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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ ДО
ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ МІЖНАРОДНИХ МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЙ
У статті проаналізовано актуальні питання підготовки українських
миротворчих контингентів до виконання завдань під егідою ООН,
проаналізовано організаційно-педагогічні проблеми підготовки, визначено
основні недоліки у підготовці майбутніх військових пілотів у ЗВО, визначено
сутність готовності майбутніх військових пілотів до міжнародних
миротворчих операцій.
З’ясовано, що Україна та її Збройні сили брали участь в усіх основних
операціях та місіях НАТО. Військова авіація для України є одним із чинників
обороноздатності країни. Це обумовлює потребу в аналізі проблем і сучасних
концепцій в контексті вдосконалення професійної підготовки майбутніх
військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій. Попри те, що в
Україні накопичено досить ґрунтовну базу досліджень, що присвячені темі
миротворчості, ці дослідження оминають проблему підготовки майбутніх
військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій. Результати аналізу
наукової літератури дозволили визначити основні недоліки у підготовці
військових пілотів, що мають педагогічний та організаційний характер.
Йдеться про недостатній рівень знань документів ICAO, слабку іншомовну
комунікативну компетентність курсантів, недостатній рівень розвитку
теоретичних і практичних умінь і навичок до дій у нестандартних ситуаціях,
недооцінка курсантами важливості самостійної роботи та застосування
засобів інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні військові пілоти,
міжнародні миротворчі операції, готовність майбутніх військових пілотів,
підготовка до міжнародних миротворчих операцій.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних воєннополітичних умовах одним і важливих інструментів для врегулювання
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конфліктів є застосування військової сили у формі міжнародних миротворчих
операцій, які перебувають на стадії активного розвитку. Актуальність участі
українських контингентів в миротворчих операціях ООН має велике
міжнародне значення, тому внесок нашої держави у діяльність цієї провідної
міжнародної організації важко переоцінити.
Першу миротворчу місію ООН здійснила 1948 року під час ізраїльськоарабського конфлікту. Ця операція отримала назву «Орган Організації
Об'єднаних Націй зі спостереження за виконанням умов перемир'я».
Активізація миротворчої діяльності ООН сталася після 1988 року через
завершення холодної війни (з того часу сформували 56 місій). У місіях брав
участь персонал зі 120 держав світу (з них 569 громадян України). З 1948 року
під час виконання загинули 3326 учасників (з них 27 громадян України) [1].
Українська держава та її ЗСУ брали участь в усіх основних операціях та
місіях НАТО. Військова авіація для України на теперішній час – це один із
факторів як обороноздатності країни, стримування агресії Росії, так й вагомий
аргумент її миротворчої місії у Світі [2]. Тому це викликає потребу в аналізі
проблем і сучасних концепцій щодо вдосконалення професійної підготовки
майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих операцій (ММО).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В Україні
накопичено

досить

миротворчості.

ґрунтовну

Серед

найбільш

базу

досліджень,

відомих

можна

що

присвячені

зазначити

темі

історичні

дослідження ММО (І. Козинець – участь ЗС України в миротворчій діяльності
(1992-2006 рр.), П. Кушнір – історія миротворчої діяльності на Близькому Сході
в 1945-2000 роках), психологічні дослідження ММО (Н. Агаєв – психологічні
чинники

адаптації

військовослужбовців

миротворчого

контингенту

до

діяльності в особливих умовах, Т. Паронянц – виникнення та проявлення
посттравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в
умовах виконання миротворчої місії ООН, Д. Сохадзе – професійний
психологічний відбір кандидатів для комплектування підрозділів миротворчих
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сил), політологічні дослідження (С. Акулов – сили та засоби в ММО),
педагогічні

(Л. Галуза),

правові

(С. Білоцький,

І. Коропатнік),

медичні

(Н. Пономаренко), управлінські (О. Мельник), та військові (О. Гуржій, А. Лега
та ін.) аспекти ММО, педагогічні праці (В. Хацановський – методична система
підготовки миротворчих сил) та інші. Разом с тим, ці дослідження оминають
проблему

підготовки

майбутніх

військових

пілотів

до

міжнародних

миротворчих операцій, яку ми вважаємо на сьогодні вельми актуальною.
Мета статті – розглянути актуальні питання підготовки українських
миротворчих

контингентів

до

виконання

завдань

під

егідою

ООН,

проаналізувати організаційно-педагогічні проблеми підготовки, визначити
сутність готовності майбутніх військових пілотів до міжнародних миротворчих
операцій.
Виклад основного матеріалу дослідження. Сьогодні політики, військові
керівники та політологи шляхом ефективної нейтралізації нових небезпечних
явищ вважають зміцнення міжнародного співробітництва у сфері безпеки.
Суттєве значення тут має погодження дій міжнародних миротворчих
контингентів під час ММО та єдине розуміння їх завдань. З моменту
проведення першої ММО кількість завершених операцій ООН досягла вже 39.
Аналіз їх проведення

показує, як суттєво змінилася географія, функції та

кількість місій ООН. Хронологія операцій ООН з підтримання миру показує
розширення географії конфліктів та їх співвідношення за регіонами: 15 (38 %)
проходили в Африці, 8 (21 %) – на американському континенті, 6 (15 %) – в
Азії, в Європі і на Середньому Сході – по 5 місій (13 %) [3].
Що стосується українського національного контингенту в операції КФОР,
що формувався на базі одного з інженерних полків ЗС України на ротаційній
основі, то він виконував завдання з організації та проведення заходів мінної
безпеки, розвідки шляхів висування підрозділів багатонаціональних сил,
розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів, супроводження
конвоїв місії ЄС [1].
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Що стосується участі військових пілотів, то зазначимо, що 2000 р. у
Косово почав діяти 14-й окремий вертолітний загін та українсько-польський
батальйон. Підготовка його на Яворівському навчальному центрі включала
індивідуальну підготовку особового складу, підготовку підрозділів до
виконання завдань за бойовим призначенням.
Військові науковці наводять певні недоліки такої підготовки, що мають
педагогічний та організаційний характер [3]:
1. Проблеми з налагодженням організаційної взаємодії з підрозділами
військ НАТО (в умовах постійних сутичок між сербським та албанським
населенням).
2. Зміст військово-професійної підготовки був не зовсім узгоджений з
конкретними

миротворчими

завданнями

миротворчого

контингенту ЗС

України.
3. Широка різноманітність завдань українського контингенту: контроль за
сербськими і албанськими селищами, охороняв сербські церкви, конвоював
біженців, вилучав зброю, перевозив гуманітарні вантажі тощо.
2. Виконання українським контингентом незвичних миротворчих функцій
(військової

поліції,

перевезення

співробітників

ОБСЄ,

представників

тимчасової адміністрації ООН, командування CFOR).
3. Низька спроможність до професійного іншомовного спілкування з
колегами з військ НАТО.
4. Недостатня організаційна взаємодія з підрозділами військ НАТО.
Миротворчим контингентом сьогодні називають військові підрозділи,
оснащені відповідним озброєнням і військовою технікою, засобами підтримки і
зв’язку, що направляються Україною для участі в ММО, у тому числі військові
підрозділи ЗС та інших військових формувань України, які входять до складу
об’єднаних військових підрозділів, що створюються спільно з іншими
державами (спільні батальйони, наприклад, спільний український і польський
батальйон [4] тощо).
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Основними формами застосування миротворчих підрозділів ЗС України
сьогодні є такі [5]:
операції сприяння миру (peacesupport operations), які здійснюються на
основі глави VI Статуту ООН при обов’язковій згоді сторін, які конфліктують
(вирішення конфліктів, головним чином, шляхом мирного врегулювання чи
превентивного розгортання військ для недопущення конфлікту;
операції з підтримання миру (peacekeeping operations) – це найбільш
поширений тип ММО, які мають ту ж правову основу, що й операції зі
сприяння

миру,

але

передбачають

роз’єднання

ворогуючих

сторін,

контролювання за дотриманням перемир’я чи припинення вогню;
операції

із

встановлення

миру (peaceenforcement

operations), які

проводяться на підставі глави VII Статуту ООН і не передбачають обов’язкової
згоди всіх конфліктуючих сторін;
операції відбудови миру (peacebuilding operations), які спрямовані на
відновлення життєдіяльності найважливіших елементів інфраструктури та
цивільних інститутів країни у постконфліктний період і передбачають заходи із
використанням як військових, так і невійськових засобів;
пошуково-рятувальні операції (search and rescue operations), що
проводяться з метою пошуку і порятунку людей, які потерпають на суші та
воді. Їх здійснення не потребує спеціального мандату, а керівництво ними може
здійснювати як військова, так і цивільна особа;
гуманітарні операції (humanitarian operations) – з метою захисту та
рятування життя жертв конфлікту чи стихійного лиха, надання їм допомоги,
полегшення страждань населення, особливо за умов, коли місцева влада
неспроможна

або

не намагається

налагодити

нормальне

В. Хацановський

наголошує,

забезпечення

життєдіяльності населення.
Український

науковець

що

участь

військового контингенту України в миротворчих операціях ООН є дієвою
школою для українських воїнів у набутті бойового досвіду у врегулюванні
збройних конфліктів, ознайомленні з організацією та діяльністю армій інших
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держав; форми та способи застосування контингентів ЗС України у складі
міжнародних миротворчих сил відповідають основним положенням їх
оперативного мистецтва і тактики [5]. На його думку, багатонаціональний
характер ММО, особливості їх проведення, а також складність комплектування
і фахової підготовки відповідних військових контингентів, управління ними та
забезпечення під час виконання завдань сприяють утворенню фактично нового
розділу військового мистецтва в сучасних умовах.
Аналіз наукової літератури дозволив визначити такі основні недоліки у
підготовці військових пілотів: недостатній рівень знань документів ICAO;
слабка іншомовна комунікативна компетентність курсантів для польотів у
МПП; недостатній рівень розвитку теоретичних і практичних новоутворень
курсантів щодо дій в нестандартних ситуаціях польотів; недостатні навички
розв’язання швидкоплинних ситуацій у польоті; недооцінка курсантами
важливості самостійної роботи та застосування засобів інформаційнокомунікаційних технологій.
Такий аналіз висвітлює ряд проблем, які необхідно розв’язати для
ефективної участі військових пілотів у міжнародних миротворчих операціях. І
тут, як раз, на перший план виходить питання готовності майбутнього
військового пілота до виконання завдань ММО, яке ми пропонуємо розглядати
як інтегральну, систему властивість і складне утворення особистості
військового пілота, що повинно включати цінності та мотивації миротворчої
діяльності, теоретичний, практичний та емоційно-вольовий компоненти,
професійно важливі якості тощо. Така готовність повинна бути показником
успішності випускника для подальшої служби та можливого виконання завдань
ММО. Сьогодні це стає обов’язковим у контексті виконання нових завдань,
злагодженості військовослужбовців при виконанні миротворчих операцій та
узгодженості дій при проведенні сумісних навчань з воїнами різних країн світу,
а також з метою підвищення кваліфікації, обміну професійним досвідом,
конкурентноздатності тощо [3].
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Експерти у відгуках вказали такі недоліки в підготовці військових пілотів:
низький рівень знань документів ICAO, керівних документів з безпеки
польотів; недостатній рівень розвитку когнітивного та операціонального
компонентів готовності курсантів щодо експлуатації авіаційної техніки;
недостатні навички застосування моделювання різних видів діяльності пілотів
та

вміння

розв’язувати

проблемні

завдання;

недостатня

іншомовна

комунікативна компетентність курсантів, особливо для польотів у МПП;
наявність моделей дій лише для типових ситуацій взаємодії під час виконання
завдань; недостатня підготовленість до дій в екстремальних ситуаціях, в умовах
іншомовного спілкування та взаємодії; відсутність інновацій при організації
самостійної підготовки курсантів, організаційні проблеми з можливістю її
самостійного планування.
Одним з важливих аспектів навчання курсантів повинна бути інтеграція
льотної, тренажерної, теоретичної, психологічної й інших видів підготовки.
Тому пропонуємо оцінювати підготовленість курсантів за такими видами
готовності:
теоретична

готовність

(результат

загальновійськової,

військово-

спеціальної, іншомовної та соціокультурної підготовки, де знання мають
системний, глибокий і гнучкий характер та стосуються майбутньої миротворчої
діяльності);
практична готовність (здатність успішно використовувати теоретичні та
практичні загальновійськові, військово-спеціальні, іншомовні та соціокультурні
знання для вирішення миротворчих завдань; практичні вміння, що курсант
зможе застосовувати у майбутній миротворчій діяльності);
морально-психологічна готовність (сформованість стійких професійноважливих морально-етичних, особистісних якостей курсантів, психологічної
стійкості);
іншомовна

готовність

(іншомовна

комунікативна

компетентність,

навички взаємодії з іноземними партнерами);
військово-спеціальна готовність (військово-спеціальна компетентність);
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фізична готовність (фізичні можливості, та стан здоров’я військових
пілотів, що відповідають вимогам до ММО, фізична підготовленість до
виконання конкретних миротворчих завдань).
Отже, на основі аналізу та узагальнення вітчизняного досвіду підготовки
миротворчих підрозділів до участі ММО можна зробити такі висновки:
1. Підготовка миротворчих контингентів ЗС України до 2000 років
здійснювалася недостатньо повно, без врахування служби у конкретних
регіонах.
2. Потребує

ґрунтовного

психолого-педагогічного

аналізу

система

підготовки українських військових пілотів до ММО та розробка пропозицій
щодо її покращення.
3. Важливого значення набуває вдосконалення технологій формування в
українських військових льотчиків комунікативної компетентності, у тому числі
іншомовної.
4. Потребує систематизації досвід морально-психологічного забезпечення
дій українських військових пілотів під час ММО.
5. Потребує вдосконалення інструментарій щодо визначення рівнів
сформованості психологічної стійкості майбутніх українських військових
пілотів до польотів у МПП.
6. Потребує розробки методика, методи та засоби оцінювання рівнів
сформованості готовності українських військових пілотів до участі у ММО.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, у статті
розглянуто

актуальні

питання

підготовки

українських

миротворчих

контингентів до виконання завдань під егідою ООН, проаналізовано проблему
підготовки, визначено основні недоліки у підготовці майбутніх військових
пілотів у ЗВО, визначено сутність готовності майбутніх військових пілотів до
міжнародних миротворчих операцій.
Подальшим перспективним напрямком дослідження вважаємо розробку
експрес-методики оцінювання готовності майбутніх військових пілотів до
міжнародних миротворчих операцій.
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Диденко А. В., Райко В. В. Организационно-педагогические проблемы
подготовки будущих украинских военных пилотов к выполнению задач
международных миротворческих операций
В статье проанализированы актуальные вопросы подготовки украинских
миротворческих контингентов к выполнению задач под эгидой ООН,
проанализированы организационно-педагогические проблемы подготовки,
определены основные недостатки в подготовке будущих военных пилотов в
учреждениях высшего образования, определена сущность готовности будущих
военных пилотов в международных миротворческих операций.
Выяснено, что Украина и ее Вооруженные силы участвовали во всех
основных операциях и миссиях НАТО. Военная авиация для Украины является
одним из факторов обороноспособности страны. Это обуславливает
потребность в анализе проблем и современных концепций в контексте
совершенствования профессиональной подготовки будущих военных пилотов в
международных миротворческих операциях. Несмотря на то, что в Украине
накоплено достаточно основательную базу исследований, посвященных теме
миротворчества, эти исследования обходят проблему подготовки будущих
военных пилотов в международных миротворческих операциях. Результаты
анализа научной литературы позволили определить основные недостатки
педагогического и организационного характера в подготовке военных пилотов.
Речь идет о недостаточном уровне знаний документов ICAO, слабой
иноязычной коммуникативной компетентности курсантов, недостаточном
уровне развития теоретических и практических умений и навыков к действиям
в
нестандартных
ситуациях,
недооценка
курсантами
важности
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коммуникационных технологий.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущие военные
пилоты, международные миротворческие операции, готовность будущих
военных пилотов, подготовка к международным миротворческим операциям.
Didenko O., Raiko V. Organizational and pedagogical problems of the
training of future Ukrainian military pilots for carrying out the tasks of
international peacekeeping operations
The article analyzes current issues of training Ukrainian peacekeeping
contingents to perform tasks under the UN auspices, analyzes organizational and
pedagogical problems of training, identifies the main shortcomings in training future
military pilots in the establishments of higher education, defines the essence of
readiness of future military pilots for international peacekeeping operations. It was
clarified that Ukraine and its Armed Forces participated in all major NATO
operations and missions. Military aviation for Ukraine is one of the factors of the
country’s defense. This necessitates the analysis of problems and modern concepts in
the context of improving the training of future military pilots for international
peacekeeping operations. Despite the fact that a sufficiently substantial base of
research on the issue of peacekeeping has been accumulated in Ukraine, these
studies bypass the problem of preparing future military pilots for international
peacekeeping operations. It has been established that the notion “peacekeeping
contingent” refers to military units equipped with appropriate weapons and military
equipment, support and communications equipment. Such military units are sent to
participate in international peacekeeping operations, including military units of the
armed forces and other military formations of Ukraine that are part of the united
military units co-created with other states. The results of the analysis of scientific
literature made it possible to identify the main shortcomings of pedagogical and
organizational nature in the training of military pilots. It’s about the lack of
knowledge of ICAO documents, weak communicative competence of cadets,
insufficient level of development of theoretical and practical abilities and skills for
actions in non-standard situations, underestimation of the importance of independent
work by cadets and the use of information and communication technologies.
Key words: professional training, future military pilots, international
peacekeeping operations, readiness of future military pilots, preparation for
international peacekeeping operations.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ БЕЗПІЛОТНОЇ АВІАЦІЇ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США
В статті розглянуто організацію професійної підготовки фахівців
безпілотної авіації в навчальних закладах США. Основна увага акцентована на
структурних елементах професійної підготовки фахівців безпілотної
авіаційної галузі в навчальних закладах США. Констатовано, що підготовка
фахівців безпілотної авіації в навчальних закладах США відбувається на двох
освітніх рівнях: «Undergraduate», який має два ступеня підготовки –
«Associate» – молодший спеціаліст і «Bachelor» – бакалавр, та «Graduate», що
обмежений ступенем «Master» – магістр. Встановлено, що підготовка
операторів малих безпілотних авіаційних систем (БАС), відповідно до
нормативних вимог Федерального управління цивільної авіації США (Federal
Aviation Administration), проходить за програмою «Minor», з видачою
сертифікату експлуатанта малих БАС. Визначені основні вимоги, що
пред’являються до студентів для отримання дипломів відповідних ступенів.
З’ясовано, що система професійної підготовки фахівців безпілотної авіації в
навчальних закладах США вирізняється структурованістю і послідовністю.
Наголошено на необхідності запозичення досвіду навчальних закладів США для
розробки системи професійної підготовки фахівців безпілотної авіації в
Україні.
Ключові слова: безпілотна авіаційна система; фахівець безпілотної
авіації; професійна підготовка; навчальні заклади США; програма навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні безпілотна авіація
впевнено входить в життя українців. Все більше вітчизняних підприємств і
державних організацій вбачають в ній альтернативу традиційним засобам
веденням діяльності. Перевагу безпілотників важко переоцінити, якщо мова йде
про збір різнотипної інформації, фото- і відеозйомку, моніторинг різних
об’єктів, складання карт, планів. Вони знаходять своє застосування в якості
транспортних засобів для перевезення вантажів і людей. Особливе значення
БАС мають у військовій сфері, як в якості засобів розвідки, так і в якості
самостійних ударних літальних апаратів. Багатогранність використання БАС та
розширення сфери їх застосування призводить до потреби в кваліфікованих
© Досужий В. А.
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фахівцях безпілотної авіаційної галузі. З огляду на потребу в операторах БАС, в
нашій державі з’являються курси з їх підготовки, які спрямовані переважно на
підготовку експлуатантів малих БАС мультироторного типу. Проте, безпілотна
авіація в Україні потребує не просто експлуатантів малих БАС, а фахівців
високої кваліфікації з експлуатації, обслуговування, проектування та розробок
БАС. В цьому аспекті, доцільно звернути увагу на систему професійної
підготовки фахівців безпілотної авіації в навчальних закладах США.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор свідчить про те, що на
сьогоднішній день в Україні не сформована система з професійної підготовки
фахівців безпілотної авіації, проте актуальність її розробка назріла вже зараз.
Серед лідерів світової авіації взагалі й безпілотної авіації зокрема, низка
науковців (П. Джарвіс (P. Jarvis), Ш. Мерріем (S. Merriam), М. Карп (M. Karp),
О. Романовський, В. Луговий, О. Москаленко, О. Підлубна) називають США,
як країну, досвід якої може бути запозичений для впровадження в систему
підготовки фахівців БАС в Україні.
Метою статті є визначення особливостей професійної підготовки фахівців
безпілотної авіації в навчальних закладах США, окреслення основних вимог до
їх професійної підготовки, виокремлення основних напрямків з їх підготовки
для можливого впровадження прогресивного освітнього досвіду в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Система вищої освіти в США
поділена на два основні рівні: «Undergraduate» (вища освіта до ступеня
бакалавра) і «Graduate» (навчання за магістерськими програмами) [1].
Професійна підготовка фахівців безпілотної авіації в США відбувається в
навчальних закладах: університетах та коледжах, причому, до складу
університету може входити декілька коледжів. Програма підготовки фахівців
безпілотної авіації в коледжах диференційована на два типи: дворічна та
чотирирічна.
Дворічна програма підготовки дозволяє отримати студентам ступінь
«Associate» – молодший спеціаліст, який є базовим в системі вищої освіти
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США. Вона вводить студентів в світ безпілотної авіації і знайомить з
нормативно-правовим

середовищем,

питаннями

ліцензування,

експлуатаційними вимогами та комерційним використанням БАС. Також сюди
входить отримання основних і поглиблених навичок з керування БАС з
акцентом на фотографуванні, відеозйомці та моніторингу. Крім того, студенти
проходять курс з інтеграції компонентів та будови БАС.

Програма

сконцентрована на основних предметах безпілотної авіації та не вимагає
детального вивчення загальноосвітніх предметів [2].
Оскільки більшість студентів коледжів працюють, то навчальний план є
достатньо гнучким, а розклад складається, зважаючи на завантаженість
студента. Після закінчення дворічної програми, студент отримує ступінь
«Associate of Applied Science» – молодший спеціаліст в галузі прикладної
науки. До переваг навчання за дворічної програмою можна віднести невисокий
рівень вимог до результатів стандартизованих тестів «SAT» («Scholastic
Assessment Test») і «ACT» («American College Testing»), а також до знань з
англійської мови [3].
Після отримання диплома молодшого спеціаліста, випускники коледжів
дворічної програми підготовки фахівців безпілотної авіації можуть працювати
за отриманим фахом, або продовжити навчання за програмою «Bachelor», при
цьому кредити, отримані протягом першого та другого курсів, за умови
продовження навчання в тому ж коледжі, додаються до загальних кредитів,
необхідних для отримання наступного ступеня. Студенти зазвичай починають
навчання за програмою бакалавра на третьому курсі («Junior»), навчаючись
протягом ще двох років для отримання ступеня «Bachelor of Applied Science» –
бакалавр прикладних наук. Випускники програми отримують поглиблені
знання та навички не тільки у специфічній галузі безпілотної авіації, але також
розвивають компетенції в сфері бізнесу та менеджменту. Перевагами
продовження навчання в тому ж коледжі також є невисокі вимоги до сукупного
середнього балу (Grade Point Average – GPA) після отримання ступеня
«Associate of Applied Science», а за відсутності його, при проходженні деякої
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сукупності робіт, що вимагаються від студента протягом дворічного курсу,
можливість розробки разом з куратором навчального плану для підготовки до
вступу в програму бакалавріату. При вступі в інший коледж питання
зарахування отриманих кредитів розглядається в кожному випадку окремо [2].
Чотирирічна програма підготовки студентів в коледжах дає змогу
отримати ступінь «Bachelor» – бакалавр, що означає повноцінну вищу освіту.
Вона орієнтована на поглиблене і досконале вивчення питань безпілотної і
основних питань пілотованої авіації, а також на приділення помітно більшої
уваги загальноосвітнім дисциплінам. Перші два курси програми присвячені в
основному загальноосвітнім предметам, що дозволяє розширити кругозір і
виховати розвинену особистість. В програмі підготовки фахівців безпілотної
авіації США перші два курси складають близько 60 кредитів, незначно
коливаючись в залежності від програми навчального закладу [4]–[6].
Наступні два роки присвячені, в основному, вивченню питань безпілотної
авіації. Загальна кількість кредитів для отримання ступеня бакалавр при
навчанні за чотирирічною програмою складає 120–130 кредитів. Доречно
зазначити, що розподіл програми підготовки фахівців в США по роках є досить
умовним, оскільки вирішальну роль в отриманні того чи іншого ступеня грає
виконання кредитної програми навчання та успішний бал, що може бути
виконано й достроково.
Чотирирічні програми підготовки фахівців безпілотної авіації в більшості
акредитованих навчальних закладах США поділяються на три напрямки:
1) адміністрування; 2) експлуатація; 3) розробка. Напрямок адміністрування
робить акцент на управлінських аспектах безпілотних систем, починаючи від
бізнес-міркувань

та

нормативно-правових

стандартів

до

дотримання

природоохоронних вимог, управління безпекою, укладання контрактів і
закупівель. Напрямок експлуатації фокусується на факторах забезпечення
безпеки та ефективності виконання польотного завдання, таких як планування,
вибір корисного навантаження, обробка даних. Область розробок усуває розрив
між інженерними аспектами і експлуатаційними вимогами. Основна увага при
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цьому приділяється цілеспрямованій реалізації впровадження існуючих
технологій та, за необхідності, їх модернізації, а також розробці нових, для
забезпечення

вимог

відповідності,

включаючи

адаптацію

програмного

забезпечення. Хоча кожна спеціалізація фокусується на різних аспектах
безпілотної індустрії, всі вони дають можливість випускникам відігравати
провідну роль у цій галузі.
Крім того, в багатьох навчальних закладах, що готують фахівців в галузі
безпілотної авіації, існує можливість отримати ступінь бакалавра з аеронавтики
(Bachelor of Science in Aeronautics), або бакалавра інженерних технологій
(Bachelor of Science in Engineering Technology) із спеціалізацією «безпілотні
системи». В провідних авіаційних університетах США, таких як університет
Ембрі-Рідл (Embry-Riddle Aeronautical University) та університет штату Канзас
(Kansas State University) існують програми «BS-MS 4+1», спрямовані на
виняткових студентів, які схильні до продовження навчання в магістратурі. Ці
програми дають студентам можливість отримати як ступінь бакалавра, так і
магістра в наступних галузях: безпілотні системи, аеронавтика або інженерні
технології зі спеціалізацією «безпілотні системи». Для того, щоб студенти
бакалавріату були прийняті в програму «BS-MS 4+1», вони повинні мати
середній бал GPA на рівні не менше 3,0, а також не менше 80–88 (в залежності
від навчального закладу) відпрацьованих кредитних годин за вимогами
бакалаврської програми, демонструючи при цьому високі академічні здібності
[4], [5]. Метою програми «BS-MS 4 + 1» є спонукання студентів до навчання та
розвиток їх знань, навичок, вмінь, здібностей, що стосуються концепцій
безпілотних систем, інтегруючи накопичений досвід в прикладні технології,
задачі, програми безпілотних систем.
Студенти, які приймаються в програмі «BS-MS 4+1», проводять три
академічні роки на бакалаврському рівні, після чого, на останньому році
навчання в бакалавріаті, їм надається можливість брати до трьох курсів вищої
освіти зі спеціалізації безпілотних систем магістерської програми щоб замінити
рівну кількість факультативних курсів в ступені бакалавра. Обрані курси
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можуть замінити тільки другорядні вимоги до бакалаврського ступеня або
додаткові факультативи по кожному відповідному напрямку бакалавріату і не
можуть не замінювати курси, що складають ядро програми. Бал для кожного з
вибраних магістерських курсів за умови участі в програмі «BS-MS 4+1»
повинен підтримуватись на рівні «В» або вище. Будь-які кредитні години
бакалавріату, які не були завершені шляхом відбору курсів магістратури,
повинні бути завершені за рахунок факультативних курсів вищого рівня
бакалавріату.

За

успішними

результатами

проходження

бакалаврської

програми, студенти автоматично зараховуються в магістратуру і можуть
завершити її протягом одного року.
Студенті, які не можуть підтримувати бал «В» або вище на кожному з
обраних ними магістерських курсів, зберігаючи при цьому вимоги, що
висуваються до бакалаврського рівня, автоматично відраховуються з програми
«BS-MS 4+1» і можуть закінчувати навчання в бакалавріаті. В цьому випадку
вибрані й пройдені магістерські курси можуть бути зараховані в бакалаврські
програмі.
Наступним рівнем освіти безпілотного авіаційного напрямку є ступінь
магістра – «Master of Science». Ступінь магістра наук в області безпілотних
систем надає студентам освіту, орієнтовану на практичне використання,
розробку та управління безпілотними системами, застосування положень і
правил та пов’язаних з ними технологій, які необхідні для підтримки
зростаючих і динамічних потреб галузі. Ця програма підтримує зростання,
інноваційний розвиток та ефективне використання технологій безпілотних
систем у відповідних областях для вирішення найважливіших проблем галузі,
включаючи інтероперабельність, автономію, інтеграцію в спільний повітряний
простір, комунікацію, освіту та тренування, двигуни і джерела живлення,
роботу в команді і контроль. Магістратура забезпечує інтерактивне навчальне
середовище для отримання та застосування знань, роботи в незалежних та
командних умовах, спілкування в різних географічно та експериментально
різноманітних групах, а також можливість брати на себе лідерські ролі, що дає
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можливість

виробити

основні

навички,

необхідні

для

створення

або

подальшого просування успішної кар’єри в сучасному конкурентному
робочому середовищі.
Для зарахування до магістратури кандидат повинен відповідати певним
вимогам, які різняться в залежності від навчального закладу, але мають основні
спільності: середній бал GPA повинен складати 3,0–3,4 (залежить від
навчального закладу); кандидат повинен підтвердити необхідний рівень знань з
кількісних методів (Quantitative Methods); підтвердити виконання ступеня
бакалавру в області безпілотних систем, або пройти курс, що вказаний в
Національному посібнику або «ACE», для якого рекомендовано академічний
кредит в області безпілотних систем, або отримати принаймні мінімальний
рекомендований бал на іспити «CLEP», «DSST»/«DANTES», «PEP» в області
безпілотних систем. Крім того, кандидати в магістратуру за спеціалізацією
«безпілотні системи» повинні бути громадянами США або постійними
мешканцями та повинні фізично знаходитися в межах США під час реєстрації
та навчанні на курсі [4]–[6]. Для отримання ступеня магістра необхідним є
відпрацювання 30–38 кредитів та обов’язкова «курсова робота», вимоги до якої
різняться в залежності від обраної спеціалізації та навчального закладу.
Окрім зазначених програм, в кожному навчальному закладі, що
спеціалізується на підготовці фахівців безпілотної авіації, існує програма
нижчого порядку «Unmanned Aircraft Systems Minor», яка готує операторів
малих БАС з отриманням сертифікату на дозвіл їх експлуатації. Для успішного
проходження програми і отримання сертифікату, студент повинен пройти курс,
що складається з 15–20 кредитів, і показати знання на рівні «С» та вище та мати
середній бал GPA не нижче 2,5 [2]–[6].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проаналізувавши
систему професійної підготовки фахівців безпілотної авіації в навчальних
закладах США, можна констатувати, що вона орієнтована на підготовку
висококваліфікованих фахівців від рівня експлуатанта малих БАС до магістра в
галузі безпілотних систем. Кожен рівень навчання має специфічні вимоги як до
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка

вступу, так і до процесу навчання, відповідність яким гарантовано забезпечує
його успішне завершення і отримання диплому відповідного ступеня. Навчання
фахівців безпілотної авіації відбувається, в більшості випадків, на базі
авіаційних навчальних закладів – університетів та коледжів, програми яких
орієнтовані на професійну підготовку фахівців різних рівнів та напрямків для
забезпечення потреб у висококваліфікованих спеціалістах безпілотної авіації як
в державному, так і в приватному секторах. Таким чином, система професійної
підготовки фахівців безпілотної авіації в навчальних закладах США
вирізняється структурованістю і послідовністю, що, поряд з її перевіреною
ефективністю, може бути рекомендована до розгляду при розробці системи
професійної підготовки фахівців безпілотної авіації в Україні.
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Досужий В. А. Особенности организации профессиональной
подготовки специалистов беспилотной авиации в учебные заведения США
В статье рассмотрены организации профессиональной подготовки
специалистов беспилотной авиации в учебных заведениях США. Основное
внимание акцентировано на структурных элементах профессиональной
подготовки специалистов беспилотной авиационной отрасли в учебных
заведениях США. Констатировано, что подготовка специалистов
беспилотной авиации в учебных заведениях США происходит на двух
образовательных уровнях: «Undergraduate», который имеет две степени
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подготовки – «Associate» – младший специалист и «Bachelor» – бакалавр, и
«Graduate», ограничен степенью «Master » – магистр.
Установлено, что подготовка операторов малых беспилотных
авиационных систем (БАС), в соответствии с нормативными требованиями
Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation
Administration), проходит по программе «Minor», с выдачей сертификата
эксплуатанта малых БАС. Определены основные требования, предъявляемые к
студентам для получения дипломов соответствующих степеней. Выяснено,
что система профессиональной подготовки специалистов беспилотной
авиации в учебных заведениях США отличается структурированностью и
последовательностью. Отмечена необходимость заимствования опыта
учебных заведений США для разработки системы профессиональной
подготовки специалистов беспилотной авиации в Украине.
Ключевые слова: беспилотная авиационная система; специалист
беспилотной авиации; профессиональная подготовка; учебные заведения США;
программа обучения.
Dosuzhyi V. Features of Organization of Professional Training of Unmanned
Aviation Experts in US Educational Institutions
The article deals with the organization of professional training of unmanned
aviation experts in US educational institutions. The main attention is on the
structural elements of vocational training of unmanned aeronautical specialists in US
educational institutions. It was stated that training of unmanned aviation experts in
US educational institutions takes place on two grades of education:
"Undergraduate", which has two degrees of training: "Associate of Science" – junior
specialist and "Bachelor degree"; and "Graduate", which is limited to "Master's
degree". It has been established that the training of small unmanned aircraft systems
(UAS) operators, in accordance with the requirements of the Federal Aviation
Administration of the United States (FAA), is under the program "Minor" and issuing
a certificate of the operator of small UAS. The basic requirements, submitted to
students for obtaining diplomas of corresponding degrees, are determined. It has
been found that the system of professional training of unmanned aviation experts in
US educational institutions is structural and consistent. The necessity of borrowing
experience of US educational institutions for the development of the system of
professional training of unmanned aviation experts in Ukraine is emphasized.
Key words: unmanned aircraft system; expert of unmanned aviation; vocational
education and training; US educational institutions; curricula.
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ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ ІСПАНІЇ
В статті представлено результати аналізу наукових поглядів щодо
формування міжкультурної комунікації у військовослужбовців Збройних Сил
Іспанії. Аналізуються вимоги до військового та необхідність використання
англійської мови під час виконання завдань на робочому місці в миротворчих
місіях та місцях розгортання сил. Автор досліджує етапи підбору та розробки
навчальних матеріалів для формування міжкультурної комунікації у
військовослужбовців Збройних Сил Іспанії.
Автор визначає як навчальна програма англійської мови для спеціальних
потреб може внести вклад для підвищення усвідомлення лінгвістичної і
культурної різноманітності у військових студентів, залучених до
використання англійської мови як міжнародної мови професійної комунікації у
багатомовних і багатокультурних контекстах.
Ключові слова: розробка матеріалів; міжкультурна комунікація;
англійська мова для спеціальних цілей; військовий; вивчення потреб; Збройні
сили Іспанії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Справжній геополітичний
сценарій у Збройних силах Іспанії було визначено участю армій в глобальних
військових діях у всьому світі. Культурні відмінності є причиною напружених
стосунків, особливо з місцевим населенням, що призвело до зменшення
ефективності завдань [1]. Уроки винесені з місій в Іраку та Афганістані
показали, що військові у всьому світі повинні прийняти толерантний підхід до
культури, який у багатьох відношеннях визначає успіх місії та дуже залежить
від здатності спілкуватися з іноземцями, організаціями, або військовими. Цей
підхід можна прослідкувати у промові американського президента Обами в
2009 році, де він стверджував, що «в 21 столітті, військова сила буде обмежена
не лише зброєю, яку наші солдати несуть, але і мовами, якими вони говорять і
культурами, які вони розуміють». Відповідно до цієї точки зору, не можна
заперечити, що для військового необхідність уникати культурної образи і
© Лемешко О. В.
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конфлікту не лише впливає на цивільно-військові стосунки у театрі бойових
дій, але і на відносини членів в межах коаліцій, що все більше і більше
характеризуються їх лінгвістичною і культурною різноманітністю. Оскільки це
питання різних професійних контекстів, тому культурні відмінності можуть
істотно впливати на адаптацію на робочому місці. Зростаючий акцент на
підходах, центром яких є населення, зробив наголос на потребі покращення
міжкультурної компетентності (яка відноситься до культур різних народів,
груп) у військових [2].
Постановка проблеми. Міжкультурна компетентність визначається як
«здатність швидко і точно розуміти, потім відповідно і ефективно сприймати
індивідуумів відмінних культурних прошарків, щоб досягти бажаного ефекту»;
навіть якщо культура інших, можливо, суперечить культурним поглядам. Це
визначення підкріпляє прагматичну точку зору, що розуміння культури
місцевості,

розвивиток

взаєморозуміння

і

уникнення

упередженості,

дискримінації і міжкультурного конфліку є стратегічними елементами для
просування міжнародної безпеки [3]. Розвиток міжкультурної компетентності
поза сумнівом збільшує не лише оперативний успіх, але і відомчу силу і
професійне благополуччя та забезпечує військових компетентністю успішно
взаємодіяти з товаришами, іншими видами Збройних сил, союзниками,
супротивниками

і

цивільним населенням

(цивільні

особи, міжнародні

організації, неурядові організації, і т.п.). У цьому контексті військові прийняли
«культурну

та

мовну

стратегію»

[3],

яка

включає

розвиток

мовної

компетентності та усвідомлення місцевої культури. Розуміючи необхідність
забезпечення військовослужбовців новими стосунками, навичками і знанням як
мови, так і культури, Збройні Сили Іспанії імплементували амбітні культурні та
мовні програми на усіх рівнях військової структури, у військових академіях
також як і в професійних підрозділах. Проте, навчання мови і програми
культурної обізнаності мали проводитися незалежно і роздільно. Інтеграція
міжкультурного виміру в навчанні мови є розумним рішенням, щоб
«вбудувати» міжкультурний вимір в матеріали англійської мови для
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спеціальних потреб. Зміст навчальних матеріалів міє подвійну мету –
допомогти іспанським військовослужбовцям оволодіти лінгвістичними та
міжкультурними навичками та був розроблений на підставі аналізу потреб
військової професії відповідно до їх діяльності і завдань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день існує
велика кількість наукових досліджень щодо визначення поняття міжкультурної
комунікації.

Однак

проблема

формування

міжкультурної

комунікації

залишається осторонь. Питанням вивчення змісту та суті міжкультурної
комунікації присвячені роботи Byram [4], Canagarajah [5], Hammer та Wiseman
[6], Kassis [7], Kramsch [8], Ladegaard [9], Lieberman [10], Lustig [11].
Метою статті є аналіз матеріалів вивчення англійської мови для
спеціальних потреб в Збройних силах Іспанії.
1. Теоретичні основи дослідження
Предметом багатьох науковців була розробка матеріалів англійської мови
для спеціальних потреб, від необхідності усунути недоліки в програмі навчання
і до потреб специфічної групи студентів [12]. Пошук адекватних матеріалів для
лінгвістичних і дисциплінарних потреб цих учнів став першим викликом [13].
Окрім неадекватності виданих підручників для формування лінгвістичної
майстерності, у військових були змішані здібності або різні рівні професійного
досвіду і знання військової професії, що сформувало подальший виклик
підняти рівень міжкультурної свідомості. Підхід до міжкультурної комунікації
в доступних матеріалах також піддався критиці, тому що був розрахований на
носіїв мови, що в свою чергу зменшує рівень знань міжнародних студентів [14].
Не було жодного єдиного набору матеріалів, який би відповідав навчальним
потребам і в той же час забезпечував гнучкість і адаптивність, які потрібні цій
дуже різній групі студентів. Тому виникла необхідність розвивати специфічні
навчальні матеріали. Отже перший узятий крок мав розглянути потреби учнів.
Попередні дослідження щодо використання англійської мови як міжнародної
мови

комунікації

Іспанськими

військовими

забезпечили

релевантною

інформацією щодо відношення і поглядів професійних військових про
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використання англійської мови в Іспанській військовій професії. Вони звернули
увагу на: важливість і вирішальність англійської мови для військового;
необхідність навчити учнів мати справу з різноманітністю дисциплінарних
дискурсивних практик і процедур; особисту і інституційну потребу оволодіння
міжкультурною комунікативною компетентністю. В анкетуванні прийняло
участь 421 учасник, також було проведено інтерв'ювання, що підтвердило
стратегічну роль англійської мови як мови для комунікації у військовій
професії.
Інтеграція Збройних сил Іспанії в наднаціональні організації подібно до
НАТО зробила англійську мову де-факто мовою сумісності, тобто, спільною
мовою на посадах у багатомовних коаліціях. Сертифікат про лінгвістичну
майстерність, один з критеріїв для військових, що хочуть просування по
службі, міжнародні посади та є обов'язковою професійною вимогою. Так само
як усі держави-члени НАТО так і Збройні Сили Іспанії очікують, що їх солдати
повині відповідати критеріям оцінки знання мови (Standardized Language
Profile)

відповідно до Стандартизованої угоди 6001 (STANAG). Проте, як

показує досвід, є труднощі в досягненні очікуваного лінгвістичного рівня для
отримання сертифікату, що і є головною необхідністю, яка має бути вирішена
будь-яким розробленим курсом для підготовки військового. Оскільки робочою
мовою є англійська мова – це мова Стандартизованої угоди, публікацій
доктрин, правил або оперативних процедур, тому військовим треба вміти
читати і писати на відповідному рівні. Що стосується усної взаємодії, то було
встановлено, що їх професійна практика включає участь у зустрічах,
переговорах або соціальних бесідах з іншими солдатами, місцевим населенням,
де вони проходять службу.
Респонденти стверджували, що усну і письмову комунікацію можна було
оцінити за рахунок здатності використовувати Інтернет, комерційною
взаємодією, і технологічною комунікацією, це більше не просто особистий
вибір, але професійна вимога [15].

Було встановлено, що є необхідність

оволодіти не лише лінгвістичною грамотністю, але і цифровою грамотністю.
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Аналіз результатів показав, що військові як користувачі англійської мови
(міжнародної

мови

професійної

комунікації)

стикаються

з

викликом

комунікації у багатомовних і багатокультурних контекстах, з іншими арміями, з
організаціями і установами, зі ЗМІ або з місцевим населенням в областях
конфлікту. Це є стратегічною значущістю міжкультурної комунікації і тому
армії у всьому світі повинні розвивати культурну обізнаність місцевих жителів
і культур. Військові повинні розвивати толерантний підхід до культури, це має
стати основою формування специфічного курсу іноземної мови. Ці три
професійні потреби заклали фундамент для розробки матеріалів, який був
визначений

подвійним

профілем

компетентності

–

лінгвістичним

і

міжкультурним. Матеріали курсу допоможуть учням відповідати вимогам для
отримання

сертифікатів

володіння

мовою,

забезпечуючи

можливості

практикувати навички на рівні B2 для читання, письма і говоріння. Підхід
англійської для спеціальних потреб був оптимальним для опанування другої
мови cумісно з оволодінням лексико-граматичними, риторичними і загальними
знаннями їх дисципліни.
Теоретичним підгрунттям для ознайомчого міжкультурного курсу були
наукові

дослідження

щодо

розвитку

міжкультурної

комунікативної

компетентності [16–19; 6; 10; 11]. Науковці розглядають оволодіння
міжкультурною комунікативною компетентністю як
переміщення

від

етноцентричних

орієнтацій

процес поступового

(Відмова

–

Оборона

–

Максимально можливе виключення), де одна культура є центральною до
реальності, у напрямку eтнографічної орієнтацій (Прийняття – Пристосування –
Інтеграція), де одна культура розглядається в контексті інших культур.
Методологічним підгрунттям для інтеграції міжкультурного виміру в навчанні
мови є роботи Байрам і Старкі [20] та Лазар [21]. Їх передумовою є те, що для
того,

щоб

ефективно

мати

справу

з

лінгвістичною

і

культурною

різноманітністю велике значення має формування в учнів як лінгвістичної
компетентності, яка їм необхідна для усного і письмового спілкування, так і
міжкультурної компетентності, яка необхідна для розуміння та сприйняття
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різноманітності, щоб взаємодіяти з людьми інших культур. Визначається, що в
міжкультурних зіткненнях не лише лексика, вимова або граматика є причинами
нерозуміння, а швидше відмова пристосуватися до використання соціального і
культурного контексту [20; 7]. Традиційні підходи до вивчення культури як
єдиного монолітного продукту (власність носія мови) були розпитані і
переформульовані у комунікативну компетентність [22; 5]. Отже, такі
матеріали підкреслили б нову, різноманітнішу і більше зрівняльну концепцію
культури для того, щоб готувати учнів для їх професійної реальності, в якій
культура – це гібридна конструкція з глобальними, національними, місцевими і
індивідуальними

компонентами.

Першим

кроком

для

включення

міжкультурного виміру до матеріалів з вивчення мови було визначення навичок
міжкультурного компоненту, якими повина володіти особа [23]. Визначають
три елементи міжкультурно чутливоої особи: розуміння культурної поведінки,
неупередженість щодо культурних відмінностей і поведінкова гнучкість в
рідній культурі [24]. Використовують потрійну систему здібностей, які повинен
розвивати міжкультурно компетентний мовець: 1) Ставлення: цікавість і
відкритість, готовність до припинення недовіри про інші культури і думки про
чиїсь знання та навички; 2) Знання соціальних груп і їх вподобань, практики і
взаємодії між собою і з співрозмовниками країни; 3) Навички до інтерпретації
культурних подій.
Іншим логічним обґрунтуванням змісту матеріалів був соціальносправедливий підхід до міжкультурної комунікації [25]. Цей підхід досліджує,
як міжкультурна комунікація залучає індивідуумів до мислення, створення, і
пропонує

неупереджений

і

соціально

справедливий

світ

в

контексті

глобалізації. Цей підхід представляє концепцію міжкультурної практики,
процес критичного, рефлективного мисення і дії, яка дозволяє учням звертатися
до складних, суперечливих викликів міжкультурної комунікації як на
індивідуальному, так і на глобальному рівні. Усвідомлення глобальних
викликів і розвиток критичного мислення є центральними у боротьбі проти
расизму, сексизму, дискримінації

або бідності, а отже в управлінні
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міжкультурним конфліктом, тому зміст матеріалів повиннен прийняти ці
аспекти до уваги.
Проаналізувавши встановлені цілі, в загальному було розроблено
дванадцять різних навчальних завдань, які було розділено на три області: я та
інші; я та комунікація; я та світ. Ці теми було розділено на три взаємозв'язані
рівні: мікро (індивідуальний рівень = я), середній (груповий рівень =
дисципліна і їх співрозмовники), і макро (широкий геополітичний сценарій =
світ). Тема «Я та інші» розроблялася з метою проінформувати про проблеми
ідентичності і культури. Підгрунттям методологічно змісту є теоретичні
принципи міжкультурної комунікативної компетентності [19; 6; 8; 11], які
теоретично допускають, що дослідження власної ідентичності учнів та
ідентичності інших повинне допомогти їм розвинути здатність мати справу із
стереотипами і упередженнями, які базуються на зовнішності, расі і статті.
Введення тем, таких як, наприклад, дім і нація, традиції і святкування або їжа
вимагає формування в учнів змістовної компетентності. Оволодіння знаннями
соціальних груп та їх результатів має на меті заохочувати учнів до вивчення
концепції культури таким чином, щоб вони були краще підготовлені до
міжкультурних ситуацій. Діяльність на основі метафори культурного айзбергу,
спільної з курсом розвитку міжкультурної обізнаності, була адаптована для
усних комунікативних цілей. Діяльність Безлюдний острів (The Deserted Island),
популярний засіб для встановлення контакту між людьми, що використовується
на курсах вивчення мови, щоб тренувати умовний час, допомагає учням
досліджувати як обирати предмет, щоб взяти з собою на остів, який би відбивав
їх ідентичність. Друга тема «Я і комунікація», просить учнів розуміти
«маленьку культуру», культуру військової дисципліни. Дослідження протоколу
робочого місця, етикету і розвиток усних і неусних комунікативних навичок
вважаються важливими міжособистісними компетенціями для

військової

професії. Область запозичила свій підхід з професійної комунікативної сфери і
діяльності як, наприклад, вікторина етикету робочого місця була б придатною
для інших професійних середовищ. У темі «Я і світ» через завдання учнів
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просили розуміти, як особлива професійна діяльність може побороти світові
виклики. Тема виховує соціальний справедливий підхід до міжкультурної
комунікації і прагне притягнути учнів до процесу критичного мислення
викликів світових глобальних змін. Для розвитку міжособистісної активності,
діяльність залучає учнів до написання ессе, щоб умовити військових прийняти
участь в гуманітарному проекті, дебатуючи про соціальні, географічні або
релігійні питання і перспективи глобалізації злочиності, читаючи показання
військових різних національностей, які проходять службу за кордоном, або
даючи презентації за допомогою гаджетів, які можуть створити кращий світ. Ці
завдання

мають

на

меті

познайомити

учнів

з

лінгвістичними

і

соціолінгвістичними правилами їх професійної розмови (переконлива розмова,
мистецтво презентації) і поліпшити знання їх професії (глобальний безпорядок,
технологія, розгортання, і т. п.).
Для інформування використвувалися різні

жанри

(кореспонденція,

історичні повідомлення, спірні, переконливі або контрастні есе, повідомлення,
статті, і т.п.), комунікативна діяльність (переговори, обговорення, дебати,
соціальна бесіда, інтерв'ю, представлення, зустрічі з пресою), джерелами
письмової і усної інформації (навчальні, професійні або відомчі вебсайти,
професійні журнали, газети, радіо або телевізійні станції, бойові статути).
Наступним кроком було зосередження на специфічних завданнях, які
могли

обʼєднати

цілі

допомоги

учням

оволодіти

лінгвістичною

і

міжкультурною компетентністю. За основу було взято ефективність завдань
основаних на описі завдань та жанрових завдань на курсах. Як дорослі учні,
військові відчувають себе збентежено, коли їм треба виконувати завдання, які
розраховані на підлітків, наприклад, говорячи про їх ідеальну роботу (Вони вже
мають роботу!) або про одяг, який їм подобається носити (Вони носять
обмундирування!). ВВажалося, що практичні завдання проблемного характеру,
з

якими

постійно

зіштовхуються

військові

будуть

цікаві,

оскільки

відображають їх майбутній стиль роботи. Ставлячи за мету досягти рівня B2
кожне завдання вимагає, щоб учні могли розмовляти, писати і представляти
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка

себе, що є важливим в розвитку навичок письма, усного мовлення і навичок
взаємодії. Формування навичок представлення вимагає, щоб учні мобілізували
свої письмові і розмовні навички, які є не лише вимогою рівня B2, але і також
підтверджують академічну і професійну обґрунтованість.
Кожний текст – є можливістю для міжкультурної практики; використання
специфічних

автентичних

текстів

на

різних

дисциплінах

підкріплює

міжкультурний вимір у викладанні англійської мови для спеціальних потреб.
Забезпечуючи доступ не лише до тем, але і, важливіше, до різних перспектив їх
дисципліни і світу, використання інтернет джерел сприяло культурному
підходу та підходу міжнародної мови. Погоджуючись з точкою зору тих, чиєю
метою є не мова, що вивчається з культурним компонентом, і не культура, що
вивчається з мовним компонентом, ця робота ілюструвала навчальні матеріали,
в яких об’єднане вивчення мови, спеціалізовані знання і міжкультурне
усвідомлення,

що

вивчає

цілі,

робить

міжкультурну

комунікативну

компетентність інтегральною частиною досвіду пізнання більше ніж додаючою
величиною. Навчальні матеріали повинні інформувати про культурні цілі і
служити

посередником

культури

для

міжкультурного

усвідомлення.

Вимагаючи, щоб учні розвивали навички критичного мислення і повного
розуміння через читання і аудіювання ми піддаємо сумніву культурні
відмінності і подібність між собою і іншими, щоб порівнювати і протиставляти
різноманітність процедур, цінностей або норм в різних дисциплінах і
культурах, кінець кінцем надавати учням зміст і процесуальні компетентності
міжкультурно компетентної особи. Ці навчальні матеріали зосереджують увагу
на

розвитку

цікавості,

неупередженості

і

гнучкості

щодо

аспектів

міжкультурної взаємодії, як наприклад міжкультурні взаємини, міжкультурний
діалог, і міжкультурний конфлікт, щоб досягти усвідомлення стереотипів,
упередження, і дискримінації. Отже, компетенція міжкультурної комунікації
стає

істотним

інструментом

захисту

викликів

світової

бідності,

несправедливості чи глобальних загроз, одним словом, для створення
соціального правосуддя. Для військових студентів, так як і для інших
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професіоналів, залучених до міжнародної співпраці і обміну, їх робота
представляє привілейовану позицію, щоб «бачити світ», тому вони повинні
бути обізнаними в цій сфері.
Висновки

та

перспективи

подальших

досліджень.

Професійно-

орієнтований підхід прагнув відповісти професійним викликам використання
англійської мови як міжнародної мови академічної і професійної комунікації в
сучасному глобальному контексті, в якому не лише військові але і інші
професіонали працюють. Було розроблено три теми для формування
міжкультурної комунікації у військових: я та інші; я та комунікація; я та світ. Ці
теми було розділено на три взаємозв'язані рівні: мікро, середній і макро. За
рахунок використання жанрового підходу в учнів формувалася риторична
свідомість. Для інформування використовувалися різні жанри (кореспонденція,
історичні повідомлення, спірні, переконливі або контрастні есе, повідомлення,
статті, і т.п.), комунікативна діяльність (переговори, обговорення, дебати,
соціальна бесіда, інтерв'ю, представлення, зустрічі з пресою), джерелами
письмової і усної інформації (навчальні, професійні або відомчі вебсайти,
професійні журнали, газети, радіо або телевізійні станції, бойові статути).
Отже, за рахунок використання спеціально розроблених навчальних
матеріалів можна підвищити рівень міжкультурної комунікації у військових.
Перспективами подальших розвідок за цим напрямом вважаємо розляд
навчальних

матеріалів

країн

Європейського

Союзу щодо

формування

міжкультурної комунікації.
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Лемешко О. В. Формирование межкультурной коммуникации в
вооруженных силах Испании
В статье представлены результаты анализа научных взглядов по
формированию
межкультурной
коммуникации
у
военнослужащих
Вооруженных Сил Испании. Анализируются требования к военному и
необходимость использования английского языка во время выполнения задач на
рабочем месте в миротворческих миссиях и местах развертывания сил. Автор
исследует этапы подбора и разработки учебных материалов для
формирования
межкультурной
коммуникации
у
военнослужащих
Вооруженных Сил Испании. Автор определяет как учебная программа
английского языка для специальных потребностей может внести вклад для
повышения осознания лингвистической и культурного разнообразия в военных
студентов, привлеченных к использованию английского языка как
международного языка профессиональной коммуникации в многоязычных и
мультикультурных контекстах.
Ключевые
слова:
разработка
материалов;
межкультурная
коммуникация; английский язык для специальных целей; военный; изучение
потребностей; Вооруженные силы Испании.
Lemeshko O. V. The intercultural communication formation of the Spanish
Armed Forces
The article presents results of the scientific views as to the intercultural
communication formation of Spanish Armed Forces servicemen. The author analyses
requirements of servicemen and necessities to use English during conducting of
missions on workplace at the peacekeeping operations and places of deployment. The
author investigates stages of assortment and development of educational materials for
the intercultural communication formation of Spanish Armed Forces servicemen.
Different variants of educational materials to formation of military-oriented
knowledge of servicemen have been analysed which will help them to develop
intercultural communication that will increase success of mission. Profession
requirements have been analysed, educational materials have been previously
discussed and intercultural approach has been integrated to the educational program
to military students, oriented to English for specific purposes. A genre- and taskbased approach was adopted with a view to engage military learners in a dual
rhetorical and intercultural consciousness raising process which equips them with
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linguistic and intercultural skills. The goal of the educational program was to select
written and oral texts and to design tasks which foster critical thinking skills
acquisition and to promote awareness of intercultural communication challenges. The
approach taken lends credence to the view that authentic resources and tasks are
loaded with the values of the discipline along with those of the culture it represents.
The author determines how the educational program of English for specific purposes
can contribute to help military students raise awareness of the linguistic and cultural
diversity involved in the use of English as an international language of professional
communication in multilingual and multicultural contexts.
Keywords: materials design; intercultural communication; English for specific
purposes; servicemen; needs analysis; Armed Forces.
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Тетяна ЛЯСОТА,
кандидат наук з фізичного виховання і спорту,
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці,

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ
ПЕРШОКУРСНИКІВ В ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ
У статті наведені результати дослідження показників психоемоційного
стану студентів першокурсників спеціальності «Фізична культура і спорт».
Відображена динаміка настрою на початку навчання, під час зимової сесії та
в кінці навчального року. Виявлені чинники, які впливають на емоційний стан,
відповідно, процеси адаптації студентів до навчання.
Ключові слова: студенти, психоемоції, динаміка, адаптація, динаміка,
працездатність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Навчання у вищому
навчальному закладі відноситься до категорії розумової праці й відрізняється
низкою особливостей, які полягають у засвоєнні обсягу навчального матеріалу,
накопиченні знань і розвитку інтелектуально-емоційної сфери. Умови навчання у
закладах

вищої

освіти

ускладнюються:

підвищуються

інформаційні

навантаження, ускладнюються міжособистісні стосунки. Ці та інші чинники
впливають на нервову систему студента, яка напряму пов’язана з емоційним
станом людини (Г. В. Красовська, 2005; І. Д. Бех, 2008; Ю. П. Ядвіга, 2009).
Дослідження науковців (С. Ю. Ніколаєв, 2004; Т. Ю. Круцевич, 2008;
В. І. Берзінь, 2008). доводять, що цілеспрямовані заняття фізичними вправами
сприяють розвитку фізичних якостей, гармонійному формуванню тіло будови,
та можуть стати ефективними засобами подолання стресів, підвищення
позитивного емоційного стану людини.
Поділяємо думку про те, що вивчення проблем психоемоційних станів
студентів потребує дослідження динаміки емоцій протягом навчання, однак
потребує вивчення динаміка показників психоемоційного стану студентів
першокурсників в процесі адаптації до навчання.
Мета статті. Вивчити та проаналізувати емоційний стан студентів
першого року навчання у ЗВО спеціальності «Фізична культура і спорт».
© Лясота Т. І.
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Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

З

метою

вивчення

психоемоційного стану студентської молоді було проведено тест Люшера, де:
Червоний колір свідчить про захоплення;
Оранжевий – радість, тепло;
Жовтий – світло, приємність;
Зелений – спокій, врівноваженість;
Синій – незадоволення, сум;
Фіолетовий – тривога, напруженість;
Чорний – повна незадоволеність, зневіра;
Білий – байдужість.
Кожна кольорова смуга в кольорописі – це умовний знак настрою.
Експериментальне дослідження проводилося для визначення рівня
вираженості

емоційних

станів

у

студентів

1

курсів

Чернівецького

національного університету імені Ю. Федьковича, спеціальності «Фізична
культура і спорт». Було протестовано 64 студенти протягом 2017-2018
навчального року.
Психічні стани найчастіше виявляються як реакція на ситуацію або
діяльність і носять адаптивний, пристосувальний характер до постійно
змінюється навколишньої дійсності, погоджуючи можливості людини з
конкретними об'єктивними умовами і організовуючи його взаємодії з
середовищем. Психічні стани – явища виключно індивідуалізовані, тому що
залежать від особливостей конкретної особистості, її ціннісних орієнтацій тощо
Відповідність психічних станів викликав їх умов може бути порушена. У цих
випадках відбувається послаблення їх пристосувальної ролі, зниження
ефективності поведінки і діяльності до повної дезорганізації [3].
Діяльність людини в конкретній ситуації залежить не тільки від самої
ситуації, від наявності або відсутності в індивіда особистісної тривожності, але
і від ситуаційної тривожності, що виникає в даної людини в даній ситуації під
впливом складних обставин. Вплив ситуації, що склалася, власні потреби,
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думки і почуття людини, особливості його тривожності як особистісної
тривожності визначають когнітивну оцінку їм виникла.
Ця оцінка, у свою чергу, викликає певні емоції (активізація роботи
автономної нервової системи і посилення стану ситуаційної тривожності разом
з очікуваннями можливої невдачі). Інформація про все це через нервові
механізми зворотного зв'язку передається в кору головного мозку людини,
впливаючи на його думки, потреби й почуття. Та ж когнітивна оцінка ситуації
одночасно і автоматично викликає реакцію організму на загрозливі стимули,
що призводить до появи контрзаходів і відповідних відповідних реакцій,
спрямованих на зниження виниклої ситуаційної тривожності [5].
З’ясовано, що одним з основних завдань для поліпшення емоційного
стану студентів середнього та старшого юнацького віку є рухова активність, яка
є не від’ємною частиною студентського життя [4].
Нервово-емоційна

й

розумова

напруженість

розумової

діяльності

студентів, яка часто супроводжується недотриманням режиму навчання та
відпочинку, нераціональним харчуванням, погіршенням екологічної обстановки
й іншими факторами, поглиблюється недостатнім рівнем рухової активності.
Усе це негативно відображається на стані здоров’я студентів, їхньому
фізичному розвиткові та рівні фізичної підготовленості (В. Б. Базильчук, 2004;
В. К. Бальсевич, 2003; І. Б. Верблюдов, 2007; С. В. Королінська, 2007).
Велика кількість досліджень із проблем організації фізичного виховання
у вищих навчальних закладах указує на необхідність пошуку нових технологій,
які сприятимуть формуванню в студента престижності мати високий рівень
здоров’я, що залежить від виховання особистісної мотивації, певних знань і
поведінки конкретної особистості, а також є результатом спільної праці
викладача й студента [3].
Таким чином, виникають суперечності між зростаючою необхідністю
інтенсифікації розумової праці студентів у сучасному освітньому просторі й
недостатньою руховою активністю молоді в процесі навчання у ЗВО, що є
необхідною умовою зміцнення й підтримання здоров’я.
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Аналіз робіт останніх років, присвячених вирішенню проблем фізичного
виховання у ЗВО, показав, що більшість із них спрямовані на вдосконалення
засобів і нормативів рухової активності, підвищення якості контролю у
фізичному вихованні студентів. Проте недостатньо вивченими залишаються
підходи до формування системи спеціально організованої рухової активності
студентів залежно від їх психофізіологічних особливостей [1; 2].
Методи емоційно-кольорової аналогії випрацьовувалися на основі
існуючого специфічного звʼязку вибору студентом кольору з її емоційним
станом. Явища, повʼязані з кольоросприйняттям, стали використовуватися для
вивчення деяких особливостей особистості, його стану.
Психофізіологічні стани, наприклад, втому, несприятливі кліматичні та
погодні умови тощо, можна подолати за допомогою вольових зусиль. Однак
природа передбачила й інший механізм подолання перешкод, генетично більш
давній – виникнення емоцій. Одним з перших на це вказав Дьюі: емоція
виникає лише тоді, коли здійснення інстинктивних дій, звичних або довільних
форм поведінки наштовхується на перешкоди. Виходячи з цього, Дьюі
сформулював конфліктну теорію емоцій, підтриману багатьма вченими.
Важливу роль в боротьбі за здоров’я людини відіграє попередження
переживань, які викликають надто емоційну напругу. Але не кожна емоційна
напруга несе шкоду здоров’ю людини: іноді вона створює необхідну
психологічну основу для творчої діяльності людини, для подолання труднощів,
особистих невдач. Проблема полягає в тому, щоб нейтралізувати емоційні
перевантаження, які спричиняють негативні наслідки.
Важливим є, те що знання, уміння і навички – це форми та результати
певних процесів в психіці людини, які виникають тільки в результаті її
особистої діяльності. Якщо нема зустрічної його активності, то ніяких знань,
умінь і навичок в студентів не з’явиться, оскільки набуття знань, умінь і
навичок є результатом психічної діяльності саме студента.
Якість і ефективність пар фізичної культури здебільшого визначається
емоційним кліматом під час занять.
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Вихідним у використанні кольору в дослідних операціях є встановлена в
кольоропсихології відповідність певних кольорових відтінків різним формам
виявлення

емоційних

станів

людини,

тональностям

цих

станів.

У кольоропсихології існує відмінність холодних і теплих, активних і пасивних,
легких і тяжких кольорів, залежно від особливостей сприймання їх людиною.
Колір використовувався для визначення динамічних особливостей
емоційних станів студентів. Була створена кольороматриця, що відображала
емоційний стан студентів в процесі навчання. Крім того вона дає можливість
простежити настрій групи, дозволяє оцінити психологічну атмосферу,
визначити загальний характер емоційного стану студентів (табл. 1).
Кольородіагностика психоемоційного стану студентів виявила те, що на
початку навчання у вересні у 40 % студентів веселий і захоплений настрій, у
23 % – радісні емоції, 10% першокурсників мали приємне відчуття, всього 2 %
були спокійними, а 8 % мали тривожний стан та 12 % були сумними, проявили
свою байдужість 4 % студентів і всього 1 % були незадоволені.
Таблиця 1
Кольородіагностика емоційних станів студентів першокурсників за
перший навчальний рік
Кольори матриці

Вересень – 2017 р.

Грудень – 2017 р.

Травень – 2018 р.

Червоний

40 %

20 %

27 %

Жовтий

23 %

12 %

13 %

Оранжевий

10 %

8%

9%

Зелений

2%

–

3%

Фіолетовий

8%

18 %

11 %

Синій

12 %

13 %

17 %

Білий

4%

2%

3%

Чорний

1%

27 %

17 %

Емоційний стан, який виникає в процесі діяльності студентів, слугує
показником того, як виникає процес задоволення потреб. Реагуючи на
найменші зміни навколишніх умов, він визначається якістю та інтенсивністю
актуальної потреби індивіда, оцінкою ймовірності її задоволення.
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Суттєво різняться результати в грудні місяці, коли студенти відчули міру
відповідальності до навчання, готовності і здачі заліково-екзаменаційної сесії.
Так, студентів, які вибрали червоний і жовтий колір було вдвічі менше (20 % і
12 % відповідно), дещо змінилися показники оранжевого (8 %), синього (13 %),
білого (2 %), натомість збільшилась кількість студентів з тривожним станом
(18 %) та крайнього незадоволення (27 %), спокійних студентів в даний період
не виявлено.
На період вступу, знайомства і перелаштування, молодих людей до нових
умов навчання і дозвілля відбуваються адаптаційні зміни в емоційному стані.
Від яскраво радісних і ейфорійних до стану тривожності і незадоволення. Різка
зміна середовища, нові знайомства, високі вимоги до навчання і тренування,
відповідальність за самостійне життя тощо – фактори, які суттєво пливають на
психоемоційний стан студента першокурсника.
Вже у травні місяці психоемоційний стан студентів першокурсників дещо
покращився, а саме на 7 % збільшилося молодих людей з веселим і захопленим
настроєм, з приємним (9 %), спокійним і врівноваженим (13 %) відчуттям
майже не змінились показники, натомість тривожних було вже 11 %, а сумних
17 % студентів. Байдужий стан спостерігався у 3 % і дещо знизилась кількість
респондентів з незадоволеним станом (17 %).
Позитивний емоційний стан студентів залежить від позитивного стану
викладача, а також від його позитивного відношення до дійсності, вольового та
інтелектуального стану, методичного забезпечення заняття. Від того, які
відношення

з

студентами

встановить

викладач,

залежить

виконання

поставлених завдань заняття.
Висновок. В результаті дослідження ми виявили, що запропонований
нами метод відображає найменші зміни емоційного стану студентів. Ми
зафіксували достовірні зрушення в динаміці емоцій, в залежності від періоду.
Також ми виявили зрушення в динаміці суб’єктивних переживань свого стану
студентами.
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За результатами проведеного дослідження, добре і слабо успішні
студенти практично не розрізняються за ступенем вираженості емоцій.
Перспективи подальших досліджень полягають у тому, що отримані у ході
дослідження результати доповнять відомості про вплив занять фізичними
вправами на емоційний стан студентів вищих навчальних закладів.
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Лясота Т. И. Динамика показателей психоэмоционального состояния
студентов первокурсников в процессе адаптации к обучению
В статье приведены результаты исследования показателей
психоэмоционального состояния студентов первокурсников специальности
«Физическая культура и спорт». отражена динамика настроения в начале
обучения, во время зимней сессии и в конце учебного года. Выявлены факторы,
которые влияют на эмоциональное состояние, соответственно, процессы
адаптации студентов к обучению.
Ключевые слова: студенты, психоэмоции, динамика, адаптация,
динамика, работоспособность.
Liasota T. Dynamics of Parameters of Psychoemotional State of Persecutors
in the Process of Adaptation to Teaching
The article presents the results of the study of the indicators of the psychoemotional state of the students of the first-year students of the specialty «Physical
Culture and Sport». The mood dynamics is shown at the beginning of the training,
during the winter session and at the end of the school year. The revealed factors
influencing the emotional state, respectively, are the processes of adapting students
to study.
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Color was used to determine the dynamic characteristics of emotional states of
students. A color matrix was created reflecting the students' emotional state as a
percentage of their studies. In addition, it provides an opportunity to trace the mood
of the grоup, allow you to assess the psychological atmosphere, determine the
general character of the emotional state of students.
Emotional state, which arises in the process of students, serves as an indicator
of how the process of meeting needs. Responding to the slightest changes in the
environment, it is determined by the quality and intensity of the actual needs of the
individual, the assessment of the likelihood of its satisfaction.
Positive emotional state of students depends on the positive status of the teacher,
as well as on his positive attitude to reality, volitional and intellectual status,
methodological provision of the class. From what the relationship with the students
will determine the teacher, depends on the implementation of the tasks assigned
classes.
As a result of the study, we found that the proposed method reflects the slightest
changes in students’ emotional state. We detected significant changes in the
dynamics of emotions, depending on the period. We also found a shift in the dynamics
of subjective experiences of their condition by students.
According to the results of the study, well and poorly successful students
practically do not differ in degree of emotions.
Prospects for further research are that the results obtained in the course of the
study will supplement the information about the effect of exercises on the emotional
state of students of higher educational institutions.
Key words: students, psych emotions, dynamics, adaptation, dynamics, working
capacity.
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ПРОЦЕС ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
З ТУРИЗМОЗНАВСТВА
У статті йдеться мова про іншомовну підготовку майбутніх фахівців з
туризмознавства, як чинник, що забезпечує їхню гармонійну взаємодію з
полікультурним і конкурентним світом, формуючи іншомовну професійну
компетентність та готовність майбутніх фахівців з туризмознавства до
професійного іншомовного спілкування.
Автор аналізує вплив іншомовної підготовки на фахівця туристичної
сфери та розкриває роль процесуальних аспектів іншомовної підготовки у
формуванні високопрофесійної особистості фахівця з туризмознавства в
умовах інформатизації суспільства.
Ключові слова: майбутні фахівці з туризмознавства, іншомовна
підготовка, професійний.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Входження України в
систему міжнародних зв’язків багато в чому залежить від якості виконання
професійних функцій іноземною мовою працівниками сфери міжнародної
туристичної діяльності. Такий підхід потребує визначення й упровадження в
навчальний процес вищої школи ефективних педагогічних інновацій для
підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства іноземною мовою.
Професійна

діяльність

майбутніх

туризмознавців

здебільшого

ґрунтується на міжособистісній взаємодії суб’єктів зовнішньо-культурної
діяльності, тому важливим компонентом професійного навчання майбутніх
фахівців цього профілю є іншомовна підготовка. На нашу думку, особлива
увага у визначенні результативності іншомовної підготовки студентів має
приділятися формуванню вмінь використовувати знання, вміння і навички
психолого-педагогічної та іншомовної підготовки у ситуаціях професійного
спілкування на іноземній мові.
У власному професійному зростанні фахівець не має права і не може
зупинитися, бо нині, за твердженням В. Кременя, необхідний перехід від
© Максимчук Л. В.
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кваліфікації до компетенції, яка дає змогу знаходити рішення у будь-яких
професійних

та

життєвих

ситуаціях,

що

уможливлює

діяльність

освіченої особистості незалежно від локального чи глобального контексту
ринку праці [4, с. 6].
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати доцільність іншомовної
підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства, що забезпечує їхню
гармонійну взаємодію з полікультурним глобалізованим і конкурентним світом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор дозволяє дійти
висновку, що використання інноваційних педагогічних технологій в процесі
викладання іноземних мов стало предметом наукових пошуків багатьох
педагогів у напрямі формування у студентів професійної іншомовної
компетентності.
Актуальність та сутність досліджень щодо особливостей підготовки
кадрів для туристичної сфери за кордоном та в Україні доводили
В. Федорченко [7], Н. Хмілярчук [8] та ін. Вони висвітлювали проблеми, що
склалися в даному напрямку, обґрунтовували важливість фундаментальної
туристичної освіти; вивчали теоретичні засади кадрового забезпечення сфери
туризму. Питанню професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у
немовному ВНЗ присвячене дослідження Н. Сури [6]. Окремими аспектами
іншомовної

підготовки

фахівців

туристичної

індустрії

займалась

М. Галицька, [2], М. Вчерашняя, О. Даніліна, та інші.
Зумовлені процесами інтеграції зміни в економіці та культурі України
торкнулися вищої освіти, серед яких приєднання до Болонського процесу,
інтенсивний розвиток електронного навчання, розвиток комунікативних
здібностей

і

формування

іншомовної

компетенції

майбутніх

фахівців

туристичної сфери. Такі зміни викликані, в першу чергу, вимогами майбутніх
працедавців, які зацікавлені в високо ефективних кадрах, які володіють не лише
ґрунтовними професійними знаннями, уміннями і навичками, а й володіють
іноземною на високому рівні.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка

Належна увага приділяється вітчизняними та зарубіжними науковцями
проблемам іншомовної підготовки майбутніх фахівців у нелінгвістичних вищих
навчальних закладах. Зокрема виокремлюються такі аспекти: підвищення
ефективності іншомовної підготовки у вищій школі за рахунок надання їй
професійно орієнтованої і профільної спрямованості (В. М. Александров,
Г. В. Барабанова,

О. В.

Бернацька,

Ю. В.

Дегтярьова,

О. Ю.

Іванова,

С. Є. Мазанова) та формування іншомовної професійної компетентності
студентів немовних спеціальностей (О. А. Алмабекова, Н. І. Алмазова,
А. С. Андрієнко, Н. М. Ізорія, Т. А. Костюкова, В. В. Махова, Н. О. Микитенко,
А. Л. Морозова, С. Ю. Ніколаєва, І. В. Секрет, В. Ф. Теніщева та ін.);
формування

навичок

міжкультурної

комунікації

(С. І.

Гарнаєва,

Р. О. Гришкова, О. П. Демиденко, О. О. Чекун та ін.); формування здатності до
професійної комунікації в полікультурному просторі (М. В. Дружиніна,
А. К. Крупченко).
Отже,

проблемами

формування

іншомовної

комунікативної

та

професійної компетенції переймаються багато українських викладачів і
науковців міжнародної спільноти, які ретельно вивчають світові тенденції в
мовній освіті та процеси, що відбуваються в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питанням підготовки і
професійного

становлення

майбутніх

фахівців

туристичної

сфери,

їх

іншомовної професійної підготовки присвячено ряд ґрунтовних досліджень
зарубіжних і вітчизняних вчених. Увага науковців зосереджується на
модернізації підходів щодо іншомовної професійно-комунікативної підготовки,
формування іншомовної професійної компетентності, володіння якою дає змогу
майбутньому

спеціалісту

ефективно

здійснювати

міжкультурну

й

міжособистісну комунікацію.
Беззаперечною є роль іншомовної підготовки з її інтегративним
характером у розв’язанні об’єктивно сформованої проблеми адаптації молодого
спеціаліста сфери туризму до нових умов міжнародних відносин, оскільки
разом із практичними завданнями з опанування іноземних мов, зокрема
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формуванням

комунікативних

компетентностей,

іншомовна

підготовка

акумулює в собі значний загальноосвітній та виховний потенціал, спрямований
на підвищення рівня загальної та професійної культури, культури мислення,
комунікації, готує до міжкультурної комунікації, тому що в процесі опанування
іноземних мов студентові доведеться проникнути в іншу систему цінностей і
життєвих орієнтирів та інтегрувати їх у власну картину світу, власне
світосприймання. Інакше кажучи, іншомовна підготовка має забезпечити
гармонійну взаємодію майбутнього фахівця із міжнародними вимогами
суспільства до майбутнього фахівця, особливо фахівця туристичної сфери.
Сучасні світові тенденції в освіті, зумовлені гуманізацією навчального
процесу, який спрямований на розвиток особистості та розкриття її потенціалу,
відображені у Болонському процесі, бажання приєднатися до якого Україна
висловила в 2005 році, що також сприяло змінам у вищій освіті. Входження
України до єдиного Європейського простору вищої освіти, європейські
тенденції гармонізації вищої освіти – з одного боку; необхідність формування
цілісної особистості майбутнього фахівця, компетентного не лише у своїй
професійній

сфері, але й

в інших

галузях

знань, адаптованого до

життєдіяльності в умовах глобального полікультурного та багатомовного світу
– з іншого боку, виводять іноземні мови в освітні пріоритети та зумовлюють
інтерес науковців до проблеми іншомовної підготовки майбутніх фахівців,
особливо фахівців туристичної сфери діяльності.
Така інтеграція можлива лише через іншомовну підготовку майбутніх
фахівців як невід’ємний складник професійної освіти. Здатність спілкуватися
іноземною мовою належить до загальних та професійних компетентностей,
синтез яких і визначає кваліфікацію фахівців з туризмознавства.
Аналіз

фахової

літератури

показав,

що

останнім

часом

термін

«іншомовна підготовка» активно увійшов до обігу в педагогічній теорії. Проте
слід відзначити, що, хоча і чимало науковців послуговуються ним, зокрема, С.
Айдарова, Р. Гришкова, К. Єлисеєва, А. Крилова та ін., чіткої дефініції цього
поняття не спостерігається. Нечіткість меж терміну призводить до того, що під
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поняттям «іншомовна підготовка» розуміють просто навчання іноземних мов,
оскільки іншомовну підготовку ототожнюють з іншомовною освітою, яка
також зазвичай зводиться лише до характеристики процесу навчання іноземної
мови, що передбачає реалізацію різних цілей на різних етапах розвитку
суспільства: практичних цілей у плані розвитку усного мовлення та читання,
освітніх цілей, зіставлення іноземної та рідної мов, опанування мовленнєвої
діяльності, навчання іншомовного спілкування тощо
Ми також вважаємо, що у новітньому розвитку суспільства слід
розмежовувати поняття «навчання іноземних мов» та «іншомовна освіта». І не
лише тому, що перше є частиною другого. «Метою навчання є формування
навичок та вмінь у конкретних прагматичних цілях», відповідно, зміст
навчання є аналогічним – формування певних навичок та вмінь. Поняття ж
освіти, зокрема іншомовної, інтерпретується як «становлення людини через її
входження в культуру; завдяки їй людина стає суб’єктом культури» [6, с. 35].
Іноземна мова в цьому контексті є унікальною за своєю освітньою суттю,
якщо ставитися до неї як до освітньої дисципліни. Cтатус іноземної мови як
освітньої дисципліни розширює процесуальні аспекти освіти, наповнюючи їх
відповідними до дисципліни компонентами. Так, змістом пізнавального аспекту
іншомовної освіти є культурологічний компонент, елементами якого є факти
культури країн мов, які вивчаються, включно із мовою як невід’ємним
компонентом культури, у її діалозі з рідною культурою.
Проте, незважаючи на численні багатоаспектні дослідження, на значний
вклад науковців у розвиток теоретико-методологічної бази іншомовної
підготовки студентів немовних спеціальностей, якість володіння іноземною
мовою майбутніми фахівцями з туризмознавства (навіть не йдеться про
декілька мов) бажає бути набагато кращою. Це призводить до виникнення
суперечності між соціальним замовленням суспільства на підготовку нового
соціально-професійного

типу

особистості

фахівця-туризмознавця,

де

іншомовній підготовці відводиться пріоритетна роль, та чинною її системою
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консервативною, інерційною, з традиційними підходами до навчання іноземних
мов, з недостатнім врахуванням світових освітніх тенденцій, тощо.
Суперечності виникають, зокрема:
між процесами інтеграції України до світового глобального економічного
та освітнього простору, і недостатнім врахуванням в чинних концепціях
іншомовної

підготовки

сучасної

специфіки

професійної

діяльності

в

полікультурному світі, обумовленої зазначеними процесами;
між усвідомленням необхідності нової парадигми іншомовної підготовки,
спрямованої на формування здатності до гнучкого застосування глибоких
професійних знань та вмінь, до адаптації та самореалізації майбутнього фахівця
з туризмознавства;
між входженням України до єдиного європейського науково-освітнього
простору і недостатньою гармонізацією вітчизняної та європейської систем
професійно орієнтованої іншомовної підготовки майбутніх фахівців сфери
туризму;
між

вимогою

враховувати

рівень

володіння

іноземною

мовою,

індивідуальні потреби та здібності студентів відповідно до особистісноорієнтованого підходу до іншомовної підготовки майбутніх фахівців з
туризмознавства;
між

потребою

орієнтованому

на

в

інтегративному

фундаментальний

і

змісті

іншомовної

прикладний

аспект

підготовки,
діяльності

майбутнього фахівця з туризму, та чинним, переважно спрямованим на
опанування навчальним матеріалом та його засвоєння, на озброєння студентів
системою знань, умінь і навичок;
між зростанням вимог до професійної підготовки викладача іноземних
мов У ВНЗ і недостатніми можливостями підвищення кваліфікації та
адекватної системи оцінювання професіоналізму викладача; між різним рівнем
іншомовної підготовки студентів, їх мотивів, інтересів, здібностей
Припускаємо, що одним із шляхів усунення перелічених вище протиріч є
дослідження світових освітніх тенденцій та проектування інноваційної моделі
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професійно орієнтованої іншомовної підготовки для немовних спеціальностей,
зокрема, для майбутніх фахівців з сфери туризму, яка б враховувала як
зазначені тенденції, так і особистісну індивідуальність даних спеціалістів.
Висновки дослідження. Іншомовна професійна підготовка, на нашу
думку, забезпечить майбутніх фахівців з туризмознавства комплексом знань,
умінь та навичок, які дозволять їм успішно використовувати іноземну мову як у
професійній діяльності, так і для самоосвіти та саморозвитку особистості.
Іншомовну підготовку майбутнього фахівця з туризмознавства ми визначаємо
як синтез «іншомовної освіти» з її процесуальними аспектами і їхніми
компонентами та «навчання іноземних мов», яке ми, слідом за Ю. Пассовим,
бачимо у навчальному аспекті іншомовної освіти, розширюючи тим самим
межі цього поняття, що по-перше, відповідає ситуації, коли перед вищими
освітніми закладами стоїть завдання стимулювати здатність адаптуватися до
умов міжнародного інформаційного суспільства та прагнення до знань –
навчати вчитися. По-друге, відповідає культурологічному підходові, руху
суспільства до цивілізованості, відкритості і зумовлює зміну ціннісних
орієнтацій з монокультурних на полікультурні, з суто знаннєво-технологічних
на культуровідповідні, з авторитарних на особистісно орієнтовані .
Невирішеними частинами загальної проблеми є ідея формування
комунікативних компетентностей майбутнього туризмознавця які є не просто
віддзеркаленням

основних

тенденцій

сучасного

динамічного

світу,

а

стимулюють пошук таких його основ, що здатні забезпечити гідне життя
людей, а розширення комунікативного обрію фахівця що сприятиме
усвідомленню потреби в іншомовному професійному контексті.
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Максимчук Л. В. Процесс иноязычной подготовки будущих
специалистов по туризмоведению
В статье идет речь об иноязычной подготовке будущих специалистов по
туризмоведению, как фактора, обеспечивающего их гармоничное
взаимодействие с поликультурным и конкурентным миром, формируя
иноязычную профессиональную компетентность и готовность будущих
специалистов по туризмоведению к профессиональному иноязычному общению.
Автор анализирует влияние иноязычной подготовки на специалиста
туристической сферы и раскрывает роль процессуальных аспектов
иноязычной подготовки в формировании высокопрофессиональной личности
специалиста по туризмоведению в условиях информатизации общества.
Иноязычная профессиональная подготовка, по мнению автора,
обеспечит будущих специалистов по туризмоведению комплексом знаний,
умений и навыков, которые позволят им успешно использовать иностранный
язык как в профессиональной деятельности, так и для самообразования и
саморазвития личности.
Ключевые слова: будущие специалисты по туризмоведению, иноязычная
подготовка, профессиональный.
Maksimchuk L. Process of Foreighn Training of Future Tourism Specialists
The article deals with foreign language training of future tourism specialists as
a factor ensuring their harmonious interaction with the multicultural and competitive
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world, forming foreign language professional competence and readiness of future
tourism specialists to professional foreign language communication.
The analysis of recent researches and publications suggests that the use of
innovative pedagogical technologies in the process of spreading foreign languages
has become the subject of scientific researches of many teachers in the direction of
formation of students of professional foreign language competence.
Undeniable is the role of foreign language training with its integrative
character in solving the objectively formed problem of adaptation of a young
specialist in the sphere of tourism to the new conditions of international relations, as
together with the practical tasks of mastering foreign languages, in particular the
formation of communicative competences, foreign language training accumulates
considerable educational and educational potential aimed at raising the level of
general and professional culture, culture of thinking, communication, preparing for
intercultural communication, as in the process of mastering foreign languages, the
student will have to penetrate into another system of values and life benchmarks and
integrate them into their own picture of the world, the actual worldview.
In other words, foreign language training should ensure the harmonious
interaction of the future tourism specialists with the international requirements of
society to a future specialist, especially a specialist in the tourism sector.
Key words: future tourism specialists, foreign language training, professional.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ
ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ
Стаття присвячена моделюванню структурно-функціональної моделі
формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції
України у процесі професійної підготовки в закладах вищої освіти МВС.
У статті аналізуються сучасні підходи до моделювання педагогічних процесів.
Автор підкреслює наявність структурних взаємозв’язків між елементами
естетичної та етико-професійної культури майбутніх офіцерів поліції та
наголошує на необхідності враховувати цю закономірність при побудові
моделей формування естетичної культури курсантів. Автором презентовано
структурно-функціональну модель формування естетичної культури
майбутніх офіцерів поліції, яка має концептуальну та комбіновану форму.
Сукупність ідей, принципів, структурних компонентів цієї моделі,
розкривають основу та особливості формування естетичної культури
майбутніх офіцерів поліції в професійній підготовці в закладах вищої освіти
МВС.
Ключові слова: естетична культура, етична культура, професійна
культура, майбутні офіцери поліції, професійна підготовка, моделювання,
модель формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз сучасних наукових
праць свідчить про значний інтерес вчених (В. Драгунова, Н. Єршова,
І. Кульчицький, Є. Лодатко, О. Мороз, М. Шигун та ін.) до моделювання як
методу дослідження різних процесів, які відбуваються у науковій та соціальногуманітарній сферах. Наукові дослідження свідчать про те, що моделювання
педагогічних процесів дає позитивний ефект, дозволяє створювати моделі, які
відтворюють характеристики внутрішньої організації освітньо-педагогічних
систем. Проте моделювання процесу формування естетичної культури
майбутніх

офіцерів

поліції

ще не знайшло

висвітлення

в наукових

дослідженнях. Відсутність теоретичної моделі процесу формування естетичної
культури майбутніх офіцерів поліції негативно впливає на їх професійну
підготовку в закладах вищої освіти МВС України.
© Мірошнікова М. С.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Моделювання як науковий метод активно
досліджується вченими (Н. Єршова, І. Кульчицький, Д. Ланде, О. Мороз,
В. Фурашев, М. Шигун та ін.). У сучасних науково-педагогічних дослідженнях
цей метод також знаходить своє застосування (Ю. Бабанський, В. Бондаренко,
В. Давидов, В. Драгунова, К. Коржова, Т. Суслов, В. Ягупов та ін.). Існують
дослідженням змісту, структурних складників естетичної культури майбутніх
фахівців і процесу її формування у студентів та курсантів закладів вищої освіти
(Л. Грицай, А. Романова та ін.). Щодо теоретичних моделей процесу
формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у процесі
професійної підготовки, то їх не виявлено у сучасних наукових розвідках
Метою статті є розробка та теоретичне обґрунтування структурнофункціональної моделі формування естетичної культури майбутніх офіцерів
поліції у процесі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. З філософської точки зору,
моделювання є методом «непрямого (опосередкованого) дослідження об’єктів
пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних причин неможливе, ускладнене,
неефективне чи недоцільне, через дослідження їхніх моделей – предметних,
знакових чи мислених систем, що відповідно відтворюють, імітують чи
відображають

певні

характеристики

(властивості,

ознаки,

принципи

внутрішньої організації чи функціонування) оригіналів» [1, с. 392].
За означенням О. Мороз, «модель (від лат. modus – міра) – у загальному
розумінні – аналог (графік, схема, знакова система, структура) певного об’єкта
(оригіналу),

фрагмента

реальності,

артефактів,

витворів

культури,

концептуально-теоретичних утворень тощо» [1, с. 391].
Досліджуючи поняття «модель» та «моделювання», І. Кульчицький
визначає, що модель – «це система-репрезентант, аналіз якої слугує способом
отримати інформацію про іншу систему» та пропонує класифікувати моделі
досліджень за субстратом реалізації (матеріальні, інформаційні, змішані);
галуззю застосування; часовим чинником; галуззю знань, а також поділяє
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інформаційні (абстрактні) моделі на «мисленнєві моделі, що постають у вигляді
образів, сформованих в уяві людини за результатами її споглядання,
роздумів, умовиводів, та моделі-дані, які фіксуються фізичним чи іншим
способом» [2, с. 283].
Суть методу моделювання, вважає М. Шигун, заснована на індуктивному
підході до пізнання дійсності, тому індуктивний метод є методичною основою
моделювання при дослідженні продуктивної діяльності людини [3, с. 209].
Моделювання педагогічних процесів відбувається на основі мисленого
експерименту – особливої теоретичної процедури, яка, за визначенням
С.Сисоєвої та Т.Кристопчук, «полягає в отриманні нового або перевірці
наявного

знання

шляхом

конструювання

ідеалізованих

об’єктів

і

маніпулювання ними в штучно умовно створюваних ситуаціях» [4, c. 107].
При моделюванні сучасного педагогічного процесу важливо враховувати
його

основні

компоненти:

цільовий;

стимуляційно-мотиваційний;

процесуальний (методичний, діяльнісний, організаційний чи організаційноуправлінський);

змістовий;

контрольно-регулювальний;

оцінково-

результативний [5].
Досліджуючи особливості будь-якого процесу в педагогіці, чи в іншій
сфері, важливо визначати його керуючі та керовані підсистеми. При вивченні
інноваційного менеджменту як системи управління І. Шоробура зазначає, що
“інноваційний менеджмент складається з двох ланок, або підсистем: керуючої
підсистеми (суб'єкта управління) і керованої підсистеми (обʼєкта управління),
звʼязок субʼєкта управління з обʼєктами відбувається за допомогою руху
інформації. Цей рух інформації являє собою сам процес управління, тобто
процес розроблення і здійснення керуючої дії суб'єкта управління на обʼєкт
управління” [6, с. 405].
Для опису процесу системи в педагогічному моделюванні може
застосовуватись функціональний підхід, при якому, як зазначає Н. Єршова,
«модель процесу системи представляється у вигляді сукупності функцій, що
перетворюють ресурси, які надходять до неї на кінцевий результат
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функціонування системи», при чому «кінцевий результат і вхідні ресурси
представляються у вигляді функцій часу» [7, с. 84.].
До функцій моделей педагогічних процесів В. Драгунова відносить:
1) теоретичну функцію, тобто «можливість реалізувати специфічний образ
діяльності, який відповідає діалектичним закономірностям єдності загального й
одиничного, логічного та чуттєвого, абстрактного і конкретного»; 2) практичну
функцію моделі, яка «дозволяє представити її як інструмент і засіб наукового
експерименту» [8, с. 77].
При моделюванні

педагогічних процесів враховують й психологічні

показники суб’єктів, які задіяні в цих процесах. Як приклад, створенню
педагогічної моделі готовності працівників поліції до службової діяльності
сприяє

врахування

концептуальних

та

структурних

складників,

які

В. Бондаренко презентує в моделі психологічної готовності працівників поліції
до службової діяльності [9, с. 92]. Структурно-функціональна модель
формування

професійно-екологічної

готовності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників у процесі фахової підготовки, яка розроблена Т. Суслововим,
містить індивідуально-психологічний компонент [10, c. 169].
До структурно-логічної моделі процесу формування естетичної культури
Л. О. Грицай вводить такі педагогічні умови: організація системи естетичної
діяльності, формування атмосфери емоційного благополуччя й системи етикоестетичних

цінностей

в

педагогічному

процесі,

стимуляція

процесу

самовиховання естетичної культури особистості, висока естетична культура
педагога [11, с. 12].
Під

час

розробки

структурно-функціональної

моделі

формування

естетичної культури майбутніх офіцерів поліції у професійній підготовці ми
використовуємо метод моделювання. У нашому випадку під моделлю
розуміється схематична структура елементів формування естетичної культури
майбутніх офіцерів поліції та опис існуючих між ними зв’язків.
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На нашу думку, формування гуманітарно-естетичної культури майбутніх
офіцерів поліції є складним процесом, в його основі знаходиться формування
складових універсальної культури особистості – естетичної культури.
Розглядаючи естетичну культуру майбутнього офіцера поліції як систему,
що формується завдяки формуванню трьох її компонентів (світоглядного,
операційно-діяльнісного,

системно-результативного),

які

взаємодіють,

забезпечуючи перехід від формування естетичної свідомості, самосвідомості до
формування установок й далі до формування естетичних якостей офіцера
поліції, ми підкреслюємо, що ця система отримує естетичну інформацію із
зовнішніх та внутрішніх джерел естетичної культури, обробляє її засобами
естетичної свідомості та самосвідомості особистості офіцера поліції. Далі
відбувається формування операційно-діяльнісних елементів культури офіцера
поліції (установок), формування якостей естетичної культури особистості.
Естетична інформація, що засвоєна та перероблена механізмами свідомості й
самосвідомості

офіцера

поліції,

завдяки

сформованому

системно-

результативному компоненту (особистісним якостям естетичної культури
офіцера поліції) виводиться на систему етично-професійної культури офіцера
поліції й через неї на об’єкти та суб’єкти етичної та професійної діяльності.
Цикл процесу формування естетичної культури майбутнього офіцера поліції
завершується через зворотній зв’язок системи етико-професійної культури з
естетичною культурою особистості офіцера поліції.
На рис. 1 ми представляємо схему взаємозв’язків структурних елементів
естетичної та етико-професійної культури майбутнього офіцера поліції у
процесі формування його гуманітарно-естетичної культури.
З огляду на мету нашого дослідження ми презентуємо структурнофункціональну модель формування естетичної культури майбутніх офіцерів
поліції, яка має концептуальну та комбіновану форму.
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Рис. 1. Схема взаємозв’язків структурних елементів естетичної та етикопрофесійної культури майбутнього офіцера поліції у процесі формування його
гуманітарно-естетичної культури
Сукупність ідей, принципів, структурних компонентів, які представлено у
цій моделі, розкривають основу та особливості формування естетичної
культури майбутніх офіцерів поліції в професійній підготовці в закладах вищої
освіти МВС. Вибір функціонального типу моделі зумовлений тим, що він
відповідає сучасним вимогам до моделювання педагогічних процесів. Модель
покликана узагальнити можливості професійної підготовки щодо формування
естетичної культури майбутніх офіцерів поліції, розкрити зміст, засоби та
педагогічні умови для ефективного формування естетичної культури курсантів
в освітньо-виховному процесі закладу вищої освіти МВС.
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Рис. 2. Структурно-функціональна модель формування естетичної культури
майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки
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Запропонована нами модель формування естетичної культури майбутніх
офіцерів поліції будується на синтезі естетичного, етичного й професійного,
який обумовлюється цілісністю гуманітарної культури особистості. Щодо
механізмів формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції, то ми
поділяємо їх на дві групи: протиріччя, які діють між елементами естетичної
свідомості, установками естетичної діяльності, якостями естетичної поведінки;
протиріччя між компонентами естетичної культури особистості й відповідними
їм компонентами етичної й професійної форм особистісної гуманітарної
культури.
Чітке визначення мети, завдань, принципів, методів та педагогічних умов
процесу

естетичного

формування

майбутніх

офіцерів

поліції

сприяє

актуалізації більш чіткій організації цього процесу. В моделі враховуються як
внутрішні фактори впливу на формування естетичної культури майбутніх
офіцерів поліції, так і зовнішні чинники та педагогічні умови. Успішність
зазначеного процесу залежить від сукупності загальних умов формування
фахівця

(методологічне,

культурне,

матеріально-технічне,

організаційне,

навчально-виховне забезпечення закладу вищої освіти та ін.) та спеціально
створених педагогічних умов. До основних структурних блоків моделі
формування естетичної культури майбутніх офіцерів поліції ми відносимо:
концептуально-цільовий,

змістовний,

оцінювально-результативний.

До

функціонально-діяльнісний

компонентів

моделі

також

та

віднесено

управлінські дії, запуск механізму самоорганізації формування естетичної
культури та результати. Модель представлено на рис. 2.
Висновки дослідження. Процес формування естетичної культури
майбутніх офіцерів поліції у процесі професійної підготовки може стати більш
ефективним і керованим за умов усвідомлення його структурно-функціональної
моделі.

Подальшого

дослідження

потребують

як

окремі

компоненти

зазначеного процесу, так і його оптимальна реалізація за рахунок введення
додаткових педагогічних умов до освітньо-виховної системи закладів вищої
освіти МВС.
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Структурно-функциональная
модель
формирования эстетической культуры будущих офицеров полиции
Статья посвящена моделированию структурно-функциональной модели
формирования эстетической культуры будущих офицеров национальной
полиции Украины в процессе профессиональной подготовки в учреждениях
высшего образования МВД. В статье анализируются современные подходы к
моделированию педагогических процессов. Автор подчеркивает наличие
структурных взаимосвязей между элементами эстетической и этикопрофессиональной культуры будущих офицеров полиции и подчеркивает
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необходимость учитывать эту закономерность при построении моделей
формирования эстетической культуры курсантов. Автором представлена
структурно-функциональную модель формирования эстетической культуры
будущих офицеров полиции, имеет концептуальную и комбинированную форму.
Совокупность идей, принципов, структурных компонентов этой модели,
раскрывают основу и особенности формирования эстетической культуры
будущих офицеров полиции в профессиональной подготовке в учреждениях
высшего образования МВД.
Ключевые слова: эстетическая культура, нравственная культура,
профессиональная культура, будущие офицеры полиции, профессиональная
подготовка, моделирование, модель формирования эстетической культуры
будущих офицеров полиции.
Myroshnykova M. Structural and Functional Model of the Aesthetic Culture
of Future Police Officers
The article is devoted to the modeling of a structural and functional model for
the formation of the aesthetic culture of future officers of the National Police of
Ukraine in the process of professional training in institutions of higher education of
the Ministry of Internal Affairs. The article analyzes modern approaches to the
modeling of pedagogical processes. The author emphasizes the existence of the
structure of the links between the elements of the aesthetic and ethical and
professional culture of future police officers and emphasizes the necessity to take into
account this pattern when constructing models for formation of the aesthetic culture
of cadets.
The article contains a scheme of the interrelations between the structural
elements of the aesthetic and ethical-professional culture of the future police officer
in the process of forming his humanitarian- professional culture. The aesthetic
culture is considered by the author as the basis of the formation of the humanitarianprofessional culture of future police officers. The author presents a structuralfunctional model for forming the aesthetic culture of future police officers, which has
a conceptual and combined form. The combination of ideas, principles, and
structural components of this model reveals the basis and peculiarities of the
formation of the aesthetic culture of future police officers in the professional training
in institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs. The structural
components of the structure-functional model presented by the author are as follows:
conceptual-purposeful, informative, functional-activity and evaluation-effective.
Key words: aesthetic culture, ethical culture, professional culture, future police
officers, professional training, modeling, model of formation of aesthetic culture of
future police officers

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка
УДК 371.134:656.6
Василь ЖЕЛЯСКОВ,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Дунайський інститут національного університету «Одеська морська академія»

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ
У статті проаналізовано поняття «професійне спілкування»,
«професійна комунікація», «професійна взаємодія» у контексті професійної
діяльності майбутніх судноводіїв для обміну професійною інформацією;
розкрито особливості комунікативної підготовки фахівців морської галузі,
зумовлені специфікою професійної діяльності; сформульовано чинники, які
впливають на формування професійної комунікативної взаємодії;
запропоновано авторське тлумачення поняття «професійна комунікативна
взаємодія майбутніх судноводіїв».
Ключові слова: майбутні судноводії, фахівці морської галузі, професійна
комунікація, професійна взаємодія, професійна комунікативна взаємодія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
підготовки морських фахівців однією з найактуальніших проблем є професійна
взаємодія в процесі виконання фахової діяльності. Від того, наскільки
ефективно вміє спілкуватися моряк із членами екіпажу, наскільки він володіє
технікою

професійної

взаємодії,

певною

мірою

залежить

безпека

судноплавства, а також життя пасажирів. У процесі професійної взаємодії
судноводії постають перед безліччю непередбачуваних ситуацій, у яких
потрібно по-новому виконувати професійні завдання та налагоджувати
взаєморозуміння.

Розв’язати

такі

проблеми

за

усталеним

алгоритмом

неможливо, хоч знання традиційних підходів до виконання професійних
завдань, звичайно, сприяє подоланню труднощів. Наразі більше 86 % усіх суден
мають багатомовний екіпаж, члени якого через різні причини часто не здатні
продемонструвати необхідні навички іншомовного професійно-орієнтованого
спілкування, таким чином ризикуючи заподіяти шкоду людям, майну та
навколишньому середовищу. Важливу роль у цьому відіграє професійна
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комунікативна взаємодія, яка є надзвичайно важливою для безпеки морського
транспорту.
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

М. Васильєва,

Н. Волкова,

умінь
Н.

(М. Барахтян,
Грищенко,

О. Бобров,

Н. Бутенко,

Н. Долгополова,

О. Діденко,

М. Ісаєнко, О. Залюбівська, В. Кан-Калик, 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.). Проблема
навчання студентів професійного спілкування іноземною мовою стала також
предметом аналізу в дослідженнях С. Амеліної, Г. Асташової, Н. Берестецької,
Т. Брик, С. Ісаєнко, В. Коломієць, О. Куліш, Н. Логутіної, Ю. Ніколаєнко,
І. Радомського, Н. Сури та ін. Багато авторів, досліджуючи проблему навчання
англійської мови судноводіїв, особливу увагу приділяли проблемі професійної
спрямованості навчання в мовній підготовці морських фахівців (С. Барсук,
І. Драгомирецький, Н. Дорошкевич, Р. Зайцева, В. Зикова, І. Красновська,
В. Кудрявцева, Л. Новік, О. Нужна, В. Смелікова, О. Соловйова, О. Сонгаль,
Л. Ступіна, В. Теніщева, О. Цибульська, І. Яремчук, Ф. Кнудсен (F. Knudsen),
О. Олсен (O. Olsen), П. Розенхейв (P. Rosenhave), Л. Лойд (C. Lloyd), В. Шорт
(V. Short), Я. Хорк (J. Horck) та ін.).
Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей
професійної комунікативної взаємодії майбутніх судноводіїв.
Виклад основного матеріалу дослідження. Мовою міжнародного
морського спілкування є англійська. В динаміці мовних контактів при
домінуванні англійської мови зростає соціальна значущість і комунікативний
статус морського фахівця як засобу доступу до всесвітніх інформаційних
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ресурсів та шляхам професійної самореалізації. Здатність компетентно
розв’язувати професійні завдання в ситуаціях професійної комунікативної
взаємодії відіграють важливу роль в діяльності морських фахівців. Для
фахового становлення майбутнього бакалавра судноводія в процесі навчання
професійної комунікативної взаємодії потрібне формування вмінь перекладу,
розуміння

фахової

літератури

та

навичок

професійно

орієнтованого

спілкування в ситуаціях фахового характеру. Завданням професійної освіти стає
формування не тільки фахових знань, умінь та навичок, а й орієнтації на
подальше підвищення професійної комунікативної взаємодії, розвиток уміння
спілкуватися для розв’язання фахових завдань. До сфери професійної
комунікативної взаємодії фахівця морської галузі за вимогами Міжнародної
Конвенції належать такі: використання англійської мови при

передачі та

прийомі інформації, планування і проведення переходу та визначення
місцезнаходження, використання радіолокатора для забезпечення безпеки
мореплавства, дії у надзвичайних ситуаціях, дії при отриманні сигналу лиха,
використання стандартних фраз Міжнародної морської організації (ІМО) для
спілкування
розміщенням,

на морі, маневрування
кріпленням,

судна, нагляд за завантаженням,

збереженням

вантажу

під

час

плавання,

використання рятувальних засобів та пристроїв, застосування засобів першої
медичної допомоги на суднах, безпека персоналу та судна та ін.
Дослідження причин катастроф у морі показало, що одна третина
нещасних випадків відбувається, насамперед, через недостатньо розвинуте
вміння

іншомовного

професійно-орієнтованого

спілкування

судноводіїв.

Наприклад, у районах, що контролюються службою регулювання руху суден,
помилки в спілкуванні є причиною 40% зіткнень, більшість із яких викликані
збоями в радіозв’язку навіть у рутинних розмовах, хоча й деякі з них сталися
також через недосконалість безпосереднього спілкування [1].
Такі проблеми в спілкуванні на флоті є неприйнятними, тому якість
підготовки морських кадрів контролюється спеціальною організацією при ООН
– Міжнародною морською організацією, яка наразі з метою безпеки та
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збереження людського життя на морі й охорони навколишнього середовища
значно посилила вимоги до сертифікації і кваліфікаційного відбору моряків
усіх рівнів та персоналу берегових організацій, пов’язаних із забезпеченням
безпеки мореплавання. Найголовнішою частиною законодавства, де офіційно
зафіксовані вимоги щодо спілкування на флоті, є Міжнародна конвенція з
охорони людського життя на морі 1974 року (Конвенція СОЛАС). Після
доповнень і змін у 2004 році там з’явилося відповідне положення – Глава V,
правило 14, в якому говориться: «В якості робочої мови для комунікації на
капітанському містку повинна використовуватися англійська, вона має
використовуватися для зв’язку з капітанським містком іншого судна, для
зв’язку з берегом, а також для спілкування на борту між лоцманом і членами
екіпажу, які несуть вахту» [2, с. 724].
Вимоги щодо ефективного спілкування англійською мовою згодом була
закріплена в Манільських поправках 2010 року в якості додатка до
Міжнародної конвенції про підготовку та дипломування моряків та несення
вахти 1978 року (Конвенція ПДМНВ). У правилі I/14 Конвенції ПДМНВ від
25.06.2010 року говориться наступне: «Кожна адміністрація вимагає від кожної
компанії забезпечити на борту її суден ефективне усне спілкування у
відповідності до пунктів 3 і 4 правила V/14 Міжнародної конвенції СОЛАС»
[3, с. 74]. Крім того, старші офіцери, що несуть навігаційну ходову вахту на
суднах місткістю більше 500 тонн, повинні відповідно до вимог Конвенції
ПДМНВ знати й використовувати «Стандартні фрази ІМО для спілкування на
морі» англійською мовою [4]. Як саме кожна держава-член ІМО буде
домагатися того, щоб всі її морські фахівці говорили англійською мовою і
знали ці фрази, вирішує вона сама. ІМО, зі свого боку, випустила відповідне
керівництво у формі «стандартного курсу» (IMO Model Course 3.17 Maritime
English) [5], в якому зібрано матеріал, який повинні пройти курсанти на
заняттях з англійської мови професійного спрямування. ІМО періодично, не
рідше ніж через 5 років, здійснює оцінку якості знань, умінь, навичок і
компетентності курсантів та викладачів морських навчальних закладів.
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Професійна

комунікативна

взаємодія

є

важливим

складником

професійної підготовки майбутніх судноводіїв, тому для визначення змісту
поняття «професійна комунікативна взаємодія» передовсім розглянемо поняття,
які з нею пов’язані.
На сьогодні в теорії та практиці накопичено значний матеріал, який є
основою наукового підходу до формування професійної комунікативної
взаємодії фахівців різних напрямів, в тому числі морської галузі.
Для того щоб навчитися професійній комунікативній взаємодії, треба
чітко уявляти структуру цього процесу, знати, які вміння забезпечують його
здійснення, яким чином можна удосконалювати виховний вплив на студентів.
За В. Кан-Каликом, є чотири етапи комунікації, що становлять структуру
педагогічної взаємодії:
1. Прогностичний етап (моделювання майбутньої взаємодії). Це перший
етап, у якому закладаються обриси майбутньої взаємодії: планування й
прогнозування змісту, структури, засобів спілкування. Зміст його містить
визначення мети взаємодії (для чого?), аналіз стану співрозмовника (чому він
такий?) та аналіз ситуації (що сталося?). Плануються можливі способи та
тональність комунікації, прогнозується сприймання співрозмовником змісту
взаємодії. Цільова установка має вирішальне значення.
2. Початковий етап спілкування. Його мета – встановлення емоційного і
ділового контакту в педагогічній взаємодії. В. Кан-Калик називає цей етап
«комунікативна атака»; у цей час здобувається ініціатива, що дає змогу
керувати спілкуванням. Важливо оволодіти технікою швидкого включення у
взаємодію, прийомами самопрезентації та динамічного впливу. На цьому етапі
ініціатива необхідна для того, щоб організовано передати її в наступному
періоді спілкування.
3. Керування спілкуванням. Це свідома і цілеспрямована організація
взаємодії з коригуванням процесу спілкування відповідно до визначеної мети.
Здійснюється обмін інформацією, оцінками з приводу цієї інформації,
взаємооцінювання співрозмовників. Створюється атмосфера доброзичливості,
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щоб дати студенту змогу вільно виявляти своє «Я», діставати задоволення від
спілкування, підтвердження своїм соціально значущим потенціям.
4. Аналіз спілкування. Головне завдання цього етапу – співвіднесення
мети, засобів, результатів взаємодії, а також моделювання подальшого
спілкування. Це етап самокоригування [6, с. 27].
Зазначимо, що вимоги щодо рівня володіння професійно-орієнтованого
спілкування майбутніх судноводіїв відповідно до Міжнародної конвенції про
підготовку та дипломування моряків та несення вахти 1978 року полягають у
наступному:
1. Компетентність: використання стандартних фраз ІМО для спілкування
на морі та використання англійської мови в письмовій та усній формах.
2. Знання, розуміння та професіоналізм: належне знання англійської мови,
що дозволяє офіцеру використовувати навігаційні карти та інші 41 навігаційні
посібники, розуміти метеорологічну інформацію і повідомлення відносно
безпеки судна та його експлуатації, підтримувати зв’язок з іншими суднами та
береговими станціями, а також виконувати обов’язки офіцера багатомовного
екіпажу, який здатний використовувати й розуміти «Стандартні фрази ІМО для
спілкування на морі» [3, с. 196]. Одночасно введення Міжнародного кодексу з
управління безпекою (МКУБ) було покликано забезпечити обов’язкове
використання «спільної мови» з самого початку кожного рейсу, а там, де є
багатонаціональний екіпаж, англійська мова має бути спільним засобом
спілкування [7].
Зарубіжний учений Я. Хорк (J. Horck) також виокремлює «людський
фактор» (human factor) у професійній підготовці судноводіїв та вважає, що
сучасна професійна підготовка морських спеціалістів є недосконалою.
Вирішення цієї проблеми дослідник убачає в покращенні рівня професійної
комунікації між членами екіпажу. Він уважає, що в умовах багатомовного
середовища підготовка до ефективного спілкування між судном і берегом має
життєво важливе значення, як і вивчення «Стандартних фраз ІМО для
спілкування на морі» для морських спеціалістів [8, c. 17].
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Цікавою є думка дослідника О. Олсена (O. Olsen), який уважає, що
надійність та ефективність професійної діяльності судноводія залежить не
тільки від мовних і мовленнєвих умінь і знань, але й від того, наскільки
адекватно й глибоко досвід іншомовного спілкування інтегрований у загальну
структуру його предметно-технологічної компетенції й на цій основі є
розвиненою його емоційно-вольова сфера. На його думку, до професійної
підготовки майбутніх морських фахівців є необхідним підхід, який базувався б
на розвитку здатності до осмислення специфічного вираження універсальних
культурних концептів, розуміння, яким чином ці концепти переломлюються в
технологічних процесах діяльності. Адже професійно-орієнтоване спілкування
фахівців має не тільки комунікативну (обмін інформацією) та перцептивну
(процес встановлення взаєморозуміння на основі сприйняття й пізнання один
одного) сторони, але й інтерактивну, яка полягає в обміні не тільки знаннями,
ідеями, але й діями [9, c. 83].
З цією думкою погоджується і Т. Коестер (T. Koester), який зазначає, що
до професійної підготовки судноводіїв повинна належати й підготовка до
міжособистісного спілкування англійською мовою, адже англійська мова
професійного морського спрямування використовується не тільки під час
суднових операцій, але й може бути корисна в якості інструмента соціальної
взаємодії в багатомовному екіпажі. Науковець розкриває термін «професійноорієнтоване спілкування» як мовну взаємодію фахівців під час виконання
професійної діяльності, яка здійснюється завдяки спеціальним знанням,
регулюється сукупністю кодифікованих норм, встановлених правил, які люди
заучують у процесі спеціальної професійної підготовки. Він зазначає, що
висока мотивація курсантів – майбутніх судноводіїв – до практичного
застосування навичок професійно-орієнтованого спілкування буде більш
корисною при підвищенні ефективності професійної підготовки [10, c. 34].
У своєму дослідженні П. Розенхейв (P. Rosenhave) зазначає, що в
ситуаціях професійного іншомовного спілкування професійна компетентність
морських судноводіїв досягається за рахунок операційно-технологічного
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компонента, що містить у собі знання, уміння й навички, здобуті фахівцем у
процесі навчання у виші. На його думку, професійна діяльність офіцера
морського флоту пов’язана зі спілкуванням в умовах іншомовної комунікації і
складається з: отримання інформації, її перекладу, аналізу ситуації, вибору
способів для реалізації процесу досягнення мети й аналізу отриманих
результатів. Учений співвідносить термін «професійна підготовка» до ситуацій
іншомовного спілкування та розкриває його як такий, що потребує формування
в майбутнього морського фахівця сукупності особистісних якостей, які
забезпечують предметну, соціальну, психологічну та соціокультурну сторони
процесу його професійної діяльності [11, c. 530].
Важливими для нашого дослідження є висновки дослідниці В. Шорт
(V. Short) про те, що професійна підготовка судноводія визначатиме його успіх
у професійному спілкуванні. Тому моделювання в навчальному процесі
специфіки діяльності фахівця в багатомовному середовищі розглядається
дослідницею як необхідна умова професійної підготовки до спілкування
іноземною мовою. Основну роль у цьому процесі вона відводить формуванню
професійних

компетенцій

майбутнього

фахівця

[12, c. 3].

Отже,

систематизуючи погляди вчених на зазначену проблему, можна констатувати,
що вирішальне значення у професійній підготовці майбутнього судноводія
мають фахові та особистісні якості, серед яких особливе місце займає
готовність до професійно-орієнтованого спілкування як рідною, так і
іноземною мовами.
З

урахуванням

підходів

до

професійної

англомовної

підготовки

майбутніх фахівців морської галузі ми пропонуємо розглядати дефініцію
«професійна комунікативна взаємодія майбутніх судноводіїв» як організовану
систему комунікативних знань, умінь і навичок, що реалізується в процесі
інтеракції суб’єктів морської галузі, об’єднаних спільною метою, завданнями,
та специфічними умовами морської діяльності й регулюється спеціальними
професійними документами ІМО.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка

Зазначимо, що наразі вимоги до спільної мови поширюються на
спілкування між суднами, що ходять у морі, з головним офісом та береговими
станціями такими, як служба регулювання руху суден і вантажів, митниками та
іншими співробітниками порту, зокрема й на лоцманів і капітанів буксирів. Під
час

надзвичайних

ситуацій

відбувається

спілкування

засобами

УКХ-

радіостанції (УКХ – ультракороткі хвилі) між пошуково-рятувальними
службами, а також можливим є радіообмін між судном та літаком; і той
персонал, якому доручена ця взаємодія, повинен забезпечити точне, просте й
однозначне спілкування, щоб уникнути плутанини та помилок у заходах
безпеки.
Висновки. Отже, професійна комунікативна взаємодія

майбутніх

судноводіїв є важливим складником їхньої професійної підготовки, а стисле й
зрозуміле іншомовне професійно-орієнтоване спілкування залишається життєво
важливою необхідністю для членів екіпажів великих круїзних лайнерів і
паромів, де потрібно ефективно взаємодіяти з пасажирами, багато з яких
говорять різними мовами й які мало що знають або взагалі не мають уявлення
про те, як дотримуватися правил безпеки на морському судні. Це підкреслює
обов’язковість для членів екіпажу мати високий рівень володіння англійською
мовою, щоб сприймати та віддавати чіткі накази для підтримання заведеного
порядку й співпраці з представниками різних національностей, особливо в
надзвичайних ситуаціях. Уміння правильно передавати інформацію один
одному усно або шляхом письмових повідомлень є важливим не тільки для
безпеки та цілісності вантажу, але й для життя та здоров’я людей, здійснення
безаварійного ходіння суден, екологічної безпеки морського середовища. Але,
незважаючи на це, рівень уміння іншомовного професійно-орієнтованого
спілкування в деяких судноводіїв є настільки низьким, що виникають труднощі
в комунікації не тільки з установами за межами судна, але й з членами екіпажу.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведений
теоретичний аналіз поняття «професійна комунікативна взаємодія майбутніх
судноводіїв» є основою подальших наукових розвідок щодо методики її
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оцінювання та програми формування комунікативних іншомовних умінь
майбутніх судноводіїв.
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Желясков В. Я. Особенности профессионального коммуникативного
взаимодействия будущих судоводителей
В статье проанализированы понятия «профессиональное общение»,
«профессиональная коммуникация», «профессиональное взаимодействие» в
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контексте профессиональной деятельности будущих судоводителей для
обмена
профессиональной
информацией;
раскрыты
особенности
коммуникативной подготовки специалистов морской отрасли, обусловленные
спецификой профессиональной деятельности; сформулировано факторы,
которые влияют на формирование профессиональной коммуникативной
взаимодействия;
предложено
авторское
толкование
понятия
«профессиональная
коммуникативная
взаимодействие
будущих
судоводителей».
Ключевые слова: будущие судоводители, специалисты морской отрасли,
профессиональная
коммуникация,
профессиональное
взаимодействие,
профессиональная коммуникативная взаимодействие.
Zheliaskov V. Features of professional communicative interaction of future
maritime staff
The article outlines the peculiarities of English for specific purposes learning
by maritime crews. Concepts «professional communication», «professional
interaction» in the context of the professional activity of future maritime staff for the
exchange of professional information have been analyzed. Taking into account the
importance of the involvement of Ukraine into the European integration process it
becomes important to improve the training of specialized maritime staff who could
adequately represent our country to the international community. The requirements
of the modern society for the specialists who are fluent in a foreign language in their
professional activity necessitate the search for new constructive ideas for solving
optimization problems and intensify learning of foreign languages for professional
communication. The features of communicative training of specialists in the maritime
industry have been defined, due to the specifics of the professional activity; the
factors that influence the professional communication interaction have been
formulated; the author's interpretation of the concept «professional communicative
interaction of future maritime staff» has been proposed, namely: it is an organized
system of communicative knowledge, skills and abilities, realized in the process of
interaction of marine industry entities, united by the common goal, tasks, and specific
conditions of maritime activity and regulated by special professional IMO
documents.
Key words: future maritime staff, maritime industry, professional
communication, professional interaction, professional communication interaction.
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА
ПОСИЛЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ
БАКАЛАВРІВ АВТОСПРАВИ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Проблема розвитку пізнавальної активності майбутніх бакалаврів
автомобільного транспорту в сучасних умовах бурхливого розвитку
автомобільного транспорту залишається однією із ключових проблем на
вирішення якої необхідно приділяти чимало часу у професійній діяльності
викладача закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання.
Автомобільний транспорт найрозвиненіша інфраструктура світу та України,
постійне удосконалення існуючих зразків техніки, їх ускладнення та
переоснащення потребують особливої уваги, так як застарілі знання які
отримані в ході навчання, знижують конкуренту здатність майбутніх
бакалаврів автосправи. У статті розглянуто вплив інформаційнокомунікаційних технологій на посилення пізнавальної активності майбутніх
бакалаврів автосправи та компоненти, що впливають на освітній процес в
процесі підготовки у військових закладах вищої освіти.
Ключові слова: майбутні бакалаври автосправи, пізнавальна
активність, інформаційно-комунікаційні технології, професійна готовність,
компонента, фахові дисципліни, прикордонний підрозділ.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблеми, які виникли в
країні 2014 року засвідчили, що втрата в розвитку призводить до послаблення
Державного суверенітету та цілісності. Невідкладного вирішення потребують
питання технічного переоснащення та модернізації об’єктів автомобільної
сфери, особливо у військових формуваннях, так як з початку Операції
Об’єднаних Сил (ООС) на сході країни гостро постало питання, щодо
відповідності існуючих зразків техніки сучасним потребам та викликам. Так за
останні 4 роки у ДПСУ надійшло чимало сучасних зразків автомобільної
техніки які потребують особливих умов експлуатації та обслуговування. А тому
постає питання у якісній підготовці майбутніх бакалаврів автосправи, які здатні
виконувати завдання із великою номенклатурою транспортних засобів (ТЗ),
враховувати їх особливості та забезпечити безпечну експлуатацію ТЗ
підпорядкованим персоналом.
© Корєхов А. О.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Процес пізнавальної
активності досліджувався багатьма вченими та розглядається у дослідженнях:
Л. Султанова,

В. Шубчинський,

Т Кольчук,

Т Крамаренко,

Л. Кравчук,

О Салабай, Г. Щукіної та інших вчених. Важливими для нашого дослідження є
також М. Недбая, О. Федика, В, Полюка, В. Гапонової, Т. Пепельніциної,
Н. Полєтаєвої та інших вчених. У психолого-педагогічних дослідженнях та
літературних джерелах, науковці розглядають пізнавальну активність в
залежності від роду дослідження, яке виконується, а тому немає єдиного
підходу до визначення поняття «пізнавальна активність».
Мета статті – полягає у аналізі впливу інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) на пізнавальну активність майбутніх бакалаврів автосправи
прикордонних підрозділів.
Виклад основного матеріалу дослідження. У дослідженнях деяких
науковців

пізнавальна

властивостей

індивіда.

активність
Зокрема

розглядається
О. Мачушник

як

окрема

тлумачить

складова
визначення

пізнавальної активності – як потребу людини займатись саме такою діяльністю,
яка приноситиме задоволення [1, с. 70–74]. Аристотель, Геракліт, Демокрит,
Лукрецій, Платон, Сократ вказували на «потребу» як на вчительку життя,
Демокрит розглядав потребу як основну рушійну силу, котра не лише привела в
дію емоційні переживання, але й зробила розум людини витонченим, дала
змогу здобути мову і звичку до праці. Без потреб людина не змогла б вийти з
дикого стану. [2, c. 9]
В Шубчинський у своїх дослідженнях тісно пов’язує поняття пізнавальної
активності з поняттям пізнавальної потреби. На його думку пізнавальна
активність – це особистісна якість, яка реалізується через пізнавальну потребу,
інтерес. Вона проявляється тільки в діяльності і спрямована на вирішення
протиріччя між колишнім і новим рівнем компетентності [3, с. 235–237].
Водночас, поняття потреба в процесі інформаційного розвитку майбутніх
бакалаврів автосправи не надає межі потреб особистості. Потреба – стан
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живого організму, людської особистості, соціальної групи чи суспільства в
цілому, що виражає необхідність у чомусь, залежність від обʼєктивних умов
життєдіяльності і є рушійною силою їхньої активності [4]. Визначення, яке
надає Українська Радянська Енциклопедія. Враховуючи те, що для існування
живого організму, в першу чергу, потрібні біологічні потреби, то з точки зору
соціальних та освітніх процесів, «активність» є терміном, який найбільш в
повному обсязі відображає процеси пізнання.
Тому

важливим

є

надання

можливостей

майбутнім

бакалаврам

автомобільного транспорту до самостійного розвитку. Але цей розвиток
неможливий без пізнавальної активності особистості. Саме пізнавальна
активність є тією рушійною силою яка здатна забезпечити високі показники
готовності майбутніх бакалаврів автомобілістів до подальших кроків в
опануванні обраної процесії.
Таким чином в ході аналізу наукової літератури нами встановлено, що
існують компоненти які впливають на пізнавальну активність під час
навчального процесу. Кожен компонент відіграє змістовно-логічну структуру,
яка забезпечує не тільки інтерес майбутнього бакалавра автомобіліста, але й
забезпечує діяльність на шляху вирішення проблем пов’язаних з даною
діяльністю.
Вивчаючи

наукову літературу, нами

встановлено що

пізнавальна

активність впливає на освітні, психологічні та соціальні чинники. На сучасному
етапі розвитку освітнього процесу інформаційно-комунікаційні технології
відіграють одну з ключових ролей формування професійних якостей майбутніх
бакалаврів автосправи. Серед характерних представників, які досліджували
проблеми

впливу

Л. Романишина,

інформаційних
М. Кадемій,

технологій

І. Шахіна

на

навчальний

А. Сущенко,

процес

С. Гончаренко,

М. Шахмаєва, Н. Наумова, В. Полюк, М. Недбай та багато інших вчених.
Проблеми

застосування

дослідженнях

ІКТ

Н. Іванченко,

у

навчальному

О. Карпенко

процесі

розглядались

С. Семеріков,
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І. Каньковський, І. Герніченко, Є. Мандрик, Т. Ковалюк, О. Гомонюк та інші
вчені.
Так у працях О. Гомонюк досліджуються ІКТ та їх вплив на процеси
самопізнання та акцентує увагу дослідників, що ІКТ можна застосовувати як:
засоби навчання; засоби, що вдосконалюють процес викладання; інструмент
пізнання навколишньої дійсності та самопізнання; засоби розвитку особистості
того, кого навчають; об’єкт вивчення в межах засвоєння курсу інформатики;
інформаційно-методичне забезпечення й управління навчально-виховним
процесом; засоби комунікації; засоби автоматизації процесу оброблення
результатів експерименту й управління; засіб автоматизації процесів контролю
і

коригування

результатів

навчальної

діяльності,

тестування

та

психодіагностики; засоби організації інтелектуального дозвілля [5, с. 52–61].
Нам імпонує думка Ю. Юрчук, який у своїх дослідженнях вказує на те, що
використання ІКТ забезпечує активізацію навчання за рахунок залучення до
навчального процесу кожного студента; організації самостійної роботи на
занятті; підвищення наочності подання навчальної інформації [6]. Активізація
навчання, на яку вказує автор, на нашу думку, є тією рушійною силою, яка
змушує майбутніх бакалаврів автосправи підвищувати інтерес до навчального
матеріалу, що в свою чергу призводить до підвищення якості освіти. В умовах
сьогодення глобальна інформатизація суспільства змушує освітній процес
використовувати сучасні ІКТ, що активізують процеси пізнання.
У педагогічній практиці широко розповсюджені різноманітні методи
посилення пізнавальної активності. Так, на думку В. Чепурного найбільшої
активності студентів можливо досягти тоді, коли під час занять створюються
ситуації, у яких студенти самі повинні:
відстоювати свою думку;
брати участь у дискусіях і обговореннях;
ставити питання своїм товаришам і педагогам;
рецензувати відповіді товаришів;
оцінювати відповіді і письмові роботи товаришів;
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самостійно вибирати посильне завдання;
знаходити декілька варіантів можливого вирішення пізнавальної задачі
(проблеми);
застосовувати самоперевірку, аналіз особистих пізнавальних і практичних
дій;
вирішувати пізнавальні завдання шляхом комплексного застосування
відомих ним способів рішення.
Отже, на нашу думку, такі твердження актуальні для гуманітарних
спеціальностей, де не має складних інженерних процесів і матеріалів, які не
формують просторову уяву, а лише констатують факти. Саме ІКТ, на технічних
спеціальностях забезпечить посилення пізнавальної активності майбутніх
бакалаврів автосправи, так як засоби наочності створюють позитивні емоції під
час вивчення складних інженерних процесів. Як приклад, під час вивчення
роботи

відцентрових

осьових

насосів,

майбутнім

автомобілістам

без

демонстраційних відеофільмів, які в розрізі демонструють будову і роботу
складових елементів, важко зрозуміти рух рідини по системі охолодження.

Активна
участь у
навчальному
процесі

Посилення пізнавальної
активності

Застосування
ІКТ у
навчальному
процесі

Мета

Рис. Посилення пізнавальної активності
Посилення пізнавальної активності у ВЗВО не можливе без усвідомлення
мети матеріалу який вивчають майбутні бакалаври автосправи та можливості
його застосування у професійній діяльності. Мета формує спонукальні
механізми, які формують початковий інтерес, а ІКТ підтримують інтерес та
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спонукають до діяльності та мотивують майбутніх бакалаврів автосправи до
подальших кроків з опанування навчального матеріалу.
Важливою складової розвитку пізнавальної активності – є інформаційна
грамотність. Без розуміння інформаційно-комп’ютерного блоку та блоку
програмного

забезпечення

важко

забезпечити

посилення

пізнавальної

активності. До основних характеристик інформаційної грамотності відносяться:
вміння працювати з сучасним програмним забезпеченням;
вміння використовувати отримані результати навчання в спеціальних
інформаційних програмних продуктах;
вміння швидко адаптуватись до можливої модернізації програмного
забезпечення та інформаційних продуктів;
вміння переносити отримані результати навчання з одного виду
програмного забезпечення в інший.
Динаміка розвитку ІКТ в останні роки стає все більшою, а тому перебіг
навчального

процесу

повинен

бути

насичений

з

поєднанням

найрізноманітніших форм та методів навчання, зокрема:
способи кооперативного навчання;
форми організації пізнавальної діяльності та мотивації;
форми організації навчального процесу, виховні функції навчання;
засоби та прийоми навчання;
методи навчання та формуючі компетентності, зокрема ті, які пов’язані з
процесом самонавчання.
Важливою складовою у процесі посилення пізнавальної активності ІКТ, є
контроль та аналіз діяльності майбутніх бакалаврів автосправи. Так у своїх
працях В. Полюк вважає контроль, як окрему складову системи навчальновиховного процесу, що забезпечує безперервне спостереження за відповідністю
змісту навчання його цілям, а також оцінку ефективності процесу навчання.
Результатом навчального процесу є рівень знань, умінь та навичок тих, кого
навчають, а також якісний рівень педагогічної діяльності. Саме за результатами
контролю навчальної діяльності та діяльності педагогічного складу можна
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судити про якісний стан навчального процесу у цілому [7, с. 150].
Але в сучасних умовах отримання тільки результатів по закінченню
опрацювання навчального матеріалу та їх системний аналіз не змінить існуючу
систему підготовки майбутніх бакалаврів автосправи. Існує потреба у
корегуванні та аналізу поточної діяльності з можливістю внесення корективів
та забезпечити високі показники підготовки майбутніх фахівців. На нашу
думку, моніторингова складова розвитку пізнавальної активності є одна з
найважливіших умов, адже саме вона показує та дає оцінку яким чином
розвинені попередні умови, тому для викладача вона є найбільш значущою. В
даній умові можна виокремити наступні складові:
способи оцінювання навчальної діяльності;
способи заохочення;
перегляд освітніх програм в бік найбільш слабших знань;
аналіз навиків та вмінь ключових знань;
методи контролю та перевірки знань;
адаптація кваліфікаційних характеристик;
корекція навчальних досягнень;
критерії оцінювання знань та вмінь.
Таким чином, аналізуючи наукову літературу, враховуючи власний досвід
науково-педагогічно діяльності, можна зробити висновки. Що пізнавальна
активність одна з найважливіших складових, а ІКТ створюють передумови для
підвищення

пізнавальної

активності

та

дають

можливість

підвищити

результати навчання у ВЗВО. Також, у відповідності до наведеної структури
ІКТ в процесі навчання дають можливість викладацькому складу отримувати
миттєві результати діяльності майбутніх бакалаврів автосправи та зробити
корективи у підготовці до занять або в ході проведення заняття застосувати
інші прийоми і методи викладання навчального матеріалу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, в ході
проведеного дослідження, нами встановлено, що посилення пізнавальної
активності в процесі навчання в ВЗВО в сучасних умовах набуває
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надважливого характеру, адже виклики які виникають на шляху становлення
країни, потребують високопрофесійних, активних фахівців, які здатні швидко
та вміло приймати рішення, відповідати вимогам сьогодення, та здатними до
самоосвіти.
Подальший напрямок дослідження ґрунтується на аналізі результатів
дослідження а також формування окремих рекомендацій щодо діяльності
науково-педагогічного складу з забезпечення високих показників готовності
майбутніх бакалаврів автосправи до професійної діяльності.
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Корехов А. А. Влияние информационно-коммуникационных технологий на
усиление познавательной активности будущих бакалавров автодела пограничных
подразделений
Проблема развития познавательной активности будущих бакалавров автодела
в современных условиях бурного развития автомобильного транспорта остается
одной из ключевых проблем, для решения которой необходимо уделять много времени
в профессиональной деятельности преподавателя учреждения высшего образования
со специфическими условиями обучения. Автомобильный транспорт самая развитая
инфраструктура мира и Украины, постоянное совершенствование существующих
образцов техники, их осложнения и переоснащение требуют особого внимания, так
как устаревшие знания, полученные в ходе обучения, снижают конкурентную
способность будущих бакалавров автодела. В статье рассмотрено влияние
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информационно-коммуникационных технологий на усиление познавательной
активности будущих бакалавров автодела и компоненты, влияющие на
образовательный процесс на этапе подготовки в военных учреждениях высшего
образования.
Ключевые слова: будущие бакалавры автодела, познавательная активность,
информационно-коммуникационные технологии, профессиональная готовность,
компонента, профессиональные дисциплины, пограничное подразделение.

Korehov A. Influence of Information and Communication Technologies on
Strengthening of Knowledge Activity of Future Bacalavers of the Automotive
Institutions of Border Subdivisions
The problem of development of cognitive activity of future bachelors of
automobile transport in the current conditions of rapid development of automobile
transport remains one of the key problems on the solution of which it is necessary to
devote a lot of time in the professional activity of a teacher of a higher education
institution with specific learning conditions. Road transport the most developed
infrastructure of the world and Ukraine, the continuous improvement of existing
models of technology, their complexity and re-equipment require special attention, as
the outdated knowledge acquired during the training, reduces the competitiveness of
the ability of future bachelors of motorists.
The problems that arose in the country in 2014 have shown that a loss in
development leads to a weakening of State sovereignty and integrity. An urgent
solution to the problem of technical re-equipment and modernization of the
automotive sector, especially in military formations, is that since the beginning of the
United Nations Operation in the east of the country, the question arose as to the
relevance of existing equipment for modern needs and challenges. So over the past
4 years, the State Tax Administration has received a number of modern models of
automotive equipment that require special conditions of operation and maintenance.
Therefore, the question arises in the qualitative preparation of future bachelors of
automobile industry that are capable of performing tasks with a large range of
vehicles, taking into account their features and ensuring the safe operation of
automobile by subordinate personnel.
Keywords: future bachelors of automobile industry, cognitive activity,
information and communication technologies, professional readiness, component,
professionally oriented disciplines.
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ДИНАМІКА ПСИХОМОТОРНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
У статті наведені результати дослідження показників психомоторної
працездатності студентів факультету фізичної культури і здоров’я людини
та інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, виявлена сила і
лабільність нервової системи та динаміка протягом навчального семестру.
Ключові слова: студенти, психомоторика, лабільність, нервова система,
працездатність, динаміка.
Постановка проблеми у загальному вигляді У період реформування
вищої школи зростає увага до подальшої наукової розробки теоретичних і
прикладних аспектів проблеми працездатності студентської молоді в нових
умовах навчання. Головна мета освіти й завдання держави щодо її реалізації
визначаються

законами

України

«Про

освіту»,

«Про

вищу

освіту»,

Національною доктриною розвитку освіти.
Одним із завдань системи освіти у вищих навчальних закладах (ВНЗ) є
оптимізація працездатності студентів-першокурсників. Частково ця проблема
вже знайшла своє висвітлення в наукових психологічних підходах та
концепціях: психічному та психофізіологічному (Ю. А. Александровський,
Г. О. Балл, Ф. Б. Березін, В. П. Казначєєв, О. М. Кокун, Ц. П. Короленко,
М. С. Корольчук та ін.), індивідуальному (Г. Ю. Айзенк, Б. Г. Ананьєв,
В. П. Казначєєв, В. І. Розов та ін.) підходах до вирішення проблеми
працездатності, теоретичних положеннях про активність особистості у
власному розвитку і саморозвитку у процесі її діяльності (К. О. АбульхановаСлавська, Л. Ф. Алексєєва, С. Д. Максименко, В. А. Петровський,
Т. М. Титаренко та ін.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати аналізу
© Лясота Т. І.
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зазначених джерел дають підстави стверджувати, що в наукових дослідженнях
недостатньо враховано роль психомоторної активності студентів у процесі
навчання. Психологічна наука має незаперечні здобутки в дослідженні
психомоторики, зокрема положення теорії розвитку психомоторики людини
(М. О. Бернштейн, Є. П. Ільїн, В. П. Клименко, В. П. Озеров, К. К. Платонов,
І. М. Сєченов, А. І. Шинкарюк та ін). Психомоторний розвиток особистості
висвітлено переважно стосовно його особливостей у дитячому, підлітковому
віці у навчальній та спортивній діяльностях, а також щодо осіб із порушеннями
опорно-рухового апарату. Між тим юнацький вік є активним періодом якісних
змін в усіх сферах психічної діяльності, у тому числі й психомоторної
активності.
Заняття фізичними вправами і спортом зміцнюють здоровʼя людей і
сприяють їх правильному розвитку. Відомо, що значні розумові та нервові
навантаження, не поєднуються з відповідними фізичними навантаженнями, не
кращим чином впливають на стан людини разом з несприятливими факторами
навколишнього середовища. Наукові спостереження показують, що люди, які
регулярно займаються фізичними вправами з дотриманням правил особистої
гігієни, рідше хворіють (стійкіші до інфекцій), продуктивніше трудяться,
довше живуть [3].
Погоджуємося, що розумову і фізичну працю прийнято вважати
основними видами трудової діяльності людини. Однак недостатньо досліджено
показники психомоторної працездатності студентів факультету фізичної
культури і здоров’я людини та інституту фізико-технічних та комп’ютерних
наук, їх динаміка і порівняння.
Мета дослідження – виявити та порівняти динаміку психомоторної
працездатності стану студентів різних спеціальностей протягом навчального
семестру.
Виклад основного матеріалу дослідження. Щоб дослідити динамічні
характеристики психомоторики, звернемося до фізіологічного механізму уваги,
який полягає в концентрації збудження (від зовнішніх чи внутрішніх
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подразників) у певній ділянці кори головного мозку. Саме в цій ділянці кори
виникає зона оптимального збудження, тоді як в інших має місце гальмування.
А психологічний механізм уваги слід шукати у складних взаємозвʼязках
людини з навколишнім середовищем, у здатності психіки до вибірковості
відображення. Увагу прийнято характеризувати такими властивостями, як
стійкість, концентрація, розподіл, переключення, об’єм, предметність.
Теорія рухової уваги Т. Рібо полягає в тому, що увага – це руховий
механізм, який впливає на м’язи у формі затримки. Людина, яка не вміє
керувати м’язами, не здатна зосереджувати увагу. М. М. Ланге першим
розробив «моторну теорію уваги»: в увазі він бачив прояв тих моторних
установок, які лежать в основі кожного вольового акту, і вважав, що
механізмом уваги є сигнали м'язових зусиль, якими характеризується всяка
напруга, викликана певною, спрямованою на мету діяльністю.
Експериментом

було

охоплено

60

студентів-четвертокурсників

факультету фізичної культури і здоров’я людини (ФКЗЛ), та інституту фізикотехнічних та комп’ютерних наук (ІФТКН) Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича.
Визначення загальної середньої суми крапок різних експериментів для
висновку щодо лабільності студентів (функціональна рухливість нервової та
м'язової тканини, що характеризується найбільшою частотою, з якою тканина
може збуджуватись у відповідь на подразнення) (табл.).
Таблиця
Результати тепінг-тесту обох рук студентів різних спеціальностей
(к-ть крапок)
Факультети

ФКЗЛ початок семестру
ФКЗЛ кінець семестру
ІФТКН початок семестру
ІФТКН кінець семестру

±δ
права рука
129
127
132

ліва рука
111
115
114

132

115
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Сумарна лабільність студентів ФКЗЛ початок семестру експерименті
∑=240, сумарна лабільність студентів ФКЗЛ кінець семестру експерименті
∑=242, сумарна лабільність студентів ІФТКН у початок семестру експерименті
∑=246, сумарна лабільність студентів ІФТКН кінець семестру експерименті
∑=247.
При

дослідженні

нейродинамічної

сфери

прояву

психомоторної

активності, застосовувалась методика, розроблена Є. П. Ільїним і спрямована
на визначення властивостей нервової системи за допомогою «Тепінг-тесту» [2].
Оцінка психомоторної працездатності студентів на початку навчального
семестру показує, що у студентів ФКЗЛ на початку тесту темп стабільний, а на
останніх секундах дещо знизився. Студенти ІФТКН навпаки, показали
стабільність на останніх трьох етапах тестування (рис.1)
У студентів ФКЗЛ лабільність НС становить 129, різниця між найвищим і
найнижчим показником дорівнює 5 крапок, а крива працездатності відповідає
середній силі нервової системи.
У студентів ІФТКН лабільність

НС становить 132, різниця між

найвищим і найнижчим показником дорівнює 7 крапок, а крива працездатності
відповідає слабкій нервовій системі.
Оцінка психомоторної працездатності студентів у кінці навчального
семестру показала, що у студентів обох спеціальностей на останніх трьох
етапах тестування стабільно знизився (рис.2), тому їхня крива відповідає
середньо-слабкій нервовій системі.
Чим менші відмінності у показниках на початку і в кінці тесту, тим
сильнішою є нервова система. І навпаки, чим більші відмінності у початкових і
кінцевих показниках досліду, тим більше нервова система є слабшою і
податливою до втоми.
Графіки змін частоти теппінгу дозволяють якісно визначити силуслабкість нервової системи та визначити тип темпераменту особистості [1].
Так, люди з сильною нервовою системою – холерики. Сила процесу
збудження у них надмірна, задіюється весь організм. Такі люди діють перш ніж
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думають. Холерики характеризуються неврівноваженістю й активністю.
Це нестриманий, імпульсивний, запальний тип [6].
Люди, у яких середня сила нервової системи, – це сангвініки. Незважаючи на те, що сила процесу збудження у них менш потужна, ніж у
холериків, вони активні, ініціативні, жваві, рухливі. Це врівноважені, відкриті
для спілкування, контактні, розсудливі люди, для них характерне узгодження
між дією і думкою.
Флегматики відзначаються середньо-слабкою силою процесу збудження.
Вони інертні, врівноважені, старанні, вдумливі, розсудливі, контактні.
Меланхоліки мають слабку нервову систему, проте сила процесу
збудження у них досить сильна, але вона не проявляється в дії, а швидше в
фізіологічних особливостях, зокрема вони швидко потіють, червоніють.
Це пасивний, неврівноважений, тривожний, вразливий тип, який мало
спілкується, більше замкнений у своєму світі, мрійливий. Це здорова, проте в
екстремальних умовах не здатна до дії людина.
Сила нервової системи – це показник працездатності нервових клітин і
нервової системи в цілому
При виконанні теппінг-тесту правою рукою, отримано показники про
лабільність і силу лівої півкулі головного мозку.
З отриманих результатів, відображених на рисунку 3, студентів факультету
ФКЗЛ із сильною нервовою системою в нашій вибірці не було, натомість
студенти ІФТКН показали 26 % відповідно.
Але в кінці навчального семестру студентів ІФТКН з сильною нервовою
системою не було виявлено.
У дослідженні більшість студентів мають показники середньої (35 %) і
середньо-слабкої нервової системи (39 %) у студентів ФКЗЛ на початку
семестру і 12 % та 64 % наприкінці навчального семестру, для них характерна
середня захищеність від тривалих нервово-психічних навантажень, стресів та
інших сильних дій на психіку. А у студентів ІФТКН ці показники становили
16 % і 11 % на початку семестру та 10 % і 53 % відповідно.
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Із слабкою нервовою системою у нашій вибірці на початку семестру у
студентів ФКЗЛ виявилося 17 %, наприкінці 20 %, а у студентів ІФТКН на
початку семестру 26 % а наприкінці 32 %. При напруженій роботі вони швидко
втомлюються, втрачають працездатність, починають допускати помилки,
поволі засвоюють матеріал. «Слабкі» вважають за краще вибирати таку роботу,
де рідше виникають несподівані ситуації, що вимагають певної перебудови.
Вони не люблять працювати в умовах дефіциту часу, що викликає дискомфорт,
знижується якість роботи.
Отримані результати співпадають із дослідженнями Є. П. Ільїна: про те,
що студенти з сильною нервовою системою схильні до ризику, не бояться
конфліктів, мають жорсткі оцінні шкали, схильні до авторитаризму, не
прагнуть ретельно готуватися до майбутньої діяльності. Студенти ж із слабкою
нервовою системою не схильні до ризику, прагнуть уникати конфліктів, мають
набагато більш м'які та лояльні оцінки, схильні до підкорення і залежності.
Ретельно готуються до майбутньої діяльності.
Сила нервової системи заключається в її здатності витримувати сильне і
тривале навантаження. Чим сильніша нервова система у людини, тим кращою
вона володіє працездатністю, більшою стійкістю, витривалістю нервових
клітин до сильних і тривалих подразників. Сильна нервова система витримує
більше за величиною і тривалістю навантаження, ніж слабка [4].
Висновок. Студенти інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук
із сильною нервовою системою і високою працездатністю в кінці навчального
семестру поступаються у показниках студентам факультету фізичної
культури і здоров’я людини, відповідно збільшилася кількість студентів
інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук з низькою працездатністю
в порівнянні з студентами факультету фізичної культури і здоров’я людини.
Отримані результати є перспективною передумовою для проведення
подальших досліджень з метою виявлення і усунення проблем психомоторної
працездатності студентів різних спеціальностей.
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Лясота Т. И. Динамика психомоторной работоспособности
студентов в процессе обучения
В статье приведены результаты исследования показателей
психомоторной работоспособности студентов факультета физической
культуры и здоровья человек, а также института физико-технических и
компьютерных наук, обнаружена сила и лабильность нервной системы и
динамика в течение учебного семестра.
Ключевые слова: студенты, психомоторика, лабильность, нервная
система, работоспособность, динамика.
Liasota T. Dynamics of Psychomotor Capacity of Students in the Process of
Learning
The results of the study of psychomotor performance of students of the Faculty
of Physical Culture and Human Health and the Institute of Physical and Technical
and Computer Sciences Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University were
presented in the article. The strength and the liability of the nervous system and
dynamics during the study semester were revealed.
The obtained results coincide with the studies of E. P. Ilyin: that students with a
strong nervous system tend to be at risk, not afraid of conflicts, have rigid assessment
scales, are prone to authoritarianism, do not seek to prepare carefully for future
activities. Students with a weak nervous system are not at risk, they seek to avoid
conflicts, have softer and loyal scores, are prone to subjugation and addiction.
Carefully prepare for future activities.
The strength of the nervous system lies in the positive withstand stronger and the
trials of the load. What is strong is the nerve system of the people, is called “shortly
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка

won” by the pride of the world; The nerve system is strong the endures system is
more for the size and duration of the loads, and it is weak.
Students of the Institute of Physics and Technology in school with students of the
faculty of physical culture and health. Results a promising change of mind for the
conduct of those who have reached the stage with the improvement of the problems of
the psychomotor disorder of students of specialties.
Key words: students, psychomotor, liability, nervous system, working capacity,
dynamics.
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ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО НАДІЙНОГО ВЧИТЕЛЯ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
У статті головна увага приділена моделюванню професійної надійності
вчителя фізичної культури. Наголошується на тому, що діючі вчителі фізичної
культури виступають в ролі експертів по відношенню до студентів, що
здобувають відповідну за фахом освіту.
Встановлення кількісних характеристик показників професійної
надійності вчителів фізичної культури дозволяє успішно діагностувати стан
сформованості професійної надійності у студентів (майбутніх вчителів).
Отримані результати допомагають у подальшому здійснювати необхідні
зміни, вносити потрібні корективи в освітній процес з метою формування
професійно надійного вчителя фізичної культури.
Ключові слова: модель професійної надійності, вчитель фізичної
культури, рівні показників.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Успішне формування
професійної надійності майбутніх вчителів фізичної культури у процесі
навчання у ЗВО

неможливе без врахування, як особливостей, специфіки

професійної діяльності вчителя фізичної культури, так і характеристик
професійної надійності діючих вчителів.
Одним із поширених методів дослідження у педагогіці часто виділяють
метод моделювання. Особливо метод моделювання цінний, коли необхідно
здійснити аналіз існуючого педагогічного явища, певної реальної професії,
охарактеризувати специфіку професійної діяльності тощо. Моделювання
реальних процесів дозволяє виявити нові знання, виявити певні закономірності
та особливості, які можна пізніше можна перенести не лише на реальний об’єкт
а і впроваджувати у процес підготовки до виконання певної діяльності.
В такому розумінні важливим стає дослідження професійної надійності
діючих вчителів фізичної культури з подальшим впровадження отриманих
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результатів у процес професійної підготовки з метою формування професійно
надійного вчителя фізичної культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Під моделюванням
розуміють метод дослідження окремих об’єктів, явищ, процесів, за рахунок
перенесення досліджуваних властивостей на інший об’єкт (модель), який є
аналогом і подібним до оригінального об’єкта. На теперішній час відомі
чисельні спроби представити у вигляді моделей різні аспекти діяльності
педагогів з фізичної культури. Так, Л. Івановою [1] розроблено структурнологічну модель професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
до фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями загальноосвітніх навчальних
закладів. В даній моделі особа вчителя фізичної культури розглядається, як
координатора здоров’язбережувальної освіти.
О. Тимошенко [4] розробив дієву модель оптимізації професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури, яка ґрунтується на основі
виявлених показників готовності до професійної діяльності. Застосування
моделі педагогічних ситуацій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів
фізичної культури було запропоновано використовувати В. Черняковим [5].
В свою чергу Л. Сущенко [3] побудувала модель особистісно-орієнтованої
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у
вищих навчальних закладах.
Поряд із зазначеними моделями діяльності вчителя фізичної культури
можна виділити інші, які також відіграють суттєву роль у професійній
діяльності педагога. До них ми відносимо концептуальну і інформаційну моделі
професійної діяльності вчителя фізичної культури [2]. Якщо концептуальна
модель складається із сукупності психічних образів і уявлень педагога, які
виступають в ролі головних регуляторів діяльності, то інформаційна модель
містить інформацію про властивості професійної діяльності. Інформаційна
модель допомагає вчителю фізичної культури визначати поточний стан
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навчального процесу, приймати адекватні рішення, здійснювати необхідні
керуючи впливи тощо.
Водночас, теоретичний аналіз представлених літературний джерел,
присвячених проблемі моделювання в діяльності вчителя (викладача) фізичної
культури, дозволяє стверджувати про те, що на теперішній час відсутні моделі,
які характеризують надійність вчителя фізичної культури.
Мета статті полягає у побудові моделі професійно надійного вчителя
фізичної культури.
Виклад основного матеріалу дослідження. Дослідження проблеми
професійної надійності в різних сферах життєдіяльності людини, зокрема і в
педагогічній

сфері,

дозолило

нам

сформулювати

головне

визначення

професійної надійності вчителя фізичної культури. Так, під цим визначенням
ми

розуміємо

професійну

активність

педагога,

що

характеризується

безпомилковістю, ефективністю та самовіддачею, під впливом змінних умов
професійно-педагогічного середовища упродовж уроку з фізичної культури.
Ґрунтовний аналіз проблеми надійності та її представлення стосовно
професії вчителя фізичної культури з подальшим визначенням методів та
способів її дослідження дозволило нам підійти безпосередньо до реалізації
констатувального експерименту з метою отримання емпіричних даних.
Важливою умовою отримання достовірних емпіричних даних, які можна
буде використовувати у подальшому науковому дослідженні з метою
формування професійної надійності у майбутніх вчителів фізичної культури, є
залучення до констатувального експерименту групи експертів. Загалом до
числа експертів відносяться особи, які є професіоналами, спеціалістами,
досконало знають об’єкт дослідження в певній галузі науки та діяльності.
По відношенню до студентів, на яких спрямовано наше дослідження, в
ролі експертів на наш погляд можуть виступати діючі вчителі фізичної
культури. Головна і визначальна відмінність між особами, які здобувають
професію, і людьми, що вже працюють за фахом, це досвід роботи. Досвід
роботи разом із знаннями, вміннями, навичками відіграє важливе значення у
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формуванні таких понять, як майстерність, професіоналізм, компетентність
тощо. Досвід роботи призводить до глибоких змін не лише у структурі
професійних знань, умінь, також відображається на особистісних якостях,
ціннісно-мотиваційній сфері тощо. Зважаючи на те, що професійна надійність
проявляється лише безпосередньо під час професійної діяльності, то досвід
роботи має визначальне значення для відбору експертів. З тим щоб уникнути
впливу адаптаційного періоду до числа експертів було включено вчителів
фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладів, які мали не менше
трьох років стажу роботи. Загалом до констатувального експерименту було
залучено 107 вчителів фізичної культури загальноосвітніх навчальних закладі ІІ
і ІІІ ступенів, різного віку, статі та спортивної спеціалізації.
Реалізація експериментальної частини полягала у відео зйомці уроків з
фізичної культури з подальшим аналізом надійністних характеристик вчителів
фізичної культури. Для забезпечення точності та однаковості проведення
експерименту упродовж дослідження ми дотримувались низки правил:
усі вчителі напередодні отримували завдання провести урок з фізичної
культури;
кожен учитель мав обов’язково підготувати конспект до початку уроку;
учитель не користувався конспектом під час проведення уроку; загалом
він мав покладатись на свій досвід і запам’ятовування порядку і змісту уроку;
учителі не обмежувались у використанні засобів, обладнання та
інвентарю;
вибір способу, методів вирішення поставлених на уроці завдань учителем
встановлювались самостійно, зважаючи на власний досвід та професійну
майстерність;
учителів до початку проведення уроку не ознайомлювали з концепцією
надійності та особливостями її прояву у професії вчителя фізичної культури.
Далі здійснювався аналіз відеоматеріалів проведених уроків. Так,
визначались показники професійної надійності: вербальна і функціональна
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самовіддачі, моторна і загальна щільності, змістове наповнення уроку,
відхилення уроку від конспекту за наведеними вище методами обчислення.
Проведення констатуючого експерименту дозволило встановити основні
показники надійності вчителя фізичної культури. Перейдемо до висвітлення
результативних характеристик професійної надійності, які подано на рис.
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Схема показників професійно надійного вчителя фізичної культури
Так,

за

результатами

констатувального

етапу

експерименту

безпомилковість визначалась, як відхилення проведеного уроку від конспекту.
Як свідчать отримані результати показник безпомилковості змінювався від
9,64 % до 35,93 %. Середнє значення безпомилковості склало 20,84 %. Як
показують дані, вчителі фізичної культури приблизно п’яту частину уроку
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(562,7 секунди) у часовому вимірі здійснюють з відхиленням від запланованого
конспекту уроку. У дослідженні таке відхилення відноситься до розряду
помилки і негативно впливає на характеристику надійності безпомилковість.
Зупинимось більш детально на характеристиці видів помилок, які
впливають на безпомилковість. Усі виявлені відхилення проведених уроків від
конспекту було розділено на три групи. В першу групу віднесено відхилення,
пов’язані із неправильним дозуванням. Так, невідповідність дозування
проявлялась, як у більшій або меншій кількості повторень виконання вправи,
довшій або меншій тривалості виконання вправи. Як показали наші розрахунки
такий тип помилок має найбільше місце у діяльності вчителя фізичної
культури: 60,84 %. Другий тип помилок склало застосування вчителем на уроці
вправ, які не було передбачені конспектом. Такий тип помилок склав 12,68 %.
І третій тип помилок, було пов’язано із тим, що вчителі завершували фізичні
вправи передбачені планом раніше по відношенню до тривалості уроку. Такий
тип помилок склав 26,48 %.
Як показують отримані дані, найбільш проблемним у діяльності вчителя
фізичної культури є дотримання дозування навантаження, як за числом
повторень, так і за тривалістю виконання вправи. На наш погляд, плануючи і
проводячи уроки з фізичної культури учителі дуже рідко фіксують час
тривалості вправи. Особливо це стосується загально розвиваючих вправ,
проведення естафет, виконання ігрових елементів. В меншій мірі відхилення
дозування навантаження стосується колового тренування, де вчителі або
контролювали час виконання вправи, або ж вказували точну кількість
повторень. Загалом даний тип помилок упродовж уроку в середньому складав
342 секунди (5 хв. 42 с.). Окрім того, при проведені уроків з фізичної культури
вчителі в недостатній мірі оцінюють можливості учнів. Це на, наш погляд,
призводить до того, що під час уроку приходиться зменшувати навантаження,
кількість повторень. Як наслідок це також впливає на загальне відхилення від
конспекту.
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Набагато менше відхилення від конспекту було пов’язано із помилками
другого типу. За результатами обчислень в середньому на виконання вправ, не
передбачених конспектом, припадало 71 секунда. Ці дані свідчать про те, що
вчителі фізичної культури добре пам’ятають і застосовують заплановані
вправи. Так, учителі фізичної культури у процесі своєї професійної діяльності
мають чіткі напрацьовані схеми проведення уроків, дотримуються певної
послідовності виконання вправ. Упродовж тривалої професійної діяльності
вчителі напрацьовують свій власний стиль діяльності, який вони постійно
вдосконалюють. Лише були зафіксовані поодинокі випадки перестановки
місцями порядку виконання вправ. Причому, як зазначалось вище така
перестановка не вважалась нами помилкою, якщо вона не впливала на
структурно-логічну схему проведення уроку.
В той же час відмічаючи незначний відсоток помилок другого типу, у
порівняні із помилками, пов’язаними із дозуванням, можемо вказати і на
негативній стороні діяльності вчителя фізичної культури. Так, у процесі
професійної діяльності у вчителів фізичної культури проглядається певна
формалізація освітнього процесу, використання шаблонних методів виховання
та навчання.
Іншими словами, вчителі фізичної культури в певній мірі нав’язують
учням свій сформований, і добре опрацьований набір вправ, при цьому вчителі
мало враховують інтереси учнів, мало цікавляться бажаннями, не намагаються
підлаштовуватись.

Зазначена

тенденція

підтверджується

тривалим

спостереженням за діяльністю вчителів фізичної культури. Так, переважна
більшість вчителів упродовж власної професійної кар’єри мало що змінюють в
індивідуальному стилі своєї праці, недостатньо працюють над розширенням
свого методичного апарату викладання фізичної культури, збільшенням
власного багажу рухових вмінь та навичок.
Аналізуючи третій тип помилок, пов’язаний із невідповідністю виконання
передбаченого конспектом уроку тривалості заняття, можемо зазначити про
його часту появу у процесі діяльності вчителя фізичної культури. Виникнення
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таких помилок пояснюється відхиленнями у дозуванні вправ, як наслідок це
призводить і до невідповідності загального відхилення від плану уроку.
Варто зазначити, що нові вправи, які вчителі використовували уже після
завершення виконання планових завдань ми не відносили до другого типу
помилок, оскільки вони носили вимушений характер. Загалом середнє
відхилення проведеного уроку від конспекту склало 149 секунд (2 хв. 29 с.).
Наступним кроком охарактеризуємо змістове наповнення уроку. Як
показали отримані дані кількість вправ, які вчителі використовували під час
уроку, суттєво різняться і становлять від 9 до 46. Середнє число вправ
складає 30,14. Порівнюючи із загальною тривалістю уроку на кожну вправу в
середньому приходиться 1хв. 30 с.
Розглянемо наступну характеристику надійності ефективність діяльності
вчителя фізичної культури, яка в нашому досліджені визначалася двома
показниками, моторною і загальною щільністю. За допомогою математичного
аналізу було встановлено середні значення моторної щільності, яка становила
61,26 %. Цей показник варіювався від 29,06 % до 83,26 %. Загальна щільність
змінювалась від 44,53 % до 99,28 %. Середнє значення загальної щільності
становило в діяльності учителя фізичної культури 84,1 %.
Зупинимось більш детально на характеристиці моторної і загальної
щільності. Зважаючи на специфіку предмета фізична культура, моторна
щільність характеризує важливу сторону освітнього процесу. По значенню
моторної щільності ми можемо встановити, який був руховий режим учнів під
час уроку, наскільки урок був корисним, з точки зору отримання учнями
фізичного навантаження. По значенням моторної щільності ми опосередковано
можемо говорити про успішність вирішення оздоровчої спрямованості уроку.
В той же час в навчальному процесі з фізичної культури також важливо і
вирішення освітньою складової. Так, учні мають не лише виконувати рухові
вправи, а і отримувати нові знання з предмету, вивчати нові елементи фізичних
вправ, засвоювати правила контролю і самоконтролю стану здоров’я тощо. Для
цього вчитель повинен максимально ефективно використовувати певний час
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уроку для надання нової навчальної інформації, пояснення, показу фізичних
вправ, здійснення контрою за станом учнів, перевірці рівня фізичних
можливостей, оцінювання успішності на уроках тощо. У цьому зв’язку важливу
роль відіграє показник загальної щільності уроку.
Наступним кроком у нашому дослідженні спробуємо встановити, які
типові причини, або ж чинники, що впливають на загальну щільність уроку.
Для цього використовуємо аналіз відеозаписів уроків з фізичної культури.
Перегляд відеозаписів дозволив виявити типові фрагменти уроків, коли
учні не виконували жодних фізичних навантажень, і водночас не отримували
корисної інформації. Серед найбільш поширених випадків, це були очікування
своєї черги, підходу до виконання вправи. Або ж перерва між вправами, коли
учень пасивно відпочиває. Поширеним є випадки, коли учні мають паузу на
уроці, пов’язану із інвентарем (спортивним обладнанням). Причиною цього є
непідготовленість до занять, недостатня кількість інвентарю по відношенню до
чисельності групи, невдале його розташування тощо. Також зустрічались
випадки, коли учні не виконували фізичні вправи, водночас учителі також
певний час пасивно спостерігали, або ж виконували інші дії, не пов’язані із
навчальним процесом.
На наш погляд, досліджуючи зниження рівня загальної щільності уроку,
можемо виокремити три чинника. Перший пов’язаний із матеріальною базою,
спортивний обладнанням і інвентарем. Другий чинник викликаний недостатнім
володінням вчителями методичного апарату. Третій чинник пов’язаний із
недостатньою компетентністю, професійним рівнем учителів.
Наступною характеристикою професійної надійності вчителя фізичної
культури є його самовіддача. Зважаючи на специфіку професії вчителя фізичної
культури нами було означено два показника професійної надійності: вербальна
і функціональна самовіддача. Вербальна складова переважно характеризує
професію вчителя фізичної культури, як суб’єкта педагогічного процесу,
діяльність якого спрямована на передачу знань учням. Основним механізмом
передачі інформації є вербальний апарат вчителя, головним елементом якого є
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слово. Зважаючи на особливість фізкультурної професії до суми слів ми
додаємо такі елементи, як свист, або ж хлопки.
Як

показують

математичні

розрахунки

середня

кількість

слів

проголошених учителем за урок складає 1804 слова. Середній темп
виголошення слів складає 6,681 слова за 10 секунд. Проведемо аналіз роботи
вербального апарату учителя упродовж уроку. За загальноприйнятою схемою
проведення усі уроки поділяються на три частини: підготовчу, основні і
заключну. Зважаючи на різну тривалість цих частин у вчителів більш
інформативним буде аналіз не загальної кількості слів проголошених за окрему
частину уроку, а їх темп виголошення. Тобто далі беремо до уваги відношення
кількості слів до певного проміжку часу.
Так, було розраховано темп проголошення слів учителями в підготовчій,
основній і заключній частині. Середні значення темпу мовлення серед усіх
учителів становлять у підготовчій частині 7,57 слів, в основній частині
6,27 слів, у заключній частині 8,37 слів з розрахунку за 10 секунд.
Як показують дані значення найбільш продуктивною по роботі
вербального апарату характеризується заключна частина уроку. Цей показник
пов’язаний із зменшеною тривалістю заключної частини та підведенням
підсумків проведеного уроку, отримання домашнього завдання. Дещо менший
темп мовлення вчителя фізичної культури становить підготовча частина уроку,
під час якої вчитель відмічає присутніх, повідомляє завдання уроку, та виконує
підготовчі вправи. Найменша за темповими характеристиками виявилась
основна частина уроку.
Таке представлення мовленнєвої роботи вчителя фізичної культури, на
наш погляд, є закономірним і правильним, оскільки повністю збігається з
показниками

фізіологічної

кривої

учня

під

час

уроку.

Згідно

із

закономірностями фізичного розвитку учнів, початок і завершення уроку
повинно мати менші значення частоти серцевих скорочень. Найбільше робота
серцево-судинної системи припадає на основну частину уроку. Збільшення
вербальної складової учителя призводить до зменшення рухової роботи учня, а
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це відображається на показниках ЧСС. Здебільш під час пояснень, постановки
завдань або ж підведення підсумків учні знаходяться на місці.
Охарактеризуємо функціональну складову самовіддачі учителів. Як
зазначалось вище однією із важливих ознак професії вчителі фізичної культури
є необхідність належного рівня фізичної підготовленості, яка дозволяє більш
успішно здійснювати професійну діяльність. Прямим показником, яких
характеризує функціональну роботу організму вчителя є його частота серцевих
скорочень. Зважаючи на те, що вчителі фізичної культури суттєво різняться за
рівним фізичної підготовленості (показники ЧСС у стані спокою у положенні
сидячи варіювались від 50 до 84 ударів за 1 хв.) за основу роботи
функціональної системи ми брали не абсолютні показники частоти серцевих
скорочень, а їх різницю між значеннями на уроці і в стані спокою. Іншими
словами різниця показників ЧСС під час уроку і стану спокою дала нам ту
фізіологічну ціну (функціональні затрати), за рахунок якої учитель здійснював
урок з фізичної культури.
Результати заміру середнього значення ЧСС учителів фізичної культури
під час проведення уроків склали 100,93 ударів за хвилину і варіювались в
межах від 66 до 148 ударів. Без врахуванням значень в стані спокою приріст
показнику ЧСС склав від 11 до 64 ударів за 1 хвилину. Середнє значення
фізіологічної ціни становить 33,57 ударів за 1 хв. Перевівши кількість ударів за
хвилину по відношенню до тривалості уроку значення додаткової активності
серцево-судинної системи, що давала змогу вчителям фізичної культури
здійснювати свою діяльність становить 1510,65 серцевих скорочень.
Разом із тим, визначивши важливість функціональної самовіддачі у
процесі професійної діяльності вчителя, не можна оминути ще однієї важливої
проблеми. Так, в рамках нашого дослідження, функціональна самовіддача
виступає як один із показників професійної надійності. Проте тут маємо
окреслити певні обмеження. Оскільки орієнтація розвитку функціональної
складової на максимальні результати може мати негативні наслідки для
вчителя, зокрема по відношенню до стану його здоров’я. Результати заміру
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середнього значення ЧСС учителів фізичної культури під час проведення
уроків склали 100,93 ударів за хвилину і варіювались в межах від 66 до
148 ударів. Без врахуванням значень в стані спокою приріст показнику ЧСС
склав від 11 до 64 ударів за 1 хвилину. Середнє значення фізіологічної ціни
становить 33,57 ударів за 1 хв. Перевівши кількість ударів за хвилину по
відношенню до тривалості уроку значення додаткової активності серцевосудинної системи, що давала змогу вчителям фізичної культури здійснювати
свою діяльність становить 1510,65 серцевих скорочень.
Таким

чином

безпомилковості,

детальне

ефективності

визначення
та

результативних

самовіддачі,

значень

допомогло

нам

охарактеризувати та виявити особливості професійної надійності вчителя
фізичної культури.
Охарактеризувавши та встановивши кількісні значення показників
професійної надійності вчителя фізичної культури, далі можемо визначити їх
рівні. Як зазначалось вище кожен показник, що характеризує надійність
поділявся на три рівні, умовно відповідаючи високому, середньому та низькому
рівню надійності вчителя фізичної культури.
Отримання числових значень, що характеризують професійну надійність
вчителя фізичної культури за різними показниками дозволяє нам встановити
рівні. Для встановлення інтервалів, що відповідають низькому, середньому та
високому рівню показників професійної надійності використаємо метод
сигмальних відхилень. Відповідно до цього методу усі значення, які
знаходяться в межах від (Xсер – ) до (Xсер + ) відносять до середніх значень
(де  – середньо квадратичне відхилення, Xсер – середнє значення).
Значення показників, які будуть вищими відносимо до високого рівня
надійності, відповідно менші вказуватимуть на низький рівень. Перейдемо до
розрахунку інтервалів рівнів за кожним із показників професійної надійності
вчителя фізичної культури.
Так, було встановлено значення середньоквадратичного відхилення для
усіх показників професійної надійності: функціональна самовіддача ( = 7,44);
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вербальна самовіддача ( = 309,8); загальна щільність ( = 8,11); змістове
наповнення ( = 5,76); відхилення уроку від конспекту ( = 4,69). При
визначенні рівнів моторної щільності ми відходили від норми рухової
активності, відповідно якої були встановлені рівні, які було подано вище.
Результати середніх значень та середньоквадратичне відхилення дозволило нам
встановити рівні за кожним показником професійної надійності вчителя
фізичної культури (табл. ).
Встановлення значень рівнів професійної надійності, виявлених в ході
аналізу професійної діяльності вчителів фізичної культури, є важливим кроком
на шляху дослідження формування професійної надійності майбутніх вчителів
у процесі професійної підготовки.

Таблиця
Значення рівнів показників професійної надійності майбутніх вчителів
фізичної культури
Показник
Вербальна самовіддача
(кількість слів)
Функціональна самовіддача (
ЧСС ср.)
Моторна щільність (%)
Загальна щільність (%)
Змістове наповнення (кількість
вправ)
Відхилення уроку від
конспекту (%)

Середнє
значення
1803

Низький
рівень
<1494

Середній
рівень
[1494-2114]

Високий
рівень
>2114

33,57

<26

[26-41]

>41

61,3
84,1
30,1

<50
<76
<24

[50-60]
[76-92,2]
[24-36]

>60
>92,2
>36

20,84

>25,5

[16,2-25,5]

<16,2

Висновки. Емпіричне дослідження показників професійної надійності
вчителя фізичної культури дозволило виявити кількісні характеристики, за
якими можна діагностувати стан сформованості професійної надійності у
майбутніх вчителів фізичної культури. Подано шкалу, за якою можна
здійснювати

оцінювання

рівня

сформованості

професійної

надійності

майбутнього вчителя фізичної культури. Значення, які відповідають високому
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рівню, характеризують вчителя фізичної культури як професійно надійного
педагога.
Перспективи подальших досліджень Отримання емпіричних даних за
даною проблемою відкриває нам великі можливості в напрямку здійснення
дієвих кроків вдосконалення освітнього процесу з метою формування
професійно надійного майбутнього вчителя фізичної культури.
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Рецензент – доктор педагогічних наук Павлюк Є. О.
Солтык А. А. Обоснование модели профессионально надежного
учителя физической культуры
В статье основное внимание уделено моделированию профессиональной
надежности учителя физической культуры. Отмечается, что действующие
учителя физической культуры выступают в роли экспертов по отношению к
студентам, которые осваивают данную специальность.
Установление
количественных
характеристик
показателей
профессиональной надежности учителей физической культуры позволяет
успешно диагностировать состояние формирования профессиональной
надежности у студентов (будущих учителей). Полученные результаты
помогают в дальнейшем осуществлять необходимые изменения, вносить
соответствующие коррективы в образовательный процесс с целью
формирования профессионально надежного учителя физической культуры.
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Ключевые слова: модель профессиональной надежности, учитель
физической культуры, уровни показателей.
Soltyk O. O. Substantiation of the Model of a Professionally Reliable
Teacher of Physical Education
The article deals with modeling of professional reliability of future teachers of
physical education. It is emphasized that active teachers of physical education play
the role of experts in relation to students that acquire respective skills. Defining
quantitative characteristics of professional reliability of teachers of physical
education allows successful diagnostics of the level of formation of professional
reliability of students (future teachers). The obtained results help make further
changes and corrections in the educational process with purpose of formation of a
professionally reliable teacher of physical education.
Videos of lessons in physical education, timekeeping, pulse-metrics, and pedagogical
survey of classes conducted by active teachers with their further analysis served as
empirical basis of the research. Average values by indices of professional reliability
of a teacher of physical education (deviation from the lesson plan, lesson content,
motor and general density, and teacher’s verbal functional elf-devotion) have been
defined.
Calculation of mean-square deviations of the obtained empirical data allowed
to construct intervals, by which levels of indices of professional reliability were
defined. Each of the indices of professional reliability of a teacher of physical
education was evaluated with low, average, and high level of manifestation.
High levels by each index characterized an educator as professionally reliable
teacher of physical education. At the same time, a number of factors in the profession
of a teacher of physical education have been revealed. These factors have negative
influence on the formation of professional reliability, which is proved by low level of
manifestation of certain indices.
Key words: model of professional reliability, teacher of physical education,
levels of indices.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСПЕКТОРІВ
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ У КОНТЕКСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСІБ І
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
У статті розкрито особливості професійної діяльності інспекторів
прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів,
що зумовлені специфікою їх професійної діяльності в сучасних умовах. Йдеться
про паспортний контроль та здійснення ідентифікації осіб і транспортних
засобів у пунктах пропуску через державний кордон. Охарактеризовано
найістотніші особливості професійної діяльності інспекторів прикордонної
служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів: захист
національної безпеки, правовий характер діяльності, високі стандарти
здійснення прикордонного контролю відповідно до європейських стандартів
щодо якості обслуговування громадян, надскладний характер умов служби,
особливі вимоги до особистісних якостей та підвищені вимоги до моральних
якостей, зокрема відповідальності, чесності, непідкупності, стійкості до
корупційних проявів та опір корупційним впливам.
Ключові слова: інспектор прикордонної служби, пункти пропуску через
державний кордон, ідентифікація осіб і транспортних засобів, професійна
підготовка, культура прикордонної служби, моральні якості.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Прикордонний контроль є
невід’ємним елементом системи забезпечення національної безпеки України та
протидіє загрозам безпеці в прикордонній сфері. Під час перевірки документів
та ідентифікації вирішується більше 70 % усіх завдань, що стоять перед
прикордонним

контролем,

затримується

понад

90 %

правопорушників,

виконується практично 100 % доручень правоохоронних органів.
Встановлення належності паспортного документа особи – одне з
найбільш складних завдань при здійсненні прикордонного контролю і вимагає
від службових осіб Державної прикордонної служби України спеціальних
навичок та умінь під час здійснення ідентифікації. Це завдання потребує
підготовки висококваліфікованих кадрів, які можуть належними чином
здійснювати ідентифікацію осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску
через державний кордон.
© Ткачук Д. В.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. На сьогодні
проблематику організації та здійснення ідентифікації учені розглядають у
декількох

аспектах.

Р. Каратаєв,

Дослідники

С. Каштелян,

Є. Гончаров,

В. Кириленко,

В. Городнов,

С. Морозов,

Б. Єрошин,

Б. Олексієнко,

Ю. Потомський та ін. вивчають цю проблему в аспекті гарантування
національної безпеки загалом та прикордонної зокрема.
Ще один напрям досліджень, що їх провели О. Біньковський, О. Боровик,
С. Гетманюк, С. Дмитров, І. Катеринчук, В. Кириленко, Б. Лейда, А. Мисик,
В. Серватюк, О. Шинкарук, П. Шишолін та ін., вивчає шляхи підвищення
ефективності прикордонного контролю. Особливостям здійснення ідентифікації
у

пунктах

пропуску

присвячено

праці

Е. Матусяка,

А. Мальцева,

О. Войцехівського та ін.
Правові
розглядають

аспекти
В. Зьолка,

організації

прикордонного

А. Лавринець,

Р. Ляшук,

контролю
К. Мостова,

в

Україні
А. Мота,

С. Царенко, питання взаємодії між державними контрольними органами та
відомчими структурами суміжних держав, перспективи їх розвитку між
Україною та державами-членами Європейського Союзу – С. Власко В. Івко,
Ю. Мойсєєнко, В. Онофрей, С. Шахраюк-Онофрей та ін.
Про специфіку формування у майбутніх офіцерів-прикордонників
ідентифікаційних умінь йдеться у роботах В. Щербаня та С. Степанова. Ці
праці мають беззаперечну цінність щодо організації підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників до ідентифікації у пунктах пропуску, проте у них не
взято до уваги специфіки підготовки до цього виду професійної діяльності
персоналу навчальних центрів ДПСУ.
На сьогодні невирішеною залишається проблема підготовки фахівців, що
здійснюють ідентифікацію осіб у пунктах пропуску на державному кордоні, в
навчальних центрах підготовки персоналу ДПСУ.
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Метою статті є висвітлення особливостей професійної діяльності
інспекторів прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних
засобів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Нормативно-правові

документи, що регламентують професійну підготовку персоналу в ДПСУ,
визначають необхідність розвитку самостійності та нестандартності при
прийнятті
Практична

рішень,

володіння

діяльність

широкою

прикордонників

професійною

компетентністю.

характеризується

постійним

безпосереднім контактом із потенційними порушниками державного кордону,
високою самостійністю й автономністю підрозділів, необхідністю тісної
співпраці та взаємодії з місцевим населенням [13]. Крім цього на сьогодні
помітна тенденція до суттєвого зростання кількості осіб, транспортних засобів і
вантажів, які перетинають державний кордон України в пунктах пропуску.
Йдеться про щорічне зростання пасажирського та транспортного потоків – у
2017 році було пропущено понад 97,3 млн осіб і близько 20,8 млн одиниць
транспортних засобів [6]. Це обумовлено об’єктивними причинами світового
розвитку, насамперед інтеграційними процесами на європейському континенті,
розвитком та поглибленням економічних та соціально-політичних зв’язків. З
цим пов’язані лібералізація візового режиму, спрощення прикордонних
формальностей і навіть скасування контрольних операцій на внутрішніх
державних кордонах країн-членів Європейського Союзу.
З іншої сторони, в умовах відкритості міжнародних і міждержавних
відносин усе більшого значення набуває захист держави від протиправних
посягань на державному кордоні. Основні загрози та ризики [10, с. 5], що
стосуються сфери забезпечення національних інтересів України в пунктах
пропуску,

виникають,

по-перше,

через

розширення

економічної

та

демографічної експансії в країну та її транзитних навантажень, використання з
цією метою легальних і нелегальних каналів в’їзду і перебування, незаконної
міграції іноземних громадян та осіб без громадянства через територію України;
по-друге, через активізацію контрабандної діяльності, спроби ввезення
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наркотичних речовин і прекурсорів, зброї, боєприпасів, засобів терору та
торгівлю людьми. За таких умов зростає рівень злочинності, кількість
адміністративних правопорушень, незаконна міграція.
З огляду на це слід зазначити, що паспортний контроль, та ідентифікація
як його складова, є найбільш істотним елементом функціонування підсистеми
пропуску через державний кордон. Під час паспортного контролю та
ідентифікації у пунктах пропуску інспектори прикордонної служби виявляють і
припиняють протиправну діяльність, поряд з іншими елементами системи
пропуску через державний кордон та прикордонного контролю, зокрема блоком
адміністративно-правових і кримінально-процесуальних дій. Саме паспортний
контроль виконує одне з найважливіших завдань: гарантування національної
безпеки України на шляхах міжнародних сполучень.
Таким чином, основна мета системи прикордонного контролю полягає в
захисті національних інтересів, забезпеченні національної безпеки України у
прикордонній сфері. З огляду на це найістотнішою особливістю професійної
діяльності інспекторів прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і
транспортних засобів можна виокремити захист національних інтересів та
гарантування національної безпеки – прикордонний контроль та ідентифікація
як його складова є невід’ємним елементом системи гарантування національної
безпеки країни. Здійснення прикордонного контролю та його складової –
ідентифікації має важливе значення для протидії загрозам безпеці в
прикордонній сфері.
Далі слід зазначити, що Державна прикордонна служба України є
правонаступником Прикордонних військ, реорганізованих у 2003 році у
правоохоронний орган. Відповідно до Воєнної доктрини, з цього року Україна
як демократична держава повинна була створити на своїх кордонах систему
контролю, орієнтовану на європейський досвід та європейські принципи
відкритих кордонів.
Після розширення Європейського Союзу, змін, які відбулися протягом
останніх років у міжнародному середовищі й політико-економічній системі
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України, суттєво змінилися також функції, що їх виконує служба паспортного
контролю ДПСУ. Сьогодні в Україні, як і в Європейському Союзі, схвалено
Концепцію інтегрованого управління кордонами, яка передбачає впровадження
європейських стандартів здійснення прикордонного контролю, створення
чотирирівневої системи контролю за в’їздом та перебуванням в Україні
іноземців і осіб без громадянства, дотримання європейських стандартів
спілкування [3, с. 27]. Окрім забезпечення прикордонної безпеки як у пунктах
пропуску через державний кордон, так і поза ними, пріоритетами у діяльності
прикордонного відомства було визначено також виконання гуманітарної місії,
яка полягає у максимальному спрощенні прикордонних формальностей.
Стратегічними

пріоритетами

відомства

було

визначено

такі:

безпека,

швидкість, культура, комфорт [8, с. 2].
Державна прикордонна служба України стає сучасною прикордонною
службою європейського типу, правоохоронним органом, діяльність якого
ґрунтується на базових стандартах Європейського Союзу в сфері управління
кордоном. Саме тому першочерговим завданням стає впровадження у
діяльність прикордонного відомства сучасних європейських і світових
стандартів. У цьому контексті сусідство з Європейським Союзом стало
потужним стимулом до запровадження в Україні європейських норм і
стандартів у всіх сферах, у тому й сфері прикордонного контролю. Такі вимоги
чітко зафіксовано у Відомчих стандартах культури прикордонної служби в
пунктах пропуску [4].
Як зазначає О. Біньковський, для забезпечення культури прикордонного
контролю важливе значення має:
дотримання принципів законності, відкритості та поваги до людської
гідності під час здійснення прикордонного контролю;
створення позитивного комунікативного середовища у пунктах пропуску;
формування громадської думки та ставлення до прикордонника як до
службової особи, яка захищає права людей на державному кордоні, та
висококомпетентного професіонала;
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протидія корупційним проявам серед персоналу в пунктах пропуску через
державний кордон [2, с. 5].
Відомчі стандарти культури прикордонної служби визначили вимоги до
прикордонників у пунктах пропуску на рівні, що висуваються до працівників
сфери обслуговування, зокрема торгівлі, персоналу банківської сфери.
Пріоритетами в діяльності прикордонного відомства визначено оперативність
здійснення прикордонного контролю та якість обслуговування громадян, що
перетинають кордон у пунктах пропуску [4, с. 7–9]. Першочерговим
передбачено досягнення європейського рівня обслуговування населення, з
верховенством закону та безумовним дотриманням прав людини. Передбачено
також законодавче врегулювання різних аспектів організації та здійснення
прикордонного контролю з метою його адаптації та відповідності стандартам
Європейського Союзу в контексті загальнодержавних євроінтеграційних
процесів.
На сьогодні, незважаючи на посилення з 2014 року військової
компоненти у діяльності Державної прикордонної служби, іншим важливим
завданням (на західній ділянці кордону) визначено розбудову прикордонного
відомства як правоохоронного органу відповідно до базових стандартів
Європейського Союзу. Зокрема, у Концепції інтегрованого управління
кордонами, схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України від
28 жовтня 2015 р., передбачено забезпечення виконання Угоди про асоціацію
між Україною, нагальну імплементацію європейських стандартів здійснення
прикордонного, митного та інших видів державного контролю на державному
кордоні [7]. Стратегія розвитку Державної прикордонної служби України також
визначає необхідність впровадження європейських норм і стандартів у систему
прикордонного контролю [12].
Таким чином, сьогодні важливе значення має діяльність ДПСУ як
прикордонної служби європейського типу, правоохоронного органу, діяльність
якого має ґрунтуватися на базових стандартах Європейського Союзу. Цим
визначається важливість такої особливості професійної діяльності інспекторів
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прикордонної служби, як високі стандарти здійснення прикордонного
контролю відповідно до європейських стандартів щодо якості обслуговування
громадян.
Ще однією особливістю професійної діяльності інспекторів прикордонної
служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів є надскладний
характер служби, зокрема здійснення ідентифікації. Сутність ідентифікації
особи в пунктах пропуску полягає у встановленні тотожності того чи іншого
конкретного

об’єкта

за

сукупністю

його

загальних

і

особливих

ідентифікаційних ознак. Весь процес ототожнення, який прикордонники
здійснюють шляхом порівняльного дослідження ознак об’єкта, їх відображення
або частин об’єкта, називають ідентифікацією. Поняття «ідентифікація особи»
у цьому випадку означає встановлення тотожності особи людини, яка
пред’являє

документи,

із

зображенням

на

фотографії

в

документі

(фотопортретна ідентифікація).
Особистість як об’єкт ідентифікації – це складна функціональна система,
що відрізняється неповторною внутрішньою і зовнішньою структурою. Для її
ототожнення прикордонники у пунктах пропуску повинні враховувати такі
властивості:
а) морфологічні, зокрема антропологічні особливості зовнішньої будови
тіла; шкіряні (папілярні) відбитки руки та ніг; особливості зубного апарату;
анатомічну будову черепа, кісток, скелета тощо; функціональні (динамічні)
особливості ходи, жестикуляції, міміки і т. д.;
б) біохімічні, такі як склад крові, слини; запах; волосся; потожирові
виділення;
в) психофізичні, тобто навички усного і писемного мовлення, особливості
тембру, висоти, сили голосу;
г) соціально-психологічні, зокрема соціальну спрямованість особи,
морально-етичні якості та емоційно-вольові якості;
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д) соціально-демографічні, насамперед біографічні дані, стать, вік,
національність, прізвище, ім’я та по батькові, місце народження, місце
проживання, сімейний стан і т. д.
е) соціально-значущі риси, тобто соціальне походження, освіту, фах,
місце роботи та навчання, соціальне становище і т. д.
є) властивості супутніх речей, насамперед одягу, взуття, дрібних
особистих речей [5, с. 28–29].
Результати

експертного

аналізу

(Е. Матусяк,

А. Мальцев,

О. Войцехівський, Ю. Сичевський, О. Дзяворук, М. Токарчук) [5, с. 3],
засвідчують,

що

переважно

кожен

четвертий

затриманий

порушник

законодавства про державний кордон використовує підроблені або чужі
паспортні документи. Такий вид порушень досить складний для виявлення, так
як порушники підбирають схожу за зовнішністю фотокартку в паспорті,
можуть змінювати свою зовнішність. У багатьох випадках остаточне рішення
щодо належності паспортного документа особі прикордонник може прийняти
тільки після детального вивчення. Для встановлення належності паспортного
документа особи та здійснення ідентифікації під час прикордонного контролю
інспектор прикордонної служби повинен мати спеціальні навички та уміння.
Таким чином, саме від уміння прикордонників, які несуть службу в
пунктах пропуску, помітити невідповідність між обличчям особи і її
зображенням на фотокартці в паспорті, залежить кількість виявлених порушень
прикордонного законодавства та підроблених документів, а за великим
рахунком – і надійність охорони державного кордону.
Важливе значення для прикордонної безпеки, окрім ідентифікації особи
та документів, має також ідентифікація транспортних засобів. Це обумовлено
тим, що останніми роками злочинне викрадення автомобілів набуло широкого
розмаху в багатьох країнах світу та стало надприбутковим бізнесом світового
масштабу. Щороку з країн Західної Європи викрадають близько 1 млн.
транспортних засобів. Найбільш поширений спосіб незаконних дій з
викраденим транспортним засобом – виготовлення документів або дублікатів
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для транспортного засобу. Незаконне виготовлення документів «надає»
викраденій машині ідентифікаційних ознак транспортного засобу, який вже
було утилізовано, включаючи всі його реєстраційні документи. Йдеться про те,
що викрадений транспортний засіб отримує ознаки іншого транспортного
засобу такого ж типу, нібито пройшов звичну та законну реєстрацію, тому
реєстраційні документи на таку автомашину зазвичай є підробленими.
Україна відповідно до наказу Адміністрації ДПСУ від 03 липня 2009 року
№ 496 «Про заходи з удосконалення здійснення контролю автотранспортних
засобів у пунктах пропуску через державний кордон з метою виявлення серед
них викрадених» [11] приєдналася до боротьби з викраденими автомобілями.
Відповідно до цього документа, прикордонники у пунктах пропуску через
державний кордон повинні ідентифікувати повне або часткове підроблення
ідентифікаційного номера автомашини, повне або часткове підроблення
ідентифікаційних табличок (наклейок), невідповідність ідентифікаційного
номера автомобіля з даними в свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті),
повне або часткове підроблення документів про реєстрацію транспортного
засобу,

повне

або

часткове

підроблення

номера

двигуна

та

інших

агрегатів, повне або часткове підроблення угод купівлі-продажу транспортного
засобу та ін.
Отже, аналіз змісту професійної діяльності прикордонників у пунктах
пропуску через державний кордон засвідчує, що вона має складний характер, є
багатоетапною та різноаспектною.
Щодо

наступної

особливості

професійної

діяльності

інспекторів

прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів слід
вказати на те, що професійна діяльність прикордонників у пунктах пропуску
висуває особливі вимоги до їхніх особистісних якостей. Велике значення,
зокрема, має пам’ять. Прикордонник повинен пам’ятати вимоги законодавства
та приписи інструкцій; традиційні та сучасні способи персоналізації
паспортних документів; захисні елементи візи, її компонування, види та
категорії віз; основні способи фальсифікації документів, їх ознаки та методику
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виявлення;

способи

персоніфікації

паспортних

документів;

технології

виготовлення паспортних документів, їх склад, способи друку, фарби; основні
різновиди поліграфічного захисту, захисні властивості післядрукарських
процесів, що застосовуються при виготовленні паспортних документів, та ін.
Окремо слід вказати на важливість для прикордонника спостережливості.
Здійснюючи, зокрема, фотопортретну ідентифікацію за умов обмеженого часу
перевірки документів (10–20 сек.), інспектор повинен помітити вікові зміни
зовнішності пред’явника порівняно із зображенням на фотокартці, зміни
зачіски, виявити використання засобів косметики, помітити високу чи низьку
якість фотографії та ін. За обмеженого часу проведення прикордонного
контролю осіб, які перетинають державний кордон, прикордонник повинен за
результатами

психологічного

спостереження

зробити

висновок

про

психологічний стан людини і на цій основі прогнозувати можливі її наміри. Не
завжди сприятливими є умови, в яких працює прикордонник. Часто це може
бути недостатнє освітлення (в нічний час доби, на залізничних пунктах
пропуску), підвищений рівень шуму. Саме тому прикордонник у пунктах
пропуску повинен бути здатним до довготривалої праці, витривалим, психічно
стійким.
Важливою особливістю професійної діяльності інспекторів прикордонної
служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів є також посилені
вимоги до їх моральних якостей. Відповідно до Антикорупційної програми
Державної прикордонної служби України, політика Державної прикордонної
служби України щодо запобігання і протидії корупції в Адміністрації
Держприкордонслужби та її розвідувальному органі, регіональних управліннях,
загонах Морської охорони, органах охорони державного кордону, органах
забезпечення, навчальних закладах, підрозділах спеціального призначення
ґрунтується на принципах верховенства права; доброчесності на публічній
службі; негативному ставленні до корупції; невідворотності покарання за
корупційні

правопорушення;

ефективності

та

законності

використання

бюджетних коштів; прозорої та відкритої діяльності; залучення громадськості
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до антикорупційних заходів; відпрацювання механізмів партнерства з
інститутами громадянського суспільства [1].
В іншому випадку такі дії, як потурання незаконній міграції на заході
України, порушення правил перетинання лінії розмежування на сході України
тощо, впливають не тільки на імідж держави, а й становлять пряму загрозу
інтересам національної безпеки, можуть бути пов’язані і з діяннями, що їх
кримінальне законодавство класифікує як державну зраду. Корупційні діяння
службовців ДПСУ можуть впливати на систему забезпечення національних
інтересів, обороноздатності, проведення контртерористичних заходів [9].
Таким

чином,

особливості

професійної

діяльності

інспекторів

прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів
обумовлені характером завдань, що їх виконує Державна прикордонна служба з
прикордонного контролю, відповідно до законодавства України та вимог
директивних документів Адміністрації ДПСУ, міжнародних договорів щодо
прикордонного контролю та здійснення пропуску через державний кордон
осіб, транспортних засобів та вантажів.
Висновки. Особливості професійної діяльності інспекторів прикордонної
служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних засобів зумовлені
специфікою їх професійної діяльності в сучасних умовах, зокрема організацією
паспортного контролю та здійснення ідентифікації у пунктах пропуску через
державний кордон. Найістотнішими особливостями професійної діяльності
інспекторів прикордонної служби у контексті ідентифікації осіб і транспортних
засобів є захист національної безпеки, правовий характер діяльності, високі
стандарти здійснення прикордонного контролю відповідно до європейських
стандартів щодо якості обслуговування громадян, надскладний характер умов
служби, особливі вимоги до особистісних якостей та підвищені вимоги до
моральних якостей (відповідальність, чесність, непідкупність, стійкість до
корупційних проявів та відпірність корупційним впливам).
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ПЕРСПЕКТИВАМИ подальших наукових розвідок є розкриття
сутності, особливостей змісту і структури професійної готовності інспекторів
прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів.
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Ткачук Д. В. Особенности профессиональной деятельности
инспекторов пограничной службы в контексте идентификации лиц и
транспортных средств
В статье раскрыты особенности профессиональной деятельности
инспекторов пограничной службы в контексте идентификации лиц и
транспортных средств, обусловленные спецификой их профессиональной
деятельности в современных условиях. Речь идет о паспортном контроле и
осуществлении идентификации лиц и транспортных средств в пунктах
пропуска через государственную границу. Охарактеризованы существенные
особенности профессиональной деятельности инспекторов пограничной
службы в контексте идентификации лиц и транспортных средств. Речь идет
о защите национальной безопасности, правовом характере деятельности,
высоких стандартах осуществления пограничного контроля в соответствии с
европейскими стандартами по качеству обслуживания граждан, сложнейшим
характером условий службы, особых требований к личностным качествам и
повышенным требованиям к моральным качествам, в частности
ответственности,
честности,
неподкупности,
устойчивости
к
коррупционным проявлениям и сопротивление коррупционным действиям.
Ключевые слова: инспектор пограничной службы, пункты пропуска
через государственную границу, идентификация лиц и транспортных средств,
профессиональная подготовка, культура пограничной службы, моральные
качества.
Tkachuk D. Features of Professional Activity of Border Guard Inspectors in
the Context of Identification of Persons and Vehicles
The article reveals the peculiarities of the professional activity of the border
guard inspectors in the context of identification of persons and vehicles due to the
specifics of their professional activities in modern conditions. This is about passport
control and identification of persons and vehicles at border crossing points. It was
found that the activities of the State Border Guard Service of Ukraine provides for
high standards of border control in accordance with the European requirements for
the quality of service to citizens. It has been established that the peculiarity of the
professional activity of border guard inspectors in the context of the identification of
persons and vehicles is a super complicated nature of the service, in particular the
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implementation of identification. The essence of personal identification at
checkpoints is to establish the identity of a particular object based on the totality of
their common and special identification features. The whole process of identification,
which border guards carry out through a comparative study of the features of the
object, their reflection or parts of the object, is called identification. The concept of
"identification of a person" in this case means the establishment of the identity of the
person who presents the documents, with the image in the photograph in the
document (photo-portrait identification).
The most significant features of the professional activity of the border guard
inspectors in the context of identifying persons and vehicles are described: protection
of national security, legal nature of activity, high standards for the implementation of
border control in accordance with European standards on the quality of service to
citizens, the complicated nature of the conditions of service, special requirements to
personal qualities and increased requirements to moral qualities, in particular
responsibility, honesty, integrity, resilience to the cases of corruption and resistance
to corruptive influences.
Key words: border guard inspector, border crossing points, identification of
persons and vehicles, professional training, border guard service culture, moral
qualities.
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Олексій ШЕРЕМЕТА,
Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
У статті представлено актуальні аспекти проблеми формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів Державної
кримінально-виконавчої служби України. З’ясовано, що проблема формування
ціннісного ставлення до здоров’я та здоров’язбережувальної компетентності
є однією з найактуальніших у професійній педагогіці. Вона є також
пріоритетною на сучасному етапі діяльності закладів вищої освіти, у яких
здійснюється підготовка майбутніх фахівців правоохоронної системи України.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, майбутні
офіцери, Державна кримінально-виконавча служба, здоровий спосіб життя,
установи виконання покарань.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема формування
ціннісного ставлення до здоров я та здорового способу життя є однією з
пріоритетних на сучасному етапі діяльності навчальних закладів, у яких
здійснюється підготовка майбутніх фахівців правоохоронної системи України.
Про це свідчать відомчі нормативно-правові документи, постанови Верховної
Ради України, накази Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони
здоров’я України, а також положення Концепції Загальнодержавної програми
«Здоров’я 2020: український вимір» і Національної стратегії з оздоровчої
рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність –
здоровий спосіб життя – здорова нація». Значення ціннісного ставлення до
здоров’я та здорового способу життя обумовлено потребами збереження
здоров’я, а також зростанням впливу негативних чинників і загроз на стан
здоров’я населення. Посилює актуальність теми збройна агресія Російської
Федерації на території Донецької та Луганської областей. На частині території
цих областей, що тимчасово не контролюється українською владою,
знаходяться 29 установ виконання покарань. За даними ООН за весь час
конфлікту на Сході України з весни 2014 року загинуло понад 10,3 тис. людей.
Важливість формування ціннісного та свідомого ставлення до здоров’я
обумовлена також сучасними змінами у пенітенціарній системі України,
наближенням її функціонування до європейських стандартів. Відповідно до
Положення про Державну пенітенціарну службу України на цей центральний
© Шеремета О. П.
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орган виконавчої влади серед інших покладається завдання організовувати
здійснення

медичної

практики,

санітарно-епідеміологічного

нагляду,

медичного контролю за станом здоров'я засуджених і осіб, узятих під варту,
надання їм медичної допомоги, забезпечувати належний санітарно-епідемічний
стан в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах і на їх території.
Реалізація таких завдань вимагає пошуку нових підходів до відбору й
підготовки кадрів. Поліпшення кадрового забезпечення органів пенітенціарної
системи, якість підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої
служби України (далі – ДКВС) визначено одним із основних напрямів її
реформування. Про це свідчить низка нормативно-правових актів, що
регламентують підготовку пенітенціарного персоналу, зокрема Закон України
«Про

Державну

кримінально-виконавчу

службу

України»,

Концепція

реформування ДКВС України, відповідні Постанови Кабінету Міністрів
України та ін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Теоретичні аспекти її
вирішення започатковані у Г. Ващенка, П. Лесгафта, О. Сухомлинського. Учені
І. Матюшин, Ю. Мельник, В. Скумін у своїх працях наголошували, що
формування ціннісного ставлення до здоров’я має відбуватися через
формування загальної культуру. У сучасних дослідженнях, авторами яких є
Н. Башавець, В. Горащук, О. Маркова розглядаються різноманітні аспекти
проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності. Узагальнення
результатів аналізу їх праць дозволяють стверджувати про важливу роль
потреби у здоров’ї і перетворенні її на нормою життя. Інша група вчених,
зокрема В. Бондаренко, Ю. Бородін, П. Мельник, К. Пантєлєєв, А. Турчинов
дослідили роль культури здоров’я та здорового способу життя для курсантів
військових

навчальних

закладів.

Водночас,

проблема

формування

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів ДКВС України у
процесі професійної підготовки не була предметом уваги на вітчизняному
науково-педагогічному

просторі:

не

обґрунтовано
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формування цієї значущої для професійної діяльності утворення під час
навчання у ВНЗ, не розроблено моделі її формування, критеріїв та показників
сформованості,

немає

цілісного

науково-методичного

забезпечення

формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів з
урахуванням сучасних умов розвитку ДКВС України.
Метою статті є виокремлення актуальних аспектів проблеми формування
здоров’язбережувальної

компетентності

майбутніх

офіцерів

Державної

кримінально-виконавчої служби України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для з’ясування стану
теоретичної розробленості проблеми дослідження доцільно здійснити аналіз і
узагальнення дисертаційних робіт, монографій і наукових статей з цієї теми. У
результаті дослідно-пошукової роботи нами зроблено висновок, що проблема
формування

культури

здоров’язбереження

та

здоров’язбережувальної

компетентності була предметом уваги представників наукової спільноти. Так,
наприклад, різноманітні аспекти формування ціннісного ставлення до здоров’я
та здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів досліджували
В. Бабич, Б. Долинський, В. Єрмолова, О. Журавель, В. Звєкова, Т. Кириченко,
С. Лебедченко, Л. Цьовх, Ю. Юрчишин та ін.). Стосовно майбутніх фахівців
економічного профілю цю проблему досліджували Н. Башавець, І. Боднар,
Г. Грибан. Дослідники Г. Єдинак, В. Нестеренко, Г. Опалко та О. Подлесний у
своїх публікаціях на важливість формування здорового способу життя у
студентів закладів вищої освіти. Ці вчені зазначають, що провідним завданням
створення здоров’язбережувального освітнього середовища, яке ґрунтується на
єдності фізичного, психічного (духовного) та соціального здоров’я, є занурення
студента в особливо організований життєвий простір, у якому формується
звичка до здорового способу поведінки, що забезпечує комфортне перебування
особи в навчальному закладі та поза ним [1].
Так, наприклад, О. Мельник здоров’язбережувальне освітнє середовище
визначає як сукупність педагогічних, соціально-культурних, матеріальнотехнологічних і медико-валеологічних умов життєдіяльності навчального
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закладу, в результаті взаємодії яких відбувається духовно-моральний та
інтелектуальний розвиток особистості [2]. У цьому визначенні закладено
інтегративний підхід до розуміння феномена здоров’я, багаторівневість
реалізації здоров’язбережувальної діяльності, врахування єдності підходів,
полікомпонентність

середовища.

На

думку

С. Мельник

[3],

здоров’язбережувальне середовище доречно трактувати як цілеспрямовану
систему дидактичних умов, що оптимізують засвоєння знань, умінь, навичок,
розвиток творчого мислення, формування емоційно-ціннісного ставлення до
свого здоров’я в ситуаціях фізичного, інтелектуального, емоційного, духовного,
соціального комфорту і створюють сприятливий психологічний клімат у
процесі навчання.
Крім того, важливим для нормального функціонування освітнього
середовища закладу вищої освіти є забезпечення оптимальної рухової
активності фахівців, спрямованої на формування та реалізацію природної
потреби

в рухах, що

закладена генетично, проте потребує

певного

стимулювання і задоволення. З цією метою вчені пропонують використання
різноманітних засобів, зокрема технології проведення тренінгів із формування
здорового способу життя молоді (Г. Бевз); здоров’язбережувальні технології
(Г. Грибан,

Н. Левінець,

В. Лозинський,

Н. Москаленко,

Т. Осипенко,

С. Павлова, Р. Смамоха, Н. Смирнов, С. Футорний та ін.).
Результати аналізу наукових джерел із проблеми дослідження [4–6]
дозволили зробити висновок про те, що проблема формування ціннісного
ставлення до здоров’я, ведення здорового способу життя реалізується в
контексті

міждисциплінарних

досліджень,

окреслення

яких

потребує

використання сучасних наукових підходів духовно-ціннісного спрямування до
формування в молоді здорового способу життя. Узагальнення результатів
аналізу наукових праць дозволяють зробити висновок, що вирішення проблеми
формування

здоров’язбережувальної

здійснювати

з

урахуванням

компетентності

гносеологічного,

вчені

пропонують

системного,

особистісно
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орієнтованого, праксеологічно-діяльнісного, аксіологічного і комплексного
підходів.
На важливість вирішення проблеми дослідження вказують і результати
аналізу практики діяльності ДВКС України. Складний характер професійної
діяльності, ускладнення завдань, що їх виконують офіцери ДКВС України,
зростання відповідальності за життя та здоров’я осіб, що відбувають покарання,
обумовлюють об’єктивну потребу у вдосконаленні системи професійної
підготовки

зазначеної

категорії

фахівців,

у

тому

числі

формування

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів ДКВС України. Це
обумовлено тим, що санітарно-гігієнічні умови утримання ув’язнених не
завжди відповідають встановленим нормативними документами вимогам. У
сфері управління ДКВСУ Станом на 1 жовтня 2018 року перебуває 148 установ
виконання покарань та слідчих ізоляторів, у яких утримується близько 56 тис.
осіб.
За даними громадських організацій, що здійснюють моніторинг стану
утримання осіб узятих під варту та засуджених, в установах відбування
покарань існують певні проблеми. Так, наприклад, багато осуджених не
доживають до дня свого звільнення, оскільки гинуть від хвороб, неякісного
харчування, «розбірок» з іншими арештантами та навіть катувань. Умови
перебування в установах відбування покарань характеризуються застарілою
матеріально-технічною базою, проблемами з фінансуванням (на рівні 43–45 %
від необхідного), неналежним медичним обслуговуванням і поганими умовами
праці співробітників закладів. Антисанітарія, холод або навпаки нестерпна
спека й досить обмежена площа тюремних приміщень (інколи 1,5 квадратних
метри на людину замість норми у 2,5 або європейського стандарту у 4,5)
негативно впливають не лише на стан здоров’я ув’язнених, а й офіцерів, які
здійснюють свою професійну діяльність в установах відбування покарань. Їхня
здатність виконувати службові обов’язки залежить не тільки від професійної
підготовленості, а й від високого рівня фізичного, психічного і духовного
здоров’я, на які останнім часом впливають різні негативні чинники: кліматичні
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2018

Випуск 4

Педагогіка

умови, стан навколишнього середовища (забруднення повітря, води, ґрунту),
незбалансоване і неправильне харчування, соціально-економічні умови, стан
медичного обслуговування, шкідливі звички, несприятливі умови праці,
моральне і психічне навантаження, малорухомий спосіб життя, низький
культурний рівень тощо. Такий стан справ негативно впливає на якість набору
курсантів для навчання у вищих навчальних закладах пенітенціарної системи.
Отже,

проблема

формування

здоров’язбережувальної

компетентності

майбутніх офіцерів ДКВС України є актуальною і потребує дослідження.
Крім того, потребують розв’язання суперечності, які виявлені у
результаті аналізу наукової літератури з проблеми дослідження, нормативноправових документів та практики професійної підготовки офіцерів ДКВС
України, зокрема між: зростанням вимог суспільства до якості професійної
підготовки офіцерів, зумовлених особливостями професійної діяльності в
сучасних умовах, і недостатністю методологічної та методичної бази для
забезпечення

цих

вимог;

здоров’язбережувальної

зростаючими

компетентності

вимогами

офіцерів

ДКВС

до

рівня

України

і

недостатньою ефективністю освітньої системи вищих навчальних закладів
щодо забезпечення цих вимог; традиційним змістом навчання курсантів і
завданнями, визначеними у нормативних вимогах щодо формування здорового
способу життя; потребою у підготовці кваліфікованих офіцерів ДКВС України
з високим рівнем здоров’язбережувальної компетентності та невизначеністю
педагогічних умов її формування.
Висновки. Проблема формування ціннісного ставлення до здоровя та
здоров’язбережувальної компетентності є однією з найактуальніших у
професійній педагогіці і з пріоритетною на сучасному етапі діяльності
навчальних закладів, у яких здійснюється підготовка майбутніх фахівців
правоохоронної системи України. Про це свідчать відомчі нормативно-правові
документи. Попри досить широкий спектр наукових досліджень, у яких
розкрито

різні

аспекти

збереження

здоров’я,

проблема

формування

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх офіцерів ДКВС України у
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процесі професійної підготовки не була предметом уваги на вітчизняному
науково-педагогічному

просторі:

не

обґрунтовано

педагогічних

умов

формування цієї значущої для професійної діяльності компетентності під час
навчання у ВНЗ, не розроблено моделі її формування, критеріїв та показників
сформованості,

немає

цілісного

науково-методичного

забезпечення

формування здоров’язбережувальної компетентності з урахуванням сучасних
умов розвитку ДКВС України.
Крім того, потребують розв’язання суперечності, які виявлені у
результаті аналізу наукової літератури з проблеми дослідження, нормативноправових документів та практики професійної підготовки офіцерів ДКВС
України.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З огляду на
важливість

теми

потребують

уточнення

сутності

та

змісту

поняття

«здоров’язбережувальна компетентність офіцера ДКВС», а також розроблення
цілісного

науково-методичного

забезпечення

формування

здоров’язбережувальної компетентності з урахуванням сучасних умов розвитку
ДКВС України.
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В статье представлены актуальные аспекты проблемы формирования
здоровьесберегательной компетентности будущих офицеров Государственной
уголовно-исполнительной службы Украины. Выяснено, что проблема
формирования ценностного отношения к здоровью и здоровьесберегательной
компетентности является одной из самых актуальных в профессиональной
педагогике. Она также является приоритетной на современном этапе
деятельности высших учебных заведений, в которых осуществляется
подготовка будущих специалистов правоохранительной системы Украины.
Ключевые слова: здоровьесберегательная компетентность, будущие
офицеры, Государственная уголовно-исполнительная служба, здоровый образ
жизни, учреждения исполнения наказаний.
Sheremeta O. Formation of Health-Keeping Competence of Future Officers
of the State Criminal Execution Service of Ukraine as a Topical Problem of
Professional Pedagogy
The article presents the current aspects of the problem of the formation of
health-keeping competence to future officers of the State Criminal Execution Service
of Ukraine. It was found that the problem of forming a valuable attitude to health and
health-keeping competence is one of the most relevant in professional pedagogy. It is
also a priority at the present stage of the activities of higher educational institutions
in which the training of future specialists of the law enforcement system of Ukraine is
carried out. This is evidenced by the departmental regulatory documents. Despite a
fairly wide range of scientific studies that reveal various aspects of keeping healthy
and forming valuable attitude to health, the problem of the formation of the healthkeeping competence to future officers of the State Criminal Execution Service of
Ukraine in the process of professional training was not a subject of attention in the
Ukrainian scientific and pedagogical sphere: this competence is significant for the
professional activity but the pedagogical conditions for its formation when studying
at higher educational institutions are not substantiated, a model of its formation,
criteria and indicators of formation are not developed, there is no holistic scientific
and methodological support for the formation of health-keeping competence, taking
into account modern conditions for the development of the State Criminal Execution
Service of Ukraine.
Adversely affecting the health of officers of the State Criminal Execution
Service of Ukraine, the specific conditions of the service enhance the topicality of the
problem. In addition, it has been established that officers’ ability to perform their
service duties depends not only on professional training, but also on the level of
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physical, mental and spiritual health, which have recently been influenced by various
negative factors.
As a result of the analysis of the scientific literature and regulatory documents
on the issue of the research, the contradictions that occur in the practice of training
officers of the State Criminal Execution Service of Ukraine are highlighted.
Key words: health-keeping competence, future officers, State Criminal
Execution Service of Ukraine, healthy lifestyle, penitentiary institutions.
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КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД
ЧАС СПІЛЬНОГО ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ІЗ СУМІЖНИМИ
ДЕРЖАВАМИ: МОВНИЙ ЕТИКЕТ ТА КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
Комунікативна взаємодія офіцерів-прикордонників під час спільного
прикордонного контролю із суміжними державами: мовний етикет та
культура мовлення.
У статті автори висвітлюють етикетні та мовні особливості
комунікативної взаємодії офіцерів-прикордонників під час спільного
прикордонного контролю із суміжними державами. З посиланням на
законодавчі та нормативні акти учені окреслюють вимоги до персоналу
прикордонного відомства у контексті спільного прикордонного контролю із
суміжними державами. Найважливішою умовою ефективної комунікативної
взаємодії офіцерів-прикордонників з представниками різних народів і культур
автори статті називають ставлення до іншої культури як до рівної, повагу до
специфіки інших культур, національних звичаїв і традицій. Моральною основою
ділового спілкування з представниками прикордонних відомств інших держав,
на думку дослідників, є орієнтація на загальнолюдські моральні принципі та
гуманістичні пріоритети, безпосереднім виявом чого у службовому спілкуванні
є мовний етикет.
Ключові слова: офіцер-прикордонник, комунікативна діяльність,
спільний прикордонний контроль, пункт пропуску, мовний етикет, культура
мовлення, прикордонне відомство.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах відкритості
міжнародних і міждержавних відносин, розвитку та поглиблення економічних
та соціально-політичних зв’язків відповідно до підписаної Україною Угоди про
© Шумовецька С. П., Карпушина М. Г., Палагнюк М. Г.
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асоціацію

з

Європейським

Союзом

передбачено

створення

єдиного

інформаційного простору та впровадження європейських стандартів здійснення
прикордонного контролю [2, с. 27]. Цим обумовлена необхідність посиленої
уваги до підвищення ефективності комунікативної взаємодії офіцерівприкордонників під час спільного прикордонного контролю з суміжними
державами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опираються автори. На сьогодні
педагоги та психологи вивчають окремі шляхи, методи та засоби формування
комунікативних

умінь в офіцерів-прикордонників, зокрема особливості

підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійного спілкування у
процесі навчання гуманітарних дисциплін (Н. Берестецька), формування
професійно-комунікативної спрямованості у слухачів мовної спеціальності
військових навчальних закладів (О. Волобуєва), психологічні умови розвитку
комунікативної компетентності керівників Державної прикордонної служби
України (В. Назаренко), специфіку професійної культури персоналу Державної
прикордонної служби, що здійснює прикордонний контроль у пунктах
пропуску на шляхах міжнародних сполучень (І. Балицький), психологічні
особливості професійного спілкування військовослужбовців в особливих
умовах (О. Бондаренко), складові педагогічної технології формування вмінь
службового спілкування (О. Мисечко).
Учені також вивчають проблеми взаємодії між відомчими структурами
суміжних держав, особливості інформаційної взаємодії у пунктах пропуску,
зокрема сучасний стан співробітництва під час контролю осіб, товарів і
транспортних засобів, перспективи розвитку співробітництва між Україною та
державами

–

членами

Європейського

Союзу

(С. Власко),

особливості

співробітництва Державної прикордонної служби України з європейськими
інституціями у рамках програм транскордонного співробітництва (В. Івко),
специфіку професійного становлення майбутніх офіцерів-прикордонників у
контексті розвитку прикордонного співробітництва (В. Мірошніченко), зміст
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службової діяльності персоналу прикордонного відомства України з питань
прикордонного співробітництва в сучасних умовах (Ю. Мойсєєнко), методичні
підходи

до

оцінки

ефективності

міжрегіонального

(прикордонного)

співробітництва (Ю. Рогозян) та ін. Подальшого детального вивчення потребує
також специфіка комунікативної взаємодії офіцерів-прикордонників під час
спільного прикордонного контролю із суміжними державами.
Метою статті є висвітлення етикетних та мовних особливостей
комунікативної

взаємодії

офіцерів-прикордонників

під

час

спільного

прикордонного контролю із суміжними державами.
Виклад основного матеріалу дослідження. У статті 26 «Спільний
прикордонний контроль із суміжними державами» Закону України «Про
прикордонний контроль» визначено, що спільний прикордонний контроль
може здійснюватися на території України і за її межами. Відповідно до цього
закону,

на

державному

кордоні

передбачено

спільний

контроль

за

перетинанням державного кордону особами, транспортними засобами і
переміщенням через нього вантажів шляхом співробітництва державних
органів України та відповідних органів суміжних держав [8].
Концепція інтегрованого управління кордонами також значну увагу
приділяє питанням співробітництва з державами, що межують з Україною.
Передбачено, що для спільного прикордонного контролю із суміжними
державами важливе значення має виконання міжнародних договорів та програм
протидії організованій злочинності на державному кордоні, укладення нових
міжнародних договорів, зокрема щодо проведення попередньої перевірки
правових підстав для в’їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства,
забезпечення обміну інформацією про товари та транспортні засоби, що
переміщуються у пунктах пропуску через державний кордон [4].
У Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України також вказано
на важливість організації спільної оперативної охорони державного кордону
України з державами – членами Європейського Союзу, зокрема Республікою
Польща, Словацькою Республікою, Румунією та Угорщиною, а також з
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Республікою Молдова [9]. Спільна оперативна охорона державного кордону
передбачає запровадження спільного контролю осіб, транспортних засобів і
товарів у пунктах пропуску через державний кордон; організацію спільного
патрулювання

державного

кордону;

впровадження

механізму

обміну

інформацією та проведення спільного аналізу ризиків; співпрацю оперативних
органів; розширення мережі та функцій прикордонних контактних пунктів на
спільному кордоні з суміжними державами.
Документи також визначають нові вимоги до персоналу прикордонного
відомства у контексті спільного прикордонного контролю із суміжними
державами. Слід зазначити, що Державна прикордонна служба України
відмовилась від радянського спадку, переорієнтувавши свою діяльність як
військової структури, що діяла відповідно до концепції закритої держави, якою
був СРСР, до правоохоронної. На сьогодні, окрім військової компоненти,
стратегічними пріоритетами діяльності прикордонного відомства визначено
впровадження європейських норм і стандартів у систему прикордонного
контролю, забезпечення розвитку інтегрованого управління кордонами з
урахуванням досвіду держав – членів Європейського Союзу відповідно до
девізу «Ефективність, координація, співробітництво» [7]. За О. Біньковським, у
наш

час

першочергового

значення

набуває

підвищення

культури

прикордонного контролю, що передбачає насамперед дотримання персоналом
прикордонного відомства принципів законності, відкритості та поваги до
людської гідності під час здійснення прикордонного контролю; створення
позитивного комунікативного середовища у пунктах пропуску; протидію
корупційним проявам серед персоналу в пунктах пропуску через державний
кордон [1, с. 5].
У контексті загальнодержавних євроінтеграційних процесів передбачено
адаптацію

та

відповідність

прикордонного

контролю

стандартам

Європейського Союзу. Важливого значення надано досягненню європейського
рівня обслуговування населення, з верховенством закону та безумовним
дотриманням прав людини. Відповідно у нових Відомчих стандартах культури
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прикордонної служби вимоги до прикордонників у пунктах пропуску не нижчі,
ніж для працівників сфери обслуговування (персоналу банківської системи,
торгівлі). У них передбачено, що представник Державної прикордонної служби
має бути зразком високої культури, скромності й витримки, берегти військову
честь, захищати свою і поважати гідність інших людей, уміло поєднувати
повсякденну вимогливість з дотриманням прав і свобод осіб, що перетинають
державний кордон на шляхах міжнародних сполучень [3, с. 7].
У цьому контексті беззаперечною є необхідність створення у пунктах
пропуску

позитивного

комунікативного

середовища.

Саме

здатність

і

готовність усіх контактних сторін належним чином здійснювати професійну
комунікацію

визначають

ефективність

організації

спільної

оперативної

охорони державного кордону. Комунікативна взаємодія – це кооперативна
діяльність, у якій мовці докладають зусиль для підтримання «обличчя» один
одного [11, с. 83]. Під час спільного контролю українські прикордонники
взаємодіють як з представниками прикордонних структур іноземних держав,
так і з особами, що перетинають державний кордон. У таких випадках йдеться
про

частотні

контакти

культур,

вір,

традицій.

У

пунктах

пропуску

прикордонники мають справу з людьми, що відрізняються поглядами на світ,
звичаями, мораллю, ставленням до релігії та ін. З огляду на це спілкування
прикордонників у пунктах пропуску повинно відбуватись таким чином, щоб
унеможливити міжкультурний конфлікт. Офіцер-прикордонник, взаємодіючи з
іншими

людьми

фундаментальних

у

міжкультурному

міжнародних

просторі,

морально-етичних

повинен

дотримуватись

вимог

комунікативної

поведінки, насамперед керуватись принципами чемності, пунктуальності,
тактовності, поваги і толерантності.
Під час здійснення усіх процедур спільного контролю офіцерприкордонник повинен брати до уваги, що представники того чи іншого народу
мають свої уявлення про культуру спілкування, свої стандарти та моделі
комунікативної поведінки. Між представниками різних культури можуть бути
розбіжності у поглядах на світ, звичаї, службовий етикет. Офіцер державної
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прикордонної служби повинен намагатись вивчати інші культури, знати й
дотримуватись вимог і правил крос-культурної комунікації, тобто культури
міжнародного спілкування. Найважливішою умовою вдалого спілкування
офіцера-прикордонника з представниками різних народів і культур є ставлення
до іншої культури як до рівної, повага до специфіки інших культур,
національних звичаїв і традицій.
У цьому контексті важливе значення має дотримання офіцеромприкордонником

етичних

вимог

у

спілкуванні.

Саме

у

спілкуванні

найяскравіше виявляються моральні якості та відповідність поведінки
людини

загальноприйнятим

моральним

нормам.

Етика

службового

спілкування інспекторів прикордонної служби під час спільного прикордонного
контролю – це сума вироблених наукою, практикою й досвідом моральноетичних вимог, принципів, норм і правил, дотримання яких забезпечує
взаєморозуміння прикордонників та колег з прикордонного відомства іншої
країни, а також осіб, які перетинають державний кордон на шляхах
міжнародних сполучень.
Моральною

основою

ділового

спілкування

з

представниками

прикордонних відомств інших держав має бути орієнтація на загальнолюдські
моральні принципі та гуманістичні пріоритети. Класичною під час спільного
прикордонного контролю є вимога при спілкуванні дотримуватись основних
етичних принципів: «Не роби іншому того, чого б ти не хотів, щоб він робив
тобі» та «Що ти робиш іншим, те робиш і собі». Це означає недоцільність
маніпулювання у службовому спілкуванні, досягнення своєї мети за рахунок
інших, обману та інсинуацій.
Дотримання моральних принципів допомагає подолати психологічну
несумісність, уникати конфлікту, у будь-яких ситуаціях зберегти почуття власної
гідності. За допомогою цих принципів можна протистояти суб’єкт-об’єктним
відносинам, за яких особистістю, суб’єктом є лише один із учасників
комунікативної взаємодії, а інший – об’єктом, річчю, яку використовують та
якою

маніпулюють,

при

цьому

взаємини

набувають
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привласнення [13, с. 83]. Без дотримання моральних принципів спілкування
набуватиме ознак антикультури, проявами якої є маніпуляція, інвективна
лексика тощо. Етичні норми та ритуальні правила службових взаємовідносин
необхідні в усіх випадках професійної діяльності, під час обміну інформацією,
використання способів та засобів взаємовпливу, допомагають досягти
взаєморозуміння.
Безпосереднім виявом моральності у службовому спілкуванні є мовний
етикет.

Службове

спілкування

інспекторів

прикордонної

служби

прикордонного відомства має відповідати вимогам мовного етикету як системи
словесних форм ввічливості, узвичаєних у певному суспільстві, у певному
суспільстві, у тій чи іншій країні [12, с. 15]. Саме мовний етикет спирається на
моральні правила та вимоги і вказує на ставлення як до інших людей, так і до
себе.
Основою етикетного спілкування прикордонників має бути ввічливість,
такт у відносинах з іншими людьми. Професійний такт офіцера-прикордонника
під час спільного прикордонного контролю – це прояв стриманості,
передбачливості

й

пристойності

при

спілкуванні

з громадянами,

які

перетинають кордон. Дотримання прикордонником етикетних норм і такту є
показником його моральної вихованості й загальної культури, найважливішою
умовою встановлення правильних відносин між службовцями ДПСУ й
представниками прикордонних відомств суміжних держав, а також особами, які
перетинають державний кордон. Оволодіння правилами й нормами культури
службового спілкування, службової етики й етикету повинне бути внутрішньою
потребою кожного прикордонника.
Важливе свідчення мовного етикету офіцера-прикордонника – уміння
належним чином звертатись до співрозмовників, зокрема використовувати
слова-індекси і слова-регулятиви – загальні іменники для називання осіб або
звертання до них. Слова-індекси (лат. іпdex, від іпico – вказую) показують
соціально-мовленнєвий статус мовця: його вік і стать (бабуся, дідусь, дівчина,
хлопець, юнак), рід занять (стюардеса, лікар, водій), учений ступінь, звання
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(магістр,

доктор,

професор),

ранг

(капітан,

полковник,

адмірал),

сан

(архідиякон, митрополит, патріарх), титул (граф, князь) тощо. Важливо, щоб у
під час спільного прикордонного контролю, називаючи людей або звертаючись
до них за титулами, званнями та іншими словами-індексами, офіцерприкордонник був добре поінформованим і дуже уважним щодо цього, аби щось
не переплутати, не применшити гідності або, навпаки, не перестаратися в
титулуванні. Зокрема до військовиків, міліціонерів, пожежників тощо, які носять
однострої зі знаками розрізнення офіцерських та генеральських звань, як зазначає
Я. Радевич-Винницький, можна звертатися спрощено: пане офіцере, пане генерале.
У спілкуванні з представниками церковної ієрархії до них належить звертатися
так, як цього вимагає їх сан: Ваша святосте! (до патріарха), Ваше Блаженство!
(до митрополита), Ваше Високопреосвященство! (до митрополита та до
архієпископа) та ін. У свою чергу до найвищих урядових осіб українською
мовою слід звертатися так: Ваша Високодостойносте пане Президенте!;
Високодостойний

пане

Прем’єр-міністре!

В

Україні

ж

здебільшого

використовують формули: Вельмишановний пане Президенте (Прем’єрміністре)!; Шановний пане міністре! тощо. Не рекомендують до державних осіб
звертатися на ім’я і по батькові, тому що так можна звертатися до людини як до
приватної особи – з нагоди Нового року, дня народження тощо [10, с. 76–78].
Під час спільного прикордонного контролю офіцер-прикордонник
повинен також звернути увагу на використання слів-регулятивів (лат. regula –
«правило, норма») – загальних іменників, уживаних для називання людей і
звернення до них: пан, пані, добродій, добродійка. Важливо враховувати, що
особливістю сучасного називання особи в офіційно-діловій царині є паралельне
використання дво- і трикомпонентних формул (із виразною перевагою
двокомпонентного називання в Західній Україні і трикомпонентного на
Східній). З огляду на це персоналу ДПСУ можна, розпочинаючи спілкування з
людиною, яка перетинає кордон, в тому числі при проведенні бесіди на другій
лінії, з’ясувати, як до неї звертатися. Я. Радевич-Винницький у цьому контексті
зазначає, що в англосаксонському світі прийнято запитувати, як треба писати
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прізвище співрозмовника (причина при цьому інша – складність англійського
правопису) [10, с. 79].
Окрім етикетних вимог, при взаємодії під час спільного прикордонного
контролю важливе значення має культура мовлення офіцерів-прикордонників.
Мовна культура фахівця виявляється у дотриманні норм літературної мови,
вмінні висловлюватися правильно й виразно, користуватись всіма її засобами
залежно від умов спілкування, його мети й змісту [6, с. 5]. Дотримання
загальноприйнятих

літературних

норм

у

користуванні

лексичними,

фонетичними, морфологічними, синтаксичними і стилістичними засобами мови
свідчить про грамотність офіцера, є основою культури його мовленнєвого
спілкування.
Серед складових культури мовлення слід вказати на вибір слів і сталих
зворотів, правильний вибір граматичних форм і конструкцій. Офіцерприкордонник повинен велику увагу звертати на використання займенника у
сфері етикетного спілкування, насамперед особових займенників, які вказують
на учасників спілкування: я, ми – 1-ша особа, адресант, ти, ви – 2-га особа,
адресат, він (вона, воно, вони) – 3-я особа, яка не є учасником діалогу, але
присутня при розмові або є її предметом [10, с. 66]. Офіцери Державної
прикордонної служби повинні вживати пошанне Ви до всіх людей, які перетинають
державний кордон України, до рівних і старших за віком та вищих за соціальним
становищем для підкреслення ввічливого ставлення, поваги. Вживання замість
пошанного Ви займенника ти належить до антиетикетних засобів, його
використовують для пониження статусу співрозмовника, образливо-емоційного
впливу на нього.
Серед

вимог

етикетної

поведінки

офіцера-прикордонника

при

здійсненні прикордонного контролю із суміжними державами слід вказати на
важливість дотримання вимог такого принципу ефективного спілкування, як
ввічливість (за Дж. Лічем) [11, с. 85–87]. Суть принципу ввічливості
(етикетності)
співрозмовника.

полягає

у

Дотримання

максимальному
принципу

«піднятті»

Ввічливості
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атмосферу спілкування. Дж. Ліч сформулював принцип увічливості як
сукупність

окремих

(лат. maxima

–

максим.

основне

Найважливіші

правило)

цього

правила,

принципу

тобто
такі:

максими

тактовність,

великодушність, схвалення, скромність, симпатія.
У цьому контексті для належної організації діалогу сучасна риторика
пропонує враховувати особливості адресата (соціальний стан, вік, інтереси та
ін.), висловлюватися конкретно (допомагає співрозмовнику належним чином
сприймати сказане, те, що необхідно для розуміння і запам’ятовування), бути
об’єктивним, тобто уважним до інших думок (говорити зі співрозмовником на
рівних, без менторства), дружелюбним, щирим (йдеться про «ораторську
чесність», віру в свої слова) [14, с. 103–106].
Зазначені максими та вимоги, розроблені у сучасній риториці та
комунікативній лінгвістиці, враховано і у Відомчих стандартах культури
прикордонної служби. Вони містять дуже важливе положення про те, що
персонал Державної прикордонної служби повинен бути готовим до сприяння
– уміти слухати і вирішувати проблеми людей, що опинилися в складній
ситуації, або скеровувати їх до інших інстанцій у випадках, які виходять за
межі обов’язків або компетенцій [3, с. 7].
Культура

слухання

офіцера-прикордонника

під

час

спільного

прикордонного контролю – це активна діяльність, яка передбачає вміння
використовувати вербальний зв’язок зі людиною, яка перетинає державний
кордон,

для

розв’язання

комунікативної

проблеми.

Уміння

вислухати

співрозмовника у складній ситуації є основою ефективного вирішення
прикордонником службових завдань [5, с. 11–12]. Під час співбесіди на
контролі першої чи другої лінії, проведення розширеного опитування та
перевірки вказаних особою відомостей – у всіх цих випадках службове
спілкування офіцера-прикордонника – це процес взаємозв’язку та взаємодії, під
час якого відбувається обмін інформацією та досвідом при виконанні
службових завдань з охорони державного кордону України. Уміння офіцера
слухати – це насамперед уміння розпізнавати необхідну інформацію під час
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обговорень, що пов’язані з наданням права громадянам перетнути державний
кордон; розуміння наміру мовців, комунікативних наслідків їх і своїх
висловлювань; з’ясування позиції і погляду осіб, які перетинають кордон;
розрізнення особливостей спілкування з людьми різного віку і соціального
статусу.
Загалом слід підкреслити, що при організації спільного прикордонного
контролю офіцер-прикордонник повинен уміти спілкуватися, зокрема уміти
встановлювати контакти з іншими людьми, досягати взаєморозуміння за різних
умов; здійснювати інтеракцію на різних рівнях обміну інформації; уміти
спонукувати партнерів до зміни їхньої поведінки. Персонал Державної
прикордонної служби України у процесі спільного прикордонного контролю
повинен уміти точно виражати свої думки, уважно слухати й розуміти
співрозмовників для прийняття необхідних рішень.
Офіцеру-прикордоннику важливо також уміти будувати розмову з
представниками прикордонних відомств суміжних держава та з особами, що
перетинають пункти пропуску, відповідно до універсальних етикетних правил
спілкування. Він повинен постійно вдосконалювати свою майстерність
говорити, задавати питання та слухати людей, які перетинають державний
кордон. Необхідно повсякчас готуватись до зустрічі: вивчити національні
традиції, мовні особливості, правила культури інших народів. Знання техніки та
правил службового спілкування є показником професійної культури офіцераприкордонника, ступеня відповідності сучасним вимогам.
Висновки. Високі стандарти здійснення прикордонного контролю –
відповідність європейським стандартам щодо якості обслуговування громадян,
з верховенством закону та безумовним дотриманням прав людини. Офіцериприкордонники відповідно своїх функціональних обов’язків повинні уміти
вибудовувати ефективну взаємодію, знаходити ефективні шляхи та засоби
належного комунікативного впливу, щоб порозумітися як з персоналом
прикордонних відомств суміжних держав, так і з людьми, що перетинають
пункти пропуску, мають відмінні соціальні традиції, мовну культуру тощо.
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Спілкування із представниками прикордонних відомств суміжних
держав, представниками інших націй і культур ґрунтується на загальних
закономірностях процесу спілкування і ділового спілкування зокрема.
Комунікативна взаємодія офіцера-прикордонника з представниками інших
націй і культур при організації спільного прикордонного контролю – це завжди
етикетна ситуація. Це вимагає знання культурної специфіки інших народів та
чіткого

й

беззаперечного

прикордонників

у

пунктах

дотримання
пропуску

етикетних
повинно

вимог.

Спілкування

відбуватися

так,

щоб

унеможливити міжкультурний конфлікт через різні уявлення про належну
соціально-комунікативну поведінку.
Перспективами

подальших

наукових

розвідок

є

визначення

педагогічних шляхів підвищення ефективності комунікативної взаємодії
офіцерів-прикордонників під час спільного прикордонного контролю на шляхах
міжнародних сполучень.
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Шумовецкая С. П., Карпушина М. Г., Палагнюк М. Г.
Коммуникативное взаимодействие офицеров-пограничников во время
совместного пограничного контроля с сопредельными государствами:
речевой этикет и культура речи
В статье авторы освещают этикетные и языковые особенности
коммуникативного взаимодействия офицеров-пограничников во время
совместного пограничного контроля с сопредельными государствами. Со
ссылкой на законодательные и нормативные акты ученые определяют
требования к персоналу пограничного ведомства в контексте совместного
пограничного контроля с сопредельными государствами. Важнейшим условием
эффективного коммуникативного взаимодействия офицеров-пограничников с
представителями разных народов и культур авторы статьи называют
отношение к другой культуре как к равной, уважение к специфике других
культур, национальных обычаев и традиций. Нравственной основой делового
общения с представителями пограничных ведомств других государств, по
мнению исследователей, является ориентация на общечеловеческие
нравственные принципы и гуманистические ценности, непосредственным
проявлением которого в служебном общении является речевой этикет.
Ключевые слова: офицер-пограничник, коммуникативная деятельность,
совместный пограничный контроль, пункт пропуска, речевой этикет,
культура речи, пограничное ведомство.
Shumovetska S., Karpushyna M., Palahniuk M. Border Guard Officers’
Communicative Interaction During Joint Border Control with Adjacent States:
Language Etiquette and Speech Culture
In the article, the authors cover etiquette and linguistic peculiarities of border
guard officers’ communicative interaction during joint border control with adjacent
states. Karpushyna M. H., Palahniuk M. H., Shumovetska S. P. pay attention to the
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fact that the necessity of raising officers’ communicative culture level during joint
border control with adjacent states is determined with the introduction of European
standards for the implementation of border control. This issue has become even more
significant in the conditions of development and deepening of economic and sociopolitical relations with the EU in accordance with the Agreement on Association with
the European Union signed by Ukraine.
With reference to legislative and regulatory acts, in particular the Law of
Ukraine On Border Control, the Concept of Integrated Border Management, the
Concept of Development of Ukraine’s Security and Defense Sector, etc. scientists
outline the requirements for the staff of the Border Guard Agency in the context of
joint border control with the adjacent countries. The authors prove that in addition to
the military component, the strategic priorities of the Border Guard Agency are the
introduction of European norms and standards into the system of border control.
Therefore, the increase of the border control culture, the service improvement of the
population conforming to the European standards become of paramount importance.
The authors state that in the context of national eurointegration processes and
adaptation of border control to the standards of the European Union, border guards’
compliance with the principles of lawfulness, openness and respect for human dignity
is essential for carrying out border control, as well as creating positive
communicative environment at the checkpoints.
According to the researchers it is the ability and willingness of all contact
parties to carry out professional communication properly, which determines the
effectiveness of joint border control with the adjacent countries. So far as joint
control requires interaction between the Ukrainian border guards and
representatives of the border guard agencies of foreign countries as well as with
persons crossing the state border, the authors point out the importance of observing
fundamental international moral and ethical requirements of communicative
behavior, first of all courtesy, punctuality, tactfulness , respect and tolerance by all
parties. From the authors’ point of view, the most important condition for the
effective communicative interaction between border guard officers and
representatives of different nations and cultures is their treatment of another culture
as equal, respect for the specific character of national cultures, national customs and
traditions.
According to the researchers, the moral basis of business communication with
representatives of the border guard agencies of other states is an orientation towards
the universal moral principles and humanistic priorities, which is a direct indication
of language etiquette in official communication. Scientists emphasize that etiquette
communication of border guards should be based on politeness, the ability to explain
peculiarities of the tact in relations with other people. The forms of addressing to the
interlocutors, in particular word-indicators and regulatory words, which should be
used by representatives of Ukraine’s Border Guard Agency as an evidence of
language etiquette, have been considered in detail.
Apart from the etiquette requirements, the article reveals some aspects of the
border guard officers’ speech culture, which manifests itself in compliance with the
norms of the literary language, the ability to express themselves correctly and clearly
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by means of all the language tools, depending on the conditions of communication, its
purpose and content. Among the components of the speech culture, much attention is
paid to the peculiarities of the choice of words, word-collocations and phrases,
specific grammatical forms and patterns as well as to the use of pronouns in the field
of etiquette communication.
The article provides evidence to support the etiquette of the communicative
interaction of the border guard officer during organization of joint border control
with representatives of other nations and cultures. The authors conclude that
communicative interaction with representatives of the border guard agencies of the
adjacent states, representatives of other nations and cultures should ensure that
intercultural conflict due to different ideas about proper social and communicative
behavior will be avoided. A prerequisite for successful communication between
representatives of different cultures should be the attitude towards another culture as
equivalent, intercultural competence, knowledge of national customs and traditions,
peculiarities of national cultures.
Key words: border guard officer, communicative activity, joint border control,
checkpoint, language etiquette, speech culture, border guard agency.
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