson content, deviation from lesson plan, general and
motor density.
Verbal self-devotion is necessitated by student-teacher communication, sharing
information, knowledge. Functional self-devotion is related to teacher’s motor
activity, which reflects in the increase of functional waste of the body, namely the
increase of the work of cardiovascular system.
Special attention during practice is paid to lesson content and deviation from
lesson plan. Lesson content depends on motor arsenal of a student-apprentice and on
the number of exercises used during the lesson. Successful solution of another task
was reached through thorough preparation of the teacher to the lesson, quality
conduction and analysis of results with further consideration of mistakes.
Increase of lesson efficiency determined by values of motor and general density
is done via efforts to avoid unjustified stops and idle times.
Key words: pedagogical practice, professional reliability, teacher of physical
education, professional training.
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Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету
ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ ЯК ЧИННИК
ПЕДАГОГІЧНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ
СВІДОМОСТІ УЧНІВ
У статті представлено теоретичний аналіз феномена професійного
іміджу сучасного вчителя історії. Проаналізовано особливості впливу
професійного іміджу на становлення особистості сучасного вчителя. Автором
наголошено, що історична освіта є одним із найважливіших чинників
формування національної історичної свідомості учнів. З’ясовано передумови
формування професійного іміджу сучасного вчителя історії.
Ключові слова: імідж, професійний імідж, учитель історії, історична
освіта, історична свідомість.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні Україна
переживає часи суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному середовищі,
освіті. Це призводить до застосування нових підходів у діяльності всіх
соціальних інституцій, в тому числі загальноосвітніх навчальних закладів
(далі – ЗНЗ). Особливістю сучасного світу є те, що людина, щоб реалізуватися в
суспільстві, має вчитися практично впродовж усього життя. Якість сучасної
освіти, тобто відповідність вимогам сучасного суспільства, вимірюється не
стільки об’ємом засвоєної людиною інформації, скільки вмінням здобувати
нові знання та застосовувати їх на практиці у повсякденному житті.
Безсумнівно, успіх зазначених змін, які наразі відбуваються в Україні,
насамперед залежить від учителя, його творчого потенціалу, готовності до
безперервної самоосвіти, здібності до гнучкого соціально-педагогічного
мислення, гуманістичної спрямованості особистості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Окремі аспекти
проблеми формування професійно-педагогічного іміджу майбутнього вчителя
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деякою

мірою

висвітлено

індивідуальності

науковцями,

(Б. Ананьєв,

які

В. Мерлін,

досліджували:
Є. Рогов,

психологію

С. Рубінштейн);

концептуальні засади та практичний інструментарій іміджології (П. Берд,
Л. Браун, Ф. Джефкінс, А. Панасюк, В. Шепель); сутність професійного іміджу
фахівця та особливості його ефективної самопрезентації (І. Альохіна, В. Бебік,
М. Вудкок, Ф. Кузін, Д. Френсіс); формування педагогічного іміджу та
«професійного образу Я» майбутнього педагога (І. Володарська, Н. Гузій,
А. Морозов, С. Панчук, О. Чебикін). Питанням організації навчальної роботи на
уроках суспільствознавчих дисциплін, зокрема історії у старших класах,
присвячено окремі наукові розробки сучасних українських дослідників,
зокрема О. Гриценчук, Т. Ладиченко, О. Мокрогуза, О. Охредька.
Мета статті полягає в теоретичному аналізі феномену професійного
іміджу сучасного вчителя історії як чинника педагогічного впливу на
формування історичної свідомості учнів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Серцем

будь-якого

навчального закладу є компетентні кадри – вчителі, на яких покладено функцію
виховання учнів, справжні професіонали, лідери, які уміють гуртувати навколо
себе і вести за собою, які здатні сформувати професійну команду, в якій
поважають думку кожного члена, у якій кожен може виявити свої здібності і
реалізуватись у тій чи іншій справі. Від того, наскільки правильну стратегію
обере вчитель для виховання учнів залежить його майбутнє, те, як він у
подальшому зможе творити історію свого народу.
Історична освіта є одним із найважливіших чинників формування
національної історичної свідомості народу. Як слушно зазначив всесвітньо
відомий іспанський письменник М. Сервантес «історія – скарбниця наших
діянь, свідок минулого, приклад і повчання для сьогодення, застереження для
майбутнього». За короткий час в Україні створено нове бачення історії України
та Всесвітньої історії, повністю оновлено зміст та структуру історичної освіти,
змінено підходи до цілісної системи викладання історії. Вона повністю
звільнилася від старої ідеології, комуністичного підходу до оцінювання
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

минулого і поглядів на розвиток суспільства, що відкрило широкі перспективи
на майбутнє.
Впродовж століть історична освіта була показником високого рівня
інтелектуальних здібностей. І сьогодні не змінилося нічого, окрім того, що
історія стала ще більш цікавою. Сьогодні історична наука – це не просто
банальне зубріння дат та подій. Це наука, що дозволяє поринути у романтичний
світ минулого, зрозуміти багато того, що відбувається сьогодні [1].
Разом з тим, з’явилися певні труднощі із правильною оцінкою та
застосуванням отриманої учнями інформації. Як правило, більшість учнів в
цілому володіють історичними подіями і фактами, можуть ставити їх у
хронологічній послідовності та знають найважливіші історичні дати. У той же
час, проблемою залишається формування у сучасних школярів історичної
свідомості та загального світогляду, в яких органічно поєднуються знання,
погляди, уявлення про розвиток свого народу. Історична свідомість дає змогу
людству узагальнити історичний досвід, втілений у традиціях, звичаях,
художніх образах.
Історична свідомість – пам’ять про минуле і інтерес до нього – властива
певною мірою всім людям і народам. Разом з тим, ступень достовірності тієї чи
іншої картини, яка відтворюється на основі окремих історичних подій,
ставлення до минулого, джерела та способи отримання інформації різні й
можуть бути представлені та потрактовані по-різному.
Як зазначає В. Пержун, в основі будь-якої суспільної системи вкарбована
її історія, за допомогою якої народи і нації осмислюють, пізнають і
усвідомлюють історичне минуле своїх предків, вивчають їх соціальноісторичний досвід. Усвідомлені знання й об’єктивне тлумачення подій і фактів
історичного минулого – це шлях до нового, прогресивного, цивілізованого.
Знання історії нації, які відбиваються саме в історичній свідомості – це цемент,
яким скріплюється все суспільне життя [2].
Важливу роль у формуванні історичної свідомості відіграють учителі
історії, професійна діяльність яких спрямована на гуманізацію навчання,
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формування ціннісних орієнтацій учнів, розширення їхнього кругозору. Саме
вчитель історії є відповідальним за формування й пробудження національної,
історичної свідомості дитини, виховання особистості, яка вміє самостійно
мислити, може зробити свій внесок у розвиток суспільства і держави та буде
озброєна необхідними для цього знаннями, вміннями й навичками. Адже, на
заняттях з історії є можливості та час розкрити історичні аспекти окремих
подій, мотивувати учнів до висловлення власної думки, до формування твердої
життєвої позиції, навчити розбиратися в історичних подіях, оцінювати факти,
робити висновки, залучити до дискусій та сприяти всебічному розвитку їх
творчих можливостей.
На думку Л. Яновської, саме сучасний учитель історії покликаний чітко
визначити

національний

компонент

змісту

навчання

і

виховання

з

методологічно правильних позицій, віднайти шляхи залучення учнів до
культури й історії свого народу, усвідомити його етнічну унікальність та
водночас належність до сім’ї народів усього світу [3, с. 3].
По-справжньому освічена людина – це рідкість, оскільки освіченість
припускає такий рівень знайомства з різними аспектами людської культури,
який інші галузі знання просто не в змозі дати, на відміну від історичного
напряму. Серед історичних дисциплін, якими мають оволодіти вчителі історії
такі: новітня історія, українська історія, історія зарубіжних країн, археологія,
етнополітика, історія стародавнього світу та середніх віків, музеєзнавство,
етнологія, краєзнавство та ін. Учителю історії доводиться мати справу з усією
історією людства, від появи людини до сьогодення, а також вивчати різні
аспекти, які пов’язані з історією – економіку, політику, культуру. На уроках
історії кожний учень має можливість дізнатися і про єгипетські піраміди, і про
перспективи виборів американського президента, і про замки стародавньої
Греції, і про тенденції економічного розвитку сучасного світу.
Запорукою успішної педагогічної діяльності вчителя, зокрема вчителя
історії, є його здатність викликати симпатію та довіру в учнів, справляти
приємне враження і позитивно впливати на аудиторію, своїм професіоналізмом
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та компетентністю викликати в учнів бажання розкритися. Особливу роль у
розв’язанні

окреслених

задач

відіграє

здатність

вчителя

створити

індивідуальний професійний імідж.
Професійний імідж – це фірмовий знак, зовнішня вивіска вчителя. Чим
він привабливіший, тим вище професійний авторитет та суспільна репутація
організації, яку репрезентує вчитель. Адже, без створення позитивного
професійного іміджу наївно розраховувати на успішне ведення справ и
користуватися гідною репутацією в суспільстві [4]. Тому, необхідність
створення професійного іміджу стає все більш очевидною.
Формуванню та розвитку професійного іміджу приділяють увагу публічні
люди та відомі особистості: політики, бізнесмени, діячі культури і мистецтва,
науковці, спортсмени, співаки тощо. Для тих, хто прагне сподобатись
оточенню, не виникає питання створювати чи не створювати позитивний
професійний імідж. Але проблема полягає в іншому: як саме створити цей
імідж – професійний, індивідуальний, позитивний. Здебільшого у суспільстві
існує така позиція: «Любіть мене таким, яким я є». Проте така позиція в
соціальному ракурсі свідомо програшна. Правильно поставити питання: «Що
треба зробити, щоб сподобатися оточенню?». На нашу думку, професійний
імідж повинен формуватися продумано й цілеспрямовано, оскільки він виконує
соціальні функції. Адже професія вчителя – публічна, і від того, як сприймають
вчителя учні й батьки залежить подальший результат навчання учнів.
За останні роки постійно зростає роль професійного іміджу учителя у
навчальному і виховному процесах. Це зумовлено зміною пріоритетів у
суспільстві, підвищенням вимог до вчителя у загальноосвітній школі,
піднесенням національної ідеї України. Імідж сучасного вчителя є результатом
тих об’єктивних вражень, які виникають про даного педагога в учнів, батьків,
колег, керівництва, громадськості тощо. Продуктивність професійного іміджу
учителя визначається тим, як він себе позиціонує, які цінності проповідує, як
володіє аудиторією, як може мотивувати учнів до подальшого розвитку.
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Говорячи про професійний імідж вчителя історії в умовах сьогодення
мова йде не тільки про знання, якими він має володіти в межах історичної
науки. Учитель історії має бути всебічно розвиненою людиною, з багатим
внутрішнім

світом,

високим

інтелектом,

володіти

знаннями

з

інших

дисциплін – економіки, психології, комп’ютерних технологій, ораторської
майстерності, історії українського та зарубіжного мистецтва, української мови
та ін. [5]. Окрім цього, у сучасному світі вчитель історії має володіти іноземною
мовою на досить високому рівні, тому що багато корисної інформації для учнів
та вчителів видається англійською мовою. Адже, щоб бути з учнями «на одній
хвилі», треба інтегруватися у міжнародну спільноту, презентувати свої
досягнення та проекти, реалізувати творчий потенціал, мати вміння логічно,
швидко та широко мислити.
Вчителям-історикам потрібно дуже швидко орієнтуватися у сучасному
світі – вони мають володіти аналітичними здібностями, сформувати звичку
постійного порівняння та аналізу, відпрацьовувати автоматичний навик
виявлення казуальних зв’язків – що до чого може призвести. Також важлива
властивість істориків – вміння аргументувати свою точку зору: формулювати
ідеї, відстоювати власну думку у полеміці. Ще один навик, який затребуваний у
вчителів-істориків, здатність логічно говорити і структурувати писемне
мовлення.
Однією з найважливіших професійних рис учителя історії, на нашу
думку, є комунікабельність, яка характеризує здатність особи до комфортного
спілкування з іншими людьми. Формуванню комунікабельності вчителя,
зокрема

вчителя

історії,

сприяє

володіння

навичками

педагогічного

спілкування, особливостями вербальної та невербальної комунікації, основами
конфліктології.
Важливою частиною професійного іміджу вчителя історії є те, якою
мірою йому притаманне красномовство. Адже, вміння красиво і послідовно
виразити свою думку, зробити своє мовлення багатим і емоційним – все це
ознака освіченої начитаної людини.
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Висновки. Отже, формування історичної свідомості учнів є одним із
найбільш складних і відповідальних завдань шкільної історичної освіти. Носієм
історичної

свідомості

є

історична

наука.

За

допомогою

володіння

систематизованими науковими знаннями історії суспільства, історичною
наукою можна визначити та спрогнозувати провідні тенденції суспільного
розвитку. Саме учитель історії бере на себе відповідальність донести
правдивість цієї інформації, викликати інтерес до подальшого історичного
пошуку, спонукати до міркувань, придати емоційне забарвлення доповіді та
сформувати історичну свідомість учнів.
Професійний імідж вчителя історії має велике значення для історичної
освіти та супроводжується величезною роботою над собою. Індивідуальність та
особиста харизма учителя історії, розвиток його особистості, загальної та
професійної культури стають цінністю педагогічної освіти та утворюють
професійний імідж вчителя. Сучасний учитель історії має володіти навичками
критичного мислення, вміти розв’язувати нові завдання, знаходити ефективні
рішення та втілювати творчу думку в кожний урок, орієнтуватися в русі
інформації, яка постійно оновлюється та змінюється, в тому числі іноземною
мовою, приймати участь у міжнародних форумах, симпозіумах, конкурсах,
конференціях. Все це важливе сьогодні для формування професійного іміджу
вчителів історії. У зв’язку з цим, виникає необхідність дослідження напрямів
розвитку та формування професійного іміджу вчителів історії у системі
післядипломної освіти, що дозволить їм ефективно використовувати набутий
досвід в освітньому процесі.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
поглибленому

вивченні

шляхів

впровадження

інноваційних

методів

формування нового професійного іміджу учителів історії. Слід зауважити, що
створення професійного іміджу учителів історії потрібно сприймати системно,
у всіх його щаблях і рівнях, так як без системного підходу уявлення про цей
процес переорієнтації буде неповним. Також подальші дослідження можуть
бути спрямовані на дослідження конкретних сфер іміджеутворювальної
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діяльності в контексті практики, яка тісно пов’язана з формуванням найбільш
соціально запитуваних типів іміджу та виробленням науково-практичних
рекомендацій для конкретного типу іміджу.
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Шеремет П. Профессиональный имидж учителей истории как
фактор педагогического влияния на формирование исторического сознания
учеников
В
статье
представлен
теоретический
анализ
феномена
профессионального
имиджа
современного
учителя
истории.
Проанализированы особенности влияния профессионального имиджа на
становление личности современного учителя. Автором отмечено, что
историческое образование является одним из важнейших факторов
формирования национального исторического сознания учеников. Выяснены
предпосылки формирования профессионального имиджа современного учителя
истории.
Ключевые слова: имидж, профессиональный имидж, учитель истории,
историческое образование, историческое сознание.
Sheremet P. Professional image of teachers of history as a factor of
pedagogical influence on forming of historical consciousness of pupils
In the article it was presented theoretical analysis of concept of professional
image of modern teacher of history. The features of influence of professional image
were analyzed on forming of personality of a modern teacher. The author emphasizes
that historical education is one of key factors of forming of national historical
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consciousness of pupils. Historical consciousness is memory about the past of the
nation and interest in it; it is typical for all people and nations. At the same time, the
level of truthfulness of general historical picture, that is represented on the basis of
separate historical events and facts, can form attitude towards the past, sources and
methods of perceiving of information, is different and can be interpreted differently.
The heart of any educational establishment are competent teachers that
influence on pupils’ education. Teachers must be professionals, leaders who are able
unite and lead people, to form a professional team, taking into account the opinion of
every team member, in which everybody can realize themselves. In this respect it is
very important to choose the correct strategy for pupils’ education. The role of
teacher of history is in correct influence on forming attitude to your history of the
people.
It was found out prerequisite conditions of forming of professional image of
modern teacher of history. Among historical disciplines that the teachers of history
must know are the following: history of modern world, Ukrainian history, history of
foreign countries, archaeology, ethnopolitics, history of the Ancient world and
Middle ages, museum studies, ethnology, study of a particular region etc. Teacher of
history has to deal with all history of the humanity, from appearing of man up to
present time, and also to study different aspects that are related to history - economy,
politics, culture. At the history lessons every pupil has the opportunity to know about
the Egyptian Pyramids, and about the prospects of elections of the American
president, and about the castles of ancient Greece, and about economic progress of
the modern world trends, etc.
Keywords: image, professional image, teacher of history, historical education,
historical consciousness.
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кандидат педагогічних наук, доцент,
Львівський національний університет імені Івана Франка
СИСТЕМНІ ОСНОВИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У
ФОРМУВАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті подано загальну характеристику системних основ
міждисциплінарної інтеграції у формуванні індивідуальних стратегій
здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей.
Встановлено, що проблема інтеграції знань учнів і студентів перебувала в
центрі наукових пошуків низки відомих філософів, мислителів та педагогів,
котрі трактували інтеграцію знань як основу цілісного сприйняття й пізнання
світу, як методичний засіб навчально-виховного процесу. На основі вивчення й
узагальнення наукового і практичного досвіду застосування міждисциплінарної
інтеграції в контексті формування стратегій здоров’язбереження студентів
виокремлено власну позицію щодо трактування системних основ її реалізації,
як-от: міждисциплінарна взаємодія наукових здоров’язбережувальних знань,
умінь навичок майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей,
міждисциплінарна взаємодія суб’єктів освітнього процесу.
Ключові
слова:
інтеграція,
міждисциплінарна
інтеграція,
здоров’язбереження, індивідуальні стратегії здоров’язбереження, майбутні
бакалаври природничих спеціальностей, студенти.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні темпи розвитку
суспільства висувають все більш високі вимоги до людини й обсягу її
діяльності. Імператив виживання, що виник у ХХІ ст., зумовлює й актуалізує
необхідність тотального переходу соціальних інститутів, зокрема й вищої
школи, до інноваційної всеохоплюючої стратегії збереження здоров’я кожного.
Постійно зростаюча інформатизація та інтенсифікація навчального процесу в
університетах, систематична напружена розумова діяльність і гіподинамія,
слугують передумовами істотного зниження показників функціонального стану
систем організму і фізичної працездатності студентів. Тоді як стан здоров’я
молоді – однин із найважливіших чинників безпеки держави і сталого розвитку
© Шукатка О.
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суспільства. Тому нині, як ніколи, одним із наскрізних методологічних
орієнтирів розвитку й функціонування вищої школи України має стати
актуалізація необхідності ведення здорового способу життя у свідомості
кожного майбутнього фахівця шляхом формування у студентів індивідуальних
стратегій здоров’язбереження на основі інтеграції знань, умінь, навичок
збереження власного здоров’я, отриманих у процесі вивчення природничих
дисциплін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
здоров’язбереження студентської молоді в педагогічній науці не є новою. Так,
загальнотеоретичні питання проблеми здоров’язбереження висвітлюються в
роботах вітчизняних (М. Амосов В. Беспалько, Ю. Бойчук, І. Мельничук,
В. Оржеховська, В. Приходько, Є. Пустовалова, Н. Семченко, М. Чепига) та
зарубіжних

науковців

Н. Соловйова,

(Н. Бєлікова,

А. Щедріна,

О. Глєбова,

К. Купер

В. Ірхін,

(К. Cooper),

Т. Орєхова,

К. Демонт-Хейнріч

(С. Demont-Heinrich), Т. Путц (Т. Puetz), Дж. Варо (J. Varo), А. Вуйлемін
(A. Vuillemin)). У дослідженнях науковці акцентують увагу на важливості
фізичної активності (Е. Маляр, Л. Пилипей, С. Сичов, Б. Шиян, Т. Морімото
(T. Morimoto)),

її

впливу

на

гармонійний

духовно-фізичний

розвиток

особистості (В. Горащук, О. Кудрявцева, І. Малинський, Р. Стасюк), зміцнення
здоров’я

(О. Дорошенко,

С. Клімакова,

Л. Лубишева,

А. Фурманов),

підтримання високого рівня працездатності (Г. Власов, Ю. Палічук) та ін.
Дослідники

визначають

здоров’язбережувальний

потенціал

профільного

навчання (Т. Чернікова) та основи здорового способу життя (І. Герасимова,
Б. Зисманов) у процесі вивчення природничих наук (В. Бобрицька) та
фізкультурно-оздоровчої
формування

й

діяльності

вдосконалення

(О. Ріхтер);
культури

характеризують
здоров’я

процеси

(Г. Кривошеєва,

С. Лебедченко, Н. Малярчук) як світоглядну орієнтацію й детермінанту
(Н. Башавець, С. Горбушина) в умовах комп’ютеризації навчання (Ю. Драгнєв)
та в системі фізичного виховання ВНЗ (О. Гладощук); визначають можливості
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розвитку мотивації до здоров’язбереження (Д. Вікторов) та самостійних занять
фізичними

вправами

(Л. Матузов,

Л. Безугла)

й

обґрунтовують

рівні

оптимальних фізичних навантажень студентів (О. Іваночко) та ін. Однак,
проблема формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження майбутніх
бакалаврів

природничих

спеціальностей

на

засадах

міждисциплінарної

інтеграції залишилась поза межами наукових розвідок дослідників.
Метою

статті

міждисциплінарної

є

загальна

інтеграції

у

характеристика

формуванні

системних

індивідуальних

основ

стратегій

здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема інтеграції знань
учнів та студентів перебувала в центрі наукових пошуків низки відомих
філософів,

мислителів

та

педагогів

(Й. Песталоцці,

В. Сухомлинський,

К. Ушинський), котрі трактували інтеграцію знань як основу цілісного
сприйняття й пізнання світу, як методичний засіб навчально-виховного
процесу [2, с. 50]. У контексті нашої розвідки науковий інтерес викликають
міркування К. Ушинського, котрий міждисциплінарну інтеграцію розглядав у
контексті психолого-педагогічного обґрунтування дидактичної значущості
міжпредметних зв’язків. Саме К. Ушинський стверджував, що знання й ідеї,
викладені різними науками, повинні органічно будуватись у світлий і
різнобічний погляд на світ і життя. Ця теза стала науковим підґрунтям для
розробки теорії міжпредметних зв’язків [3, с. 195], що іменується сучасними
дослідниками як міждисциплінарна інтеграція.
Нині термін «інтеграція» використовується у різних сферах (міжнародні
відносини, економіка, політика, освіта), тому у філософській, загальнонауковій
та психолого-педагогічній літературі знаходимо різноманітні багаторакурсні,
багатозначні тлумачення анонсованої категорії, які носять взаємодоповнюючий
характер, однак іноді мають суперечливий характер. Дефініція «інтеграція» (від
лат. іntegrаtіo – поповнення, відновлення) [4, с. 206] визначається як:
поєднання, взаємозв’язок елементів в єдине ціле певної частини [5, с. 75];
процес наближення і зв’язку наук, що відбувається разом з процесами
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диференціації [6, с. 198]; взаємодоповнення окремих диференційованих частин
і функцій системи, організму в єдине ціле, що передбачає ускладнення і
зміцнення зв’язків між ними [7, с. 301]; об’єднання в ціле будь-яких окремих
частин [8, с. 286–287].
Різноаспектні дослідження явища інтеграції стали фундаментом для
виникнення наукової теорії в педагогіці, що отримала назву дидактична
інтегрологія,

а

її

функціональне

призначення

полягає

у дослідженні

закономірностей інтеграції знань і виокремленні базових законів, згідно з
якими реалізується анонсований процес:
імперативності (поява якісно нових властивостей у результаті інтеграції);
корелятивності (здатність елементів інтеграції до узгодженої взаємодії);
доповнювальності

(зародження

диференціації

внаслідок

інтеграції) [1, с. 54].
У контексті нашої наукової розвідки нам імпонує трактування терміну
«інтеграція» подане у філософському енциклопедичному словнику: інтеграція –
це «певний аспект процесу розвитку, пов’язаний з об’єднанням у ціле раніше
розрізнених частин та елементів» [9, с. 210]. Вдалим вважаємо визначення
інтегративного підходу в навчанні як такого, що веде до інтеграції його змісту,
тобто доцільного об’єднання окремих елементів у цілісність [10, с. 356].
Передбачалося, що застосування міждисциплінарної інтеграції як основи
формування стратегій здоров’язбереження сприятиме систематизації знань,
умінь, навичок студентів щодо ведення здорового способу життя, отриманих в
процесі вивчення природничих дисциплін.
Інтегративний підхід передбачає реалізацію принципу інтеграції в будьякому компоненті педагогічного процесу (тут під компонентом розуміємо
формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження), забезпечуючи його
цілісність і системність. Упровадження анонсованого підходу можливе як в
рамках вже сформованої педагогічної системи, так і в межах нової
(експериментальної) системи [11, с. 35]. Ця теза підкреслює доцільність
імплементації міждисциплінарної інтеграції в процес професійної підготовки
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майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей з метою не інноватизації
фахового навчання загалом, а лише тієї його складової, що стосується
формування стратегій здоров’язбереження студентів.
Отже, інтеграція – це процес об’єднання будь-яких елементів (частин) в
одне ціле, процес взаємного зближення й утворення взаємозв’язків, що
базується

на

системному

підході.

Міждисциплінарна

інтеграція

–

цілеспрямоване підсилення міждисциплінарних зв’язків за умови забезпечення
теоретичної та практичної цілісності навчальних дисциплін [11, с. 56], вивчення
яких базується на реалізації компетентнісного підходу в професійній
освіті [1, с. 61].
Проблема теоретичного, методологічного і методичного дослідження
міждисциплінарної інтеграції змісту вищої освіти перебуває в полі наукового
розуміння багатьох науковців. Підставою для цього є той факт, що
інтегрований зміст освіти дає змогу для злиття різнохарактерних знань,
способів діяльності, інтелектуальних технологій, що сприяють інтенсифікації
навчання та розвитку розумових і творчих здібностей студентів [1, с. 375].
Нині в дидактиці здоров’язбереження все частіше простежується думка
про необхідність залучення в навчальний процес дисциплін узагальнюючого
характеру. Сучасні дослідження інтеграційних процесів в освіті презентують
корелятивний зв’язок між етапами розвитку тенденцій інтеграції науки і
дидактичних процесів, що забезпечують інтеграцію змісту освіти.
Залежними змінними міждисциплінарної інтеграції в дослідженнях
сучасних науковців щодо проблеми збереження здоров’я студентів є: знання
філософсько-методологічних основ здорової життєдіяльності; мотивація до
навчально-пізнавальної

діяльності

щодо

розширення

власних

здоров’язбережувальних знань; оволодіння вміннями та навичками ведення
здорового способу життя, загартовування, правильного харчування; вміння
створювати власні стратегії здоров’язбереження; набутий досвід виконання
фізичних вправ тощо.
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Іншими словами, системоутворюючим чинником міждисциплінарної
інтеграції у формування індивідуальних стратегій здоров’язбереження є певні
знання, вміння, навички ведення здорового способу життя, які структурують
функціональний рівень здоров’язбережувальної життєдіяльності – вирішення
типових здоров’яруйнівних проблем.
Так, факти, ідеї, теорії та концепції з природничих дисциплін студенти
зможуть

використовувати

під

час

вирішення

складних

проблем

здоров’яруйнівного характеру, які перебувають на стику з різними науковими
галузями (хімія – біологія), або завдань, пов’язаних з творчим перетворенням
повсякденної реальності у власну здоров’язбережувальну поведінку.
Вирішення окреслених проблем вимагає якісно іншого рівня розвитку
аксіосфери майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей, відкритих до
усвідомлення цінностей ведення здорового способу життя та збереження
власного здоров’я, здатних зробити правильний вибір у ситуації ціннісної
невизначеності на користь здоров’язбереження. Проблема застосування
міждисциплінарної інтеграції, орієнтованої на підготовку студентів до ведення
здорового способу життя, досліджена недостатньо. Існуючі методичні підходи
до інтеграції здоров’язбережувальних знань, умінь, навичок майбутніх фахівців
відображають низку досягнень науковців у сфері обґрунтування оптимальних
умов для вивчення складних міждисциплінарних ідей, відповідно до розумових
можливостей студентів. До таких досягнень віднесено:
розширення уявлень про нейропсихологічні корелятиви перенесення
знань з однієї дисципліни в іншу;
знаходження відповідності між типом інтеграції і розвитком певних
знань, умінь, навичок майбутніх фахівців;
виокремлення
навчальних

курсів,

дидактичних
що

принципів

відповідають

вимогам

організації
доступності

інтегрованих
(створення

мотиваційної основи, контекстність викладання, координація змісту навчальних
дисциплін, знаходження спільного тезауруса та ін.).
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Однак,

в

існуючих

розробках

методологічних

підвалин

міждисциплінарної інтеграції власне інтеграція залишається засобом засвоєння
вже взятих в готовому вигляді міждисциплінарних понять, ідей, концепцій, що
притуплює, а не розкриває закладену у творчій природі людини здатність
самостійно відновлювати сутнісні, глибинні взаємозв’язки між процесами і
явищами навколишнього світу, їх впливу на здоров’я людини, об’єднувати їх в
ціле – індивідуальну стратегію здоров’язбереження. Вважаємо, що реалізація
міждисциплінарної інтеграції під час вивчення майбутніми бакалаврами
природничих

спеціальностей

дисциплін,

що

наповнені

інформацією

здоров’язбережувального змісту, забезпечить формування системних знань,
умінь, навичок студентів у сфері ведення здорового способу життя.
Вивчення і узагальнення наукового і практичного досвіду застосування
міждисциплінарної

інтеграції

у

контексті

формування

стратегій

здоров’язбереження студентів дало змогу виокремити власну позицію щодо
трактування системних основ її реалізації, як-от: міждисциплінарна взаємодія
наукових здоров’язбережувальних знань, умінь навичок майбутніх бакалаврів
природничих спеціальностей, міждисциплінарна взаємодія суб’єктів освітнього
процесу.
Міждисциплінарна взаємодія наукових здоров’язбережувальних знань,
умінь навичок студентів розглядається як мета, тобто створення у майбутніх
фахівців цілісного уявлення про власну стратегію здоров’язбереження, яка
базується на веденні здорового способу життя, уникнення здоров’яруйнівних
факторів, і як процес якісних змін у поведінці студентів, що веде до досягнення
мети.

Міждисциплінарна

здоров’язбережувального

взаємодія

розвитку,

як

процес

виховання

і

комплексного

навчання

забезпечує

взаємовплив, взаємопроникнення і взаємозв’язок всіх ланок освітнього процесу
та

навчальних

дисциплін,

що

вивчаються

майбутніми

бакалаврами

природничих спеціальностей.
Передбачається,
здоров’язбережувальних

що
знань,

міждисциплінарна
умінь,

навичок

взаємодія

наукових

майбутніх

бакалаврів
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природничих спеціальностей здійснюватиметься на основі фактологічних,
операційно-діяльнісних

і

організаційно-методичних

міждисциплінарних

зв’язків.
Фактологічні

зв’язки

(інформаційно-змістовні)

забезпечуються

взаємопроникненням здоров’язбережувальних фактів, понять і наукових
категорій різних дисциплін, що вивчаються студентами. У змісті навчального
матеріалу важливо виокремлювати питання, що стосуються ведення здорового
способу життя, загартовування тощо, аналіз яких вимагає опори на знання,
раніше засвоєні з інших дисциплін. Доцільно окреслювати й прогалини
наукового знання, які студенти повинні заповнити під час вивчення нових
дисциплін. У кожній навчальній темі слід звертати увагу на поняття, що
відносяться до даної навчальної дисципліни, а також категорії, які є більш
широкими, загальними для низки предметів. З цією метою доцільно скласти
єдиний глосарій термінів, які стосуються проблеми здоров’язбереження
майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей, що забезпечить єдність
понятійно-термінологічного апарату.
Операційно-діяльнісні
процесуальних

елементів

зв’язки
у

змісті

виявляються
навчання;

на

основі

функціонують

пошуку
на

рівні

універсальних (загальнокультурних), загально-професійних та особистісних
канонів

ведення

здорового

способу

життя

(здатність

і

готовність

використовувати методологічні основи науки і її досягнення для реалізації
власної

стратегії

здоров’язбереження

у

професійній

та

побутовій

життєдіяльності; знаходити, переробляти, зберігати і використовувати сучасну
інформацію щодо збереження власного здоров’я для ведення здорового способу
життя тощо).
Організаційно-методичні зв’язки формуються за допомогою методів,
прийомів,

організаційних

форм

міждисциплінарної

інтеграції

під

час

проведення занять у режимі аудиторної та самостійної роботи на основі
використання сучасних освітніх та інформаційно-комунікаційних технологій.
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Однією з таких технологій є проектне навчання, що дозволяє використовувати
інформацію щодо здоров’язбереження з різних джерел наукового знання.
Реалізація міждисциплінарної взаємодії здоров’язбережувальних знань,
умінь, навичок майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей у процесі
професійної підготовки неможлива, на наш погляд, без міждисциплінарної
взаємодії

всіх

взаємодією

суб’єктів

суб’єктів

освітнього

освітнього

процесу.

процесу

Під

міждисциплінарною

розуміємо

взаємодію,

що

характеризується узгодженістю цілей, відповідністю засобів, способів і позицій
контактуючих сторін (тут – викладачів і студентів), що сприяє продуктивному
вирішенню

анонсованих

завдань

дослідження

та

стимулює

розвиток

особистості кожного студента в системі формування індивідуальних стратегій
здоров’язбереження.
Реалізація міждисциплінарної взаємодії суб’єктів освітнього процесу в
контексті системного підходу до формування індивідуальних стратегій
здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей вимагає
від викладачів готовності до такої діяльності:
забезпечення міждисциплінарних зв’язків і наступності отримання
здоров’язбережувальних знань, умінь, навичок на всіх етапах навчання
студентів;
створення

умов

для

взаємодії

студентів

з

метою

забезпечення

співробітництва у вирішенні навчальних, соціальних і професійних завдань, що
стосуються збереження власного здоров’я;
побудови суб’єкт-суб’єктних відносин зі студентами;
участі в розробці міждисциплінарних програм, порівнянні навчальних
матеріалів

з

метою

презентації студентам

однієї

категорії

(здоров’я,

гіподинамія, здоровий спосіб життя тощо) під кутом зору різних наук;
підвищення

власного

професійного

рівня

шляхом

участі

в

міждисциплінарних теоретичних семінарах, дискусіях, проектах на стику
різних дисциплін;
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створення креативного педагогічного розвивального міждисциплінарного
здоров’язбережувального середовища;
інтеграції сучасних освітніх та інформаційно-комунікативних технологій.
Підсумовуючи,

зазначимо,

що

використання

комплексності

і

системності [12, с. 16] у процесі структурування змісту професійної підготовки
студентів, а також організації освітнього процесу на інтегрованій основі
характеризується такими перевагами:
інтегрований зміст навчання

є

інформаційно більш

об’ємним

і

спрямований на формування у студентів здатності мислити системно;
інтегровані поняття дають змогу сформувати орієнтаційну основу дій за
допомогою високого рівня узагальнення;
інтегрований зміст навчання уможливлює формування альтернативного
мислення студентів, що сприятиме об’єктивній оцінці фактів і пошуку
принципово нових методів вирішення поставлених завдань;
організація навчально-виховного процесу на інтегрованій основі сприяє
розвитку здатності виявляти загальне у різноякісних явищах і процесах;
інтегроване навчання спрямоване на формування діалектичного мислення
студентів, яке дає змогу вирішувати проблемні ситуації різного рівня
складності;
у процесі інтеграції образно-емоційного і логічного компонентів процесу
навчання досягається цілісність сприйняття світу, залучення різних механізмів
пізнавальної і дослідницької діяльності;
інтеграція різнохарактерного змісту сприяє формуванню ціннісного
ставлення студентів до навчання, підвищенню рівня їхньої загальної і
професійної мотивації.
Важливим аспектом у використанні міждисциплінарної інтеграції в
професійній підготовці майбутніх фахівців будь-яких спеціальностей є
врахування інтеграції загальнонаукових підходів до формування професійної
компетентності у студентів [13]. Таким чином, формування індивідуальних
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стратегій

здоров’язбереження

майбутніх

бакалаврів

природничих

спеціальностей базуватиметься на науковій основі.
Висновки. Отже, в контексті дослідження інтеграція трактується як
процес і результат поєднання структурних елементів змісту освіти для
досягнення вищого рівня цілісності системи здоров’язбережувальних знань,
вмінь

і

навичок

майбутніх

бакалаврів

природничих

спеціальностей,

формування єдиної картини наукового світогляду.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
висвітленні

філософських

засад

формування

індивідуальних

стратегій

здоров’язбереження у майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в
університетах.
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Шукатка О. Системные основы междисциплинарной интеграции в
формировании индивидуальных стратегий здоровьесбережения будущих
бакалавров естественных специальностей
В статье представлена общая характеристика системных основ
междисциплинарной интеграции в формировании индивидуальных стратегий
здоровьесбережения будущих бакалавров естественных специальностей.
Установлено, что проблема интеграции знаний учащихся и студентов
находилась в центре научных поисков ряда известных философов, мыслителей
и педагогов, трактовавших интеграцию знаний в качестве основы целостного
восприятия и познания мира, как методическое средство образовательного
процесса. На основе изучения и обобщения научного и практического опыта
применения междисциплинарной интеграции в контексте формирования
стратегий здоровьесбережения студентов выделены позиции относительно
трактовки системных основ ее реализации, а именно: междисциплинарное
взаимодействие научных здоровьесберегающих знаний, умений, навыков
будущих бакалавров естественных специальностей, междисциплинарное
взаимодействие субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: интеграция, междисциплинарная интеграция,
здоровьесбережение,
индивидуальные
стратегии
здоровьесбережения,
будущие бакалавры естественных специальностей, студенты.
Shukatka O. System Bases of Interdisciplinary Integration in Formation of
Individual Health Strategies for the Future Bachelors in Natural Sciences
Abstract. The article provides a general description of the systemic foundations
of interdisciplinary integration in the formation of individual health strategies for the
preservation of future bachelors of natural sciences. It was established that the
problem of integration of pupils’ and students’ knowledge was at the center of
scientific research of a number of well-known philosophers and educators who
treated integration as the basis of holistic perception and knowledge of the world as
a methodological tool for the educational process.
The phenomenon of integration is the foundation for the emergence of
scientific theory in pedagogy. The theoretical analysis of various aspects of research
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has made it possible to isolate the basic laws of the implementation of this process:
imperative (the appearance of qualitatively new properties as a result of integration);
correlation (the ability of elements of integration to a coherent interaction);
complementarity (the origin of differentiation as a result of integration).
It is concluded that the problem of theoretical and methodological research of
interdisciplinary integration of the higher education content is in the circle of many
scholars’ scientific view. The reason for this is the fact that the integrated content of
education makes it possible for the merging of diverse knowledge, methods of
activity, intellectual technologies that contribute to the intensification of learning and
the development of students’ intellectual and creative abilities.
It is proved that the dependent variables of interdisciplinary integration in
researches of modern scientists concerning the problem of preserving students’
health are: knowledge of philosophical and methodological foundations of healthy
life; motivation for educational and cognitive activity in order to expand their own
healthcare-saving knowledge; mastering skills and habits of healthy lifestyle,
tempering, proper nutrition; ability to create own health strategies; acquired
experience of performing physical exercises, etc.
On the basis of studying and generalization of scientific and practical
experience of interdisciplinary integration application in the context of forming
health care strategies of students, their own position regarding the interpretation of
the systemic foundations of its implementation is singled out. The system bases is the
interdisciplinary interaction of scientific health and conservation knowledge, skills of
future bachelors of natural sciences, interdisciplinary interaction of subjects of
educational process. Interdisciplinary interaction of scientific health preserving
knowledge, skills and abilities of students is considered as a goal. This means
creating from future specialists a holistic view of their own healthcare strategy based
on healthy lifestyle management, avoidance of health-destructive factors, as a
process of qualitative change in student behavior that leads to achievement of the
goal. It has been determined that interdisciplinary interaction as a process of
complex health-preserving development, education and training provides mutual
influence, interpenetration and interconnection of all parts of the educational process
and the disciplines studied by future bachelors of natural sciences.
Key words: integration, interdisciplinary integration, preservation of health,
individual health care strategies, future bachelors of natural sciences, students.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ І ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Застосування
сучасних
інформаційно-комунікаційних
технологій
відповідає найважливішим тенденціям розвитку світового освітнього процесу.
У статті розглядаються теоретико-практичні засади впровадження
інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційний освітній процес
вищих медичних навчальних закладів. Висвітлено актуальні питання
використання мережевих інструментів організації та інформаційнотехнологічної підтримки дистанційного навчання, що є істотною умовою
підвищення ефективності взаємодії її суб’єктів. Розкрито питання, пов’язані з
потенціалом використання сучасних комп’ютерних засобів у дистанційному
навчанні, відображено способи і форми їхнього застосування.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, засоби і форми
навчання, дистанційний освітній процес, електронні освітні ресурси.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах
процеси змін у системі вищої освіти, зокрема й медсестринській, пов’язані з
упровадженням нових освітніх технологій. Поряд з традиційною системою
вищої освіти успішно розвивається і нова форма навчання – дистанційна, яка,
зберігаючи освітні технології, методи, форми і засоби традиційного навчання,
широко використовує освітні масиви мережі Інтернет, інформаційні та
комунікаційні технології (ІКТ).
Оснащення

освітньої

системи

інформаційно-комунікаційними

технологіями є одним із основних завдань модернізації системи вищої
медсестринської освіти в Україні. Процеси створення єдиного економічного
простору європейських країн посилили процеси глобалізації та модернізації
системи освіти в Україні, свідченням чого є Болонський процес та активний
© Ястремська С.
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розвиток дистанційного навчання (ДН). У цих умовах виникає потреба
оновлення

технологічного

забезпечення

освітнього

процесу

шляхом

переосмислення всіх традиційних технологій, а також розробка універсальних
освітніх технологій. Підтвердження цьому знаходимо в Національній доктрині
розвитку освіти [1], де пріоритетним завданням визначено впровадження
сучасних ІКТ, що забезпечують подальше удосконалення освітнього процесу,
доступність та ефективність освіти, підготовку майбутніх фахівців до
діяльності в інформаційному суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто зазначити, що нині в
наукових колах активно розглядаються питання запровадження сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у систему вищої освіти (В. Биков,
Н. Балик, А. Веліховська, Р. Клопов, Т. Коваль, В. Кухаренко, Л. Ляхоцька,
В. Осадчий, О. Самойленко, С. Сисоєва та ін.). Науковцями вже сформовано
певну науково-теоретичну базу в галузі дистанційної освіти на основі ІКТ
(С. Антощук, О. Глазунова, Н. Морзе, Л. Ляхоцька та ін.); визначено основні
поняття, принципи, напрями розвитку та забезпечення дистанційного навчання
(В. Гравіта, Р. Гуревич, Л. Панченко, О. Самойленко та ін.); створено певну
нормативно-правову базу дистанційної освіти. Однак, незважаючи на численні
дослідження, ще недостатньо розкриті питання впровадження інформаційнокомунікаційних технологій в дистанційний освітній процес у вищих медичних
навчальних закладах (ВМНЗ).
Тому мета статті полягає в характеристиці форм і засобів інформаційнокомунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у ВМНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Оскільки основою поняття
«інформаційно-комунікаційні технології» є термін «технології навчання», тому
розглянемо його тлумачення. Науковці дефініцію «технології навчання»
пов’язують із використанням в освітньому процесі технічних засобів, які
сприяють автоматизації навчання [2, с. 74]; визначають як спосіб забезпечення
науковими принципами процес проектування нової або модернізованої
практики

навчання [3, с. 51].

Відтак,

технологія
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діагностування цілей і виявлення умов (методів, засобів, форм, залежностей),
тобто проектування освітнього процесу задля досягнення певних результатів
щодо зміни вихідного стану об’єкта за допомогою сукупності методів, засобів і
способів, властивих педагогічній сфері.
Однак, у сучасних умовах розгляд освітніх технологій необхідно
здійснювати не лише з позицій їхнього забезпечення процесу засвоєння
студентами певних знань, а й професійно-особистісного росту. Технологіями,
які задовольняють окреслені вимоги є інформаційно-комунікаційні технології.
Розглядаючи інформаційно-комунікаційні технології в системі електронного
навчання, В. Чекурін визначає їх як процеси, пов’язані з обробкою та
переробкою інформації сукупністю різноманітної інформаційної техніки для
отримання інформації нової якості щодо стану об’єкта, процесу та явища
(інформаційного продукту) [4]. Натомість С. Кубіцький розглядає інформаційні
технології як сукупність методів і засобів (технологічний ланцюг), яка
забезпечує збір даних, обробку, зберігання, транспортування і відображення
інформаційного

продукту

з

мінімальними

витратами

та

згідно

з

закономірностями того середовища, де вони розглядаються [3, с. 52].
Проведений змістовний аналіз визначень категорії «інформаційна
технологія» дає змогу виокремити серед них два підходи щодо її трактування в
контексті вищої освіти. На засадах першого підходу інформаційні технології є
дидактичним процесом, який вибудовується на застосуванні нових методів і
засобів обробки навчальної інформації. У межах другого підходу щодо
трактування поняття «інформаційні технології» підходять з позицій створення
технічного середовища навчання, з ключовим місцем у ньому спеціальних
програмних та технічних засобів. Відтак, інформаційні технології розглядаємо
як дидактичний процес, який супроводжується наповненням та модифікацією
змісту освіти, перетворенням педагогічних процесів на основі впровадження в
освітній процес інформаційної продукції, засобів, технологій, спрямований на
кінцевий результат – формування компетентного фахівця ВМНЗ, здатного
адаптуватись у сучасному інформаційному суспільстві.
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Останнім часом у багатьох наукових пошуках до словосполучення
«інформаційна технологія» додається слово «комунікаційна», що пояснюється
підкресленням важливості поширення в освіті локальних і глобальних
комп’ютерних мереж, які значно розширюють можливості для пошуку,
передачі, обміну інформації, а разом з обчислювальними пристроями сприяють
створенню глобального інформаційного розподіленого ресурсу.
Щодо самого поняття ІКТ, то воно не є однозначним. Тлумачний словник
з інформаційно-педагогічних технологій визначає ІКТ як сукупність методів,
виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою
збору, обробки, зберігання, поширення, відображення й використання
інформації в інтересах її користувачів [5, с. 26]. Водночас ІКТ є технологіями
розробки інформаційних систем і побудови комунікаційних мереж, що зазвичай
передбачає

психолого-педагогічний

супровід

процесів

проектування,

розроблення, упровадження та підтримки, а також технології використання
таких систем і мереж для формалізації та розв’язування завдань у будь-яких
предметних галузях. Дещо іншої думки дотримується Д. Табачник, визначаючи
ІКТ

як

інформаційні

технології

на

базі

персонального

комп’ютера,

комп’ютерних мереж і засобів зв’язку, для яких характерна наявність
доброзичливого середовища роботи користувача. У структурі ІКТ автор
виокремлює такі складники:
а) теоретичні засади (найважливіші поняття й закони інформатики);
б) методи вирішення завдань (моделювання, проектування, накопичення,
системний аналіз тощо);
в) засоби вирішення завдань – апаратні, програмні [6, с. 7].
Отже, сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті – це
комплекс комп’ютерно-орієнтованих навчальних і навчально-методичних
матеріалів, програмних і апаратних засобів навчального призначення, а також
системи наукових знань про роль і місце обчислювальної техніки в
навчальному процесі, форми і методи їх застосування для удосконалення
діяльності викладачів та студентів.
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Зазначимо,

що

дослідники

розглядають

три

змістовних

аспекти

застосування ІКТ в освітньому процесі: а) ІКТ як середовище, де здійснюється
навчальна взаємодія викладачів і студентів, а також поширюються навчальні
матеріали; б) ІКТ як предмет навчання (навчальна дисципліна для профільних і
загальних

спеціальностей);

в)

ІКТ

як

засіб

вирішення

дидактичних

завдань [7, с. 52]. Відтак поняття «інформаційно-комунікаційної технології
навчання» нині також не можна вважати усталеним.
Можливості

ІКТ

у

дистанційному

освітньому

процесі

ВМНЗ

реалізуються за допомогою сукупності комп’ютерних програм – програмних
засобів навчального призначення або педагогічних програмних засобів (ППЗ).
Сьогодні не існує єдиної класифікації ППЗ, однак досить часто в основі їхньої
кваліфікації є педагогічна спрямованість:
1) навчальні програми, методичне призначення яких – повідомлення суми
знань, навичок навчальної і практичної діяльності та забезпечення необхідного
рівня їхнього засвоєння, що встановлюється зворотним зв’язком, який
реалізується засобами програми;
2) програми-тренажери, спрямовані на закріплення знань, практичних
умінь і навичок, а також забезпечення самопідготовки студентів;
3) контролюючі програми, призначені для здійснення контролю за
засвоєнням теоретичного матеріалу студентів;
4) демонстраційні програми, необхідні для наочної візуалізації окремих
елементів навчального матеріалу описового характеру, а також певних процесів
і явищ під час пояснення нового навчального матеріалу;
5)

інформаційно-довідкові

та

інформаційно-пошукові програми

–

забезпечують «виведення» необхідної інформації зі спеціально організованого
сховища інформації (банку даних) [8, с. 129–132];
6) імітаційні та моделюючі програми, що дозволяють візуально
відтворити і змоделювати складні реально неможливі процеси і явища на екрані
монітора

комп’ютера

для

вивчення

їхніх основних структурних,

або

функціональні характеристики за допомогою певного обмеженого числа
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 5

Педагогіка

параметрів. Такого роду ППЗ призначені для створення моделі об’єкта, процесу
або ситуації (реальних, «віртуальних») з метою їхнього вивчення, дослідження;
7) навчально-ігрові програмні засоби, призначені для «програвання»
навчальних ситуацій (наприклад, з метою формування вмінь приймати
оптимальне рішення або вироблення оптимальної стратегії дії).
Досліджуючи можливі шляхи використання ІКТ в освітньому процесі,
І. Шпонтак запропонував типологізацію ППЗ за такими принципами:
тематичним (предметний зміст програм);
принципом

цільового

призначення

(навчальні,

діагностичні

та

контролюючі, тестуючи, тренувальні);
рівня активності студентів залежно від характеру їхньої діяльності
(конструктивні і демонстраційні програми);
рівня комунікативності (предметно і комунікативно зорієнтовані –
мережева комунікація);
цільової групи користувачів – інструментальні педагогічні засоби
(редактори, бази даних, комп’ютерні журнали і конспекти) [9, с. 6].
Отже, сучасні ППЗ відрізняються різноманіттям форм реалізації, які
зумовлені специфікою навчальних дисциплін та можливостями сучасних
комп’ютерних

технологій.

Сучасні

ППЗ

як

засоби

інформаційно-

комунікаційної підтримки дистанційного освітнього процесу у ВМНЗ
відображаються у: віртуальних лабораторіях, лабораторних практикумах,
комп’ютерних тренажерах; тестуючих і контролюючих програмах; ігрових
навчальних

програмах;

програмно-методичних

комплексах;

електронних

підручниках, текстовому, графічному і мультимедійному матеріалі, що
забезпечений системою гіперпосилань; предметно зорієнтованих середовищах
(мікросвітах, імітаційно-моделюючих програмах); наборі мультимедійних
ресурсів;

інформаційно-пошукових

системах,

навчальних

базах

даних;

інтелектуальних навчальних системах.
Використання ППЗ в освітньому процесі дає змогу створювати
інтерактивні засоби навчання з високим рівнем наочності, наприклад
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використання звукового маркера для позначення основних навчальних завдань.
Це сприяє посиленню емоційного фону освіти, підвищенню мотивації,
розширенню потенціалу щодо індивідуалізації освіти, забезпеченню широкої
зони контактів зі студентами та активної самостійної діяльності студентів.
У ВМНЗ сучасні ІКТ, у поєднанні з мережею Інтернет, забезпечують
інформаційно-комунікаційну підтримку дистанційного освітнього процесу за
допомогою електронної пошти, чатів, мережевих навчально-методичних
посібників, комп’ютерних навчальних систем в мультимедійному варіанті,
навчально-інформаційних
відеоматеріалів,

дистанційних

аудіоматеріалів,
лабораторних

навчально-інформаційних
практикумів,

тренажерів

з

віддаленим доступом, баз даних з віддаленим доступом, електронних бібліотек
з віддаленим доступом, Web-сайтів, Web-квестів, телеконференцій, форумів,
відеоконференцій, пошукових послуг, Інтернет-технологій, мультимедійних
програмних засобів, спеціалізованого програмного забезпечення, електронних
посібників та підручників, систем для підтримки дистанційного навчання
(систем комп’ютерного супроводу навчання).
Важливим аспектом комплексного застосування і використання ІКТ у
середовищі вищої дистанційної медсестринської освіти є використання
інформаційних і комунікаційних засобів для розробки навчально-методичних
матеріалів і комплексів з усіх тем курсу. Впровадження в освітній процес
електронних навчально-методичних та відеоматеріалів сприяє появі нових
освітніх методик і форм занять, які базуються на електронних засобах обробки і
передачі інформації. Однак, незважаючи на різноманітність технічних засобів і
технологій, що використовуються в освітньому процесі ВМНЗ, якість навчання
залежить, передусім, від досконалості навчального матеріалу, форми його
представлення та організації навчального процесу. Тому, в розробці моделі
електронних навчальних матеріалів необхідно враховувати такі чинники:
1) навчальний посібник має задавати ритм проходження матеріалу і мати
спеціальні аудіовізуальні засоби управління сприйняттям матеріалу;
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2) динаміка пред’явлення тексту задається викладачем (це відбувається
заздалегідь у розробці навчального матеріалу або в процесі демонстрації);
3) можливість використання перехресних посилань.
У дистанційному освітньому процесі ВМНЗ використання сучасних ІКТ у
поєднанні з мережею Інтернет надає викладачам додаткові дидактичні
можливості, найважливішими серед яких є:
негайний зворотній зв’язок між користувачем і засобами ІКТ, що
дозволяє забезпечити інтерактивний діалог;
комп’ютерна

візуалізація

навчальної

інформації,

яка

передбачає

реалізацію можливостей сучасних засобів візуалізації об’єктів, процесів, а
також їхніх моделей у динаміці розвитку, в тимчасовому і просторовому русі, зі
збереженням можливості діалогового спілкування з програмою;
комп’ютерне моделювання досліджуваних об’єктів, процесів;
автоматизація процесів інформаційно-пошукової діяльності;
автоматизація

процесів

організаційного

управління

навчальною

діяльністю і контролю за результатами засвоєння навчального матеріалу:
генерування і розсилання організаційно-методичних матеріалів, завантаження
та їхня передача в мережі Інтернет.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.

Отже,

застосування

засобів

інформаційно-комунікаційної

підтримки дистанційного освітнього процесу у ВМНЗ уможливить:
1) розширити сферу самостійності студентів шляхом

організації

різноманітних видів навчальної діяльності на основі використання цілого
арсеналу засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
2) озброїти студентів індивідуальною стратегією засвоєння навчального
матеріалу або вирішення завдань певного класу шляхом реалізації можливостей
систем штучного інтелекту;
3) сформувати інформаційну культуру, підготувати випускника ВМНЗ до
професійної діяльності в сучасному інформаційному суспільстві.
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Однак не варто недооцінювати можливості мережі Інтернет для
здійснення самого освітнього процесу. Значний потенціал у цьому напряму
пов’язаний з появою і швидким поширенням сервісів Web 2.0, особливістю
яких є надання користувачу можливості не лише отримувати, а й створювати
інформацію та інформаційні ресурси.
Перспективи подальших розвідок визначаємо у розробці та перевірці
методичних матеріалів для дистанційного навчання майбутніх магістрів
сестринської справи.
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Ястремская С. Характеристика форм и средств информационнокоммуникационной поддержки дистанционного образовательного процесса
в высших медицинских учебных заведениях
Применение современных информационно-коммуникационных технологий
отвечает важнейшим тенденциям развития мирового образовательного
процесса. В статье рассматриваются теоретико-практические основы
внедрения информационно-коммуникационных технологий в дистанционный
образовательный процесс высших медицинских учебных заведений. Освещены
актуальные вопросы использования сетевых инструментов организации и
информационно-технологической поддержки дистанционного обучения,
которые являются существенным условием повышения эффективности
взаимодействия ее субъектов. Раскрыты вопросы, связанные с потенциалом
использования современных компьютерных средств в дистанционном
образовательном процессе, отражены способы и формы их применения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии,
средства и формы обучения, дистанционный образовательный процесс,
электронные образовательные ресурсы.
Yastremska S. Characterization of forms and instruments of information and
communication support of distance learning process in institutions of higher
medical education
The extensive use of modern information and communication technology is
consistent with the most significant trends of global educational process. The rapid
advances of information technology stimulate the use of information and
communication technology in traditional and distance education alike. This article
discusses the theoretical and practical premises for implementation of information
and communication technology into the distance learning process at institutions of
higher medical education. The information and communication technology in
distance education is an aggregate, which includes computer-oriented educational
and training methodology materials, software and hardware of educational purpose,
as well as the system of scientific knowledge concerning the role and the place of
information technology in the process of education, and the forms and instruments of
using IT to improve the efficacy of instructors and students. Three distinctive
conceptual aspects for application information and communication technology in the
educational process have been defined: information and communication technology
as an environment for academic interactions between instructors and students and
for distribution of academic materials; information and communication technology
as an academic subject area; information and communication technology as an
instrument to solve didactic problems. The article highlights the topics of interest
concerning the use of the networked instruments for organization and information
technology support of distance learning, which include email, chat rooms,
audiovisuals of education information, electronic libraries, virtual labs, computer
simulators, testing and monitoring software, program and methodology complexes,
electronic textbooks, object-oriented environments, an array of multimedia resources,
search engines, training databases and intellectual training systems. The article
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unfolds the issues related to the potential use of modern computerized instruments in
the process of distance learning (i.e. immediate feedback, computerized visualization
of educational information, computer simulation of the explored objects and
processes; automation of information search and retrieval, automation of
organization and management of education activities and evaluation of how
effectively the curricular material is learned); the article also discusses the
modalities and forms for the use of the above instruments. It has been established that
using the instruments of information and communication support of distance learning
process will allow expanding the scope of self-education of the students and
empowering the students with an effective learning strategy.
Key words: information and communication technology, the instruments and
forms of education, the distance learning process, electronic educational resources.
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