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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ З
ВИКОРИСТАННЯМ ЗОРОВОЇ ОПОРИ З МЕТОЮ
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ КУРСАНТІВ ТА СЛУХАЧІВ
У статті проаналізовані особливості формування іншомовної
комунікативної компетенції курсантів та слухачів при проведенні рольових
ігор за допомогою засобів зорової наочності. Розкриті способи їх застосування
на заняттях іноземної мови в ВНЗ.
Ключові слова: засоби зорової наочності, рольова гра, іноземна мова.
Постановка
підвищення

рівня

проблеми

у

загальному

комунікативної

вигляді.

компетенції

Пошук

майбутніх

шляхів
офіцерів-

прикордонників є одним з основних завдань викладання іноземних мов в
Національній академії Державної прикордонної служби України (далі –
НАДПСУ), тому що мова для них є не тільки засобом спілкування, а й
способом демонстрації високого рівня професійної підготовки представників
ДПСУ на європейському просторі.
Активізації пошуків ефективних засобів організації навчального процесу
в ВНЗ та практична спрямованість у навчанні іноземної мови передбачає
необхідність розробки проблеми практичного використання методів навчання
іноземної мови, що є важливим невід’ємним компонентом навчального процесу
в НАДПСУ.
Для успішної реалізації взаємодії викладача та тих, що навчаються, а
також для розвитку інтересу курсантів та слухачів до вивчення мови, необхідно
продумувати стимули до вивчення іноземної мови, заохочувати тих, хто
© Ваколюк Т. В.
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навчається до активної мовленнєвої діяльності у певній професійній ситуації.
Одним з основних мотиваційних стимулів навчання є рольова гра. Орієнтція
процесу навчання іноземної мови в НАДПСУ на комунікативну компетенцію як
провідну, на спонтанність та природність комунікації є важливим компонентом
для успішного оволодіння іноземною мовою для виконання оперативнослужбових завдань. Реалізації цих навчальних завдань сприяє атмосфера
спілкування в навчальному колективі за допомогою створення професійноспрямованих

ситуацій.

Професійна

ситуація

стимулює

курсантів

до

комунікативно-вмотивованої мовленнєвої дії, а спілкування уможливлює
швидке засвоєння навчального матеріалу. Розвиток навичок комунікації
можливий лише вразі вирішення ситуацій, наближених до реальних, що
викликає в курсантів та слухачів бажання спілкуватись іноземною мовою.
Для формування вміння ситуативного мовлення необхідно наряду з
виробленням мовних автоматизмів розвивати навички накопичувати та вживати
мовленнєві моделі на основі реальної ситуації курсантами та слухачами
оперативно-службової діяльності на кордоні. На різних етапах навчання
формуванню комунікативних навичок та вмінь сприяють у значний мірі засоби
зорової наочності, що є суттєвою допомогою викладачеві послідовно
опрацьовувати мовленнєвий матеріал, розвивати у курсантів необхідні навички
та вміння.
Методика впровадження рольової ігри в навчальний процес для
вирішення навчальної мети за допомогою створення службових ситуацій
потребує подальшого ґрунтовного вивчення та опрацювання, проведення
ретельного експериментального дослідження.
Досягнення

потрібного

рівня

комунікативної

компетентності,

достатнього для здійснення спілкування у певних ситуаціях мовлення
оперативно-службової діяльності, є основним завданням, що постає перед
викладачами іноземної мови НАДПСУ. Успішне розв’язання досить складних
навчальних проблем вимагатиме

від викладацького складу ґрунтовної
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професійної підготовки з урахуванням функціонального, комунікативного та
міжкультурного методичних підходів до навчання курсантів та слухачів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз методичної
літератури

з

проблем

ситуативного

навчання

показує,

що

питання

використання зорової опори під час проведення рольової гри в теорії та
практиці навчання іноземної мови залишаються невирішеними [1].
На основі вивчення тенденцій розвитку сучасних педагогічних та
методичних технологій, нових методичних підходів та прийомів навчання
можна зробити висновок, що результативність навчання курсантів іноземної
мові залежить від використання викладачем комунікативних методів та засобів
навчання. Сформованість комунікативних навичок та умінь досягається лише за
умови створення у навчальному процесі професійно спрямованих ситуацій, що
виникають під час службової діяльності та стосуються різних тем. Успішна
реалізації поставлених навчальних завдань, на думку більшості науковців,
залежить від: зорового сприйняття навчальної ситуації; орієнтації на конкретну
мету навчання; використання інструментів реалізації методичних прийомів, що
використовуються у навчальному процесі; відповідність сучасним досягненням
методології навчання іноземної мови; ситуативнісь навчання [4].
Проблемою навчання ситуативному мовленню та створення навчальних
комунікативних ситуацій займались багато вчених: Є. Шубін, Й. Берман і
В. Бухбіндер, В. Скалкін і Г. Рубінштейн, Є. Розенбаум, В. Артемов, Ю. Пассов,
А. Хорнбі та ін.
Проаналізувавши методи та підходи використання ситуативного навчання
іноземної мови можливо зробити висновок, що рольові ігри є продуктивним та
результативним методом навчання, який має суттєві переваги:
курсанти та слухачі активно залучаються до навчального процесу;
високий рівень мотивації та високий рівень взаємодії слухачів між собою;
емоційний та творчий підхід до заняття;
створення умов службової діяльності;
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самостійність у прийнятті рішень учасниками гри, що моделюють
професійні комунікативні ситуації [2].
Вивчення сучасної практики навчання у НАДПСУ свідчить про
недосконалість застосування комунікативних засобів навчання іноземної мови
із врахуванням ситуативного методу навчання.
Метою статті є вивчення технології проведення рольової гри з
використанням засобів зорової наочності у навчанні англійської мови за
професійним спрямуванням.
Виклад основного матеріалу дослідження. При ситуативному навчанні
курсантів та слухачів іноземної мови особливе місце займає використання
зорових опор – схем та таблиць. Завдяки використанню наочності при
проведенні рольових ігор урізноманітнює навчальній процес, підвищує
мотивацію до навчання. Курсанти отримують можливість наочно уявити
поставлену навчальну ситуацію.
Результативність навчання курсантів та слухачів іноземним мовам
залежить від врахування закономірностей та сутності навчального процесу.
Тому в нашому дослідженні ми звертаємо особливу увагу на врахування
практичного аспекту у навчальній діяльності. На кафедрі іноземної мови
НАДПСУ викладачі використовують засоби навчання, які сприяють організації
ефективного навчання іноземної мови за професійним спрямуванням. Для
опанування навичками говоріння, необхідно засвоїти не тільки навчальний
матеріал, але розвинути навички та вміння до рівня автоматизму. Саме це стає
можливим за допомогою рольової гри.
Складно навчити іншомовному мовленню поза ситуацією спілкування,
тому

викладачу

на

занятті

необхідно

створити

тематичну

ситуацію

спілкування, або комунікативно-мовленнєву ситуацію.
Рольові ігри є умовою створення комунікативної ситуації, що сприяє
мотивації до спілкування курсантів на занятті. Завдяки рольовій грі курсанти
орієнтуються на планування особистої мовленнєвої моделі та поведінки і
прогнозують поведінку учасників розмови. Під час рольової гри курсанти
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перевтілюються у представників інших країн тощо. Кожен учасник рольової
гри отримує окрему соціальну роль та демонструє шаблон, в рамках якого він
пробує відтворити надану ситуацію. Рольова гра має на меті опанувати
комунікативними навичками та вміннями. Основні задачі, які виконують
учасники рольової гри включають в себе:
створення повідомлень на професійну тематику;
підтримування бесіди за запропонованими ролями;
вміння поцікавитись думкою інших;
обговорення різних точок зору, висловлення власної думки;
При

дотриманні

цих

умов

розмова

стає

невимушеною,

тобто

відбувається реалізація комунікативного підходу. Оскільки створена умовна
ситуація моделює реальні комунікативні моделі.
Створення комунікативних ситуацій із професійною спрямованістю
активізує бажання обмінюватись думками, створює додаткові можливості для
комунікації. Таким чином, ми привчаємо курсантів розуміти на слух мовлення
інших людей в ситуаціях наближених до реального життя. Після проведення
рольової гри можна перейти до дискусії та обговорити результати мовленнєвої
дії. Таким чином, засоби зорової наочності допомагають викладачу уникнути
деяки проблеми вивчення іноземної мови – формування навичок аудіювання та
усного мовлення. В цьому випадку ситуативна спрямованість зорової наочності
поєднується з принципом моделювання мовленнєвої діяльності, що утворює
основу сучасного процесу навчання іноземної мови.
Завдання для проведення рольових ігор так само як і комунікативні
завдання, які підкріплені навчальною картиною, на нашу думку, є ефективним
наочним засобом, який моделює різноманітні ситуації професійної діяльності з
метою розвитку мовленнєвої реакції курсантів та слухачів.
Все вищесказане характеризує роль візуальних засобів у процесі навчання
іноземної мови, що включає в себе опрацювання нових лексичних одиниць і
розвиток вміння спонтанно висловлюватись іноземною мовою. В нашому
дослідженні ми прийшли до висновку,

що безпосередня
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мовленнєвих моделей за допомогою мовної ситуації з використанням зорової
наочності допомагає курсантам сприймати мову як засіб спілкування для
вирішення службових завдань.
Отже, ми можемо зробити висновок, що навчанню ситуативному
мовленню сприяє використання зорових опор, дозволяє практично оволодіти
іноземною мовою на певному етапі навчання. При створенні ситуацій для
проведення рольових ігор ми намагались створити необхідне забезпечення
візуалізації процесу викладання іноземної мови за допомогою різноманітних
опорних, таблиць та схем.
Під час занять з іноземної мови ми широко застосовуємо методи роботи з
тематичними

картинами,

фотографіями.

Навчальні

можливості

різних

навчальних картин та прийомів роботи з ними на нашу думку залежать від
мети, навчального завдання та рівня володіння мовним матеріалом. В
результаті нашого дослідження ми визначили наступні етапи проведення
рольової гри:
презентація ситуації, розуміння поставленої задачі та за допомогою
рольових карток);
мовна практика: тренування курсантів у застосуванні мовного матеріалу
до ситуації у комунікативно спрямованих ситуаціях.
В

практиці

НАДПСУ

досить

активно

розробляються

технології

використання ситуативного методу навчання іноземної мови. При складанні
навчальних програм нами були розроблені комунікативні ситуації до кожної
навчальної теми курсу англійської мови для проведення рольових ігор.
Використовуючи опорні схеми та малюнки як роздатковий матеріал,
викладач може презентувати навчальний матеріал, розробляти різноманітні
тренувальні завдання на розвиток усного мовлення та на перевірку діалогічного
і монологічного мовлення. До тематичних карток або малюнків викладач
розробляє відповідні завдання. Отримавши свої завдання, курсанти виконують
їх індивідуально або в парах. Потім на занятті викладач перевіряє роботу
декількох пар.
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Отже організація повноцінної та ефективної навчальної роботи курсантів
та слухачів на занятті з метою оволодіння іншомовною комунікативною
компетенцією повністю залежить від вибору засобів навчання іноземної мови.
Використання рольових ігор створює різноманітність видів роботи над
навчальним матеріалом з теми, сприяє підвищенню інтересу до матеріалу, який
потрібно

вивчити,

активізує

увагу.

Крім

того

прискорюється

процес

семантизації та засвоєння лексичного матеріалу і мовленнєвих моделей,
інтенсифікація процесу навчання монологічного та діалогічного мовлення.
Застосування зорових опор дає можливість багаторазово використовувати
візуальний матеріал для семантизації, контролю, активізації лексики і структур
у різноманітних тематичних бесідах. Перед використанням навчальних опор
викладач проводить необхідну підготовчу роботу.
На початковому етапі навчання завдання можуть включати однотипні
прості запитання та відповіді на основі малюнку або відповідної до ситуації
ролі, які вимагають однотипних відповідей на основі запропонованих
граматичних структур. На наступному етапі відбувається закріплення лексики
та граматичних структур, курсанти можуть обмінюватися між собою
роздатковим матеріалом і працювати над завданнями згідно інструкції до
рольової гри. Виконуючи такі завдання, курсанти вчаться використовувати
лексичний матеріал у мовленнєвих зразках, самостійно обирати і вживати,
згідно з реальною ситуацією, вже знайомі мовні моделі.
Перший етап, який стимулює мовленнєву дію, потребує відповідного
візуального підкріплення, другий сприяє появі послідовних епізодів. Аудіо
супровід, який підвищує ефективність зображальної наочності, також може
бути застосовано до комплексу ситуативних зорових опор. Поєднання
навчальної зорової опори: малюнків, фотографій та опорних мовленнєвих
моделей; відповідного методичного комплексу та, врахування етапів навчання
мовленнєвої діяльності є однєю з найефективніших моделей формування
мовленнєвих навичок та вмінь.
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Презентація мовленнєвої моделі в мовній ситуації з використанням
зорових опор допомагає курсантам та слухачам уявити реальну ситуацію
мовлення, внаслідок чого вони сприймають мову як необхідний засіб
вирішення професійних завдань.
Відтворення ситуацій реального спілкування за допомогою наочності,
сприяє визначенню змісту мовної дії і дають можливість включити вже засвоєні
курсантами мовленнєві автоматизми в мовленнєву діяльність, сприяючи, таким
чином, формуванню іншомовної комунікативної компетенції на завершальному
етапі навчання іноземної мови. Візуалізація службової ситуації є ефективним
навчальним засобом на всіх етапах вивчення іноземної мови.
Використання

роздаткових

карток

з

ситуаціями

дає

можливість

скомпонувати різні службові ситуації. У тренувальних вправах курсанти самі
можуть змінювати ситуації, описувати дії, вирішувати проблемні ситуації. Таке
компонування викликає в курсантів інтерес до активного створення певних
ситуацій професійної діяльності, сприяють різноманітності в роботі.
Висновок та перспективи подальших наукових розвідок у даному
напрямку. Отже, ми можемо зробити висновок, що для якісного навчання
іноземної мови для професійного спрямування розвиток усного мовлення
повинен ґрунтуватись на системі ситуативно спрямованих завдань. Стає
очевидним необхідність розробки такої системи вправ, яка б поєднувала
різноманітні ситуацій, що уможливлюють реалізацію вивчених лексичних
одиниць й стимулюють мовленнєву діяльність на основі різноманітних
службових ситуацій. Використання рольових ігор у навчальному процесі
сприяє інтенсифікації навчання, забезпечує час для мовленнєвої практики всіх
без вийнятку курсантів та слухачів, є ефективним та результативним засобом у
навчанні іноземної мови.
Таким чином, все вищесказане характеризує роль візуальних засобів у
ситуативному навчанні, яку вони відіграють протягом усіх етапів навчання, від
опрацювання нової лексики до вміння спонтанного іншомовного мовлення, як
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важливої складової досягнення необхідного рівня комунікативної компетенції
курсантів та слухачів НАДПСУ.
Разом з тим напрямами подальших досліджень можуть бути організація
навчального процесу з використанням аудіо-лінгвального методу навчання та
пошук методичних прийомів організації навчання іноземної мови на основі
ситуативного методу навчання.
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Ваколюк Т. В. Особенности проведения ролевых игр с использованием
зрительной опоры с целью формирования иноязычной комуникативной
компетенции курсантов и слушателей
В статье проанализированы методы формирования иноязычной
коммуникативной компетенции курсантов и слушателей при проведении
ролевых игр с помощью средств визуальной наглядности. Раскрыты способы
их использования на занятиях иностранного языка в ВУЗе.
Ключевые слова: средства визуальной наглядности, ролевая игра,
иностранный язык.
Vakоlyuk T. V. Pеculіarіtіеs оf thе rоlе-playіng wіth vіsual aіds aіmеd at
fоrеіgn languagе cоmmunіcatіvе cоmpеtеncе fоrmatіоn оf cadеts and lіstеnеrs
The technology of role-playing with the use of visual aids in teaching English
for professional purposes has been studied and clarified. Role play has been
discovered to aim at obtaining communication skills. The main problem, performing
role-play by participants include: creating reports on professional subjects; conduct
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conversations for the proposed roles; the ability to ask the experts others; discussion
of different points of view, expressing their opinions;
During classes in a foreign language we commonly use methods of working
with thematic pictures, photographs. Educational opportunities of visual aids and
various training techniques depend on the purpose and objectives of the educational
level of linguistic material. As a result of our research we have identified the
following stages of the role playing: Presentation of the situation and the problem
understanding through role cards; Language practice, training cadets to use the
language material to a communicative situations.
Using basic visual aids handouts, the teacher can present the course material,
to develop a variety of training objectives for the development of speech and
verification of dialogue and monologue speech. Appropriate tasks are developed by a
teacher on the basis of the theme cards. Having your tasks students perform their
tasks individually or in pairs. Then the class teacher checks the work of several
couples.
The use of visual aids enables semantization, control, activation vocabulary
and structures in the various thematic discussions. Before using educational supports
teacher conducts the necessary preparatory work.
At the initial stage of training objectives may include the same type of simple
questions and answers on the picture or the appropriate role to situations that
require similar responses according to the proposed grammatical structures.
The next step is consolidating vocabulary and grammatical structures, students
can communicate with each other according to the instructions for the role play.
Carrying out these tasks, cadets learn to use lexical material in the speech
samples to choose and use, according to the real situation, the familiar language
model.
So we can conclude that the efficient learning a foreign language for
professional development should be based on a system based on situational
problems. It obviously necessary to develop such a system of exercises, combining a
variety of situations using role-playing in the educational process, which promotes
intensification of training, provides time for speech practice for all the cadets, is an
effective and efficient means of learning a foreign language.
Kеywоrds: visual aids, rоlе-play, fоrеign languagе.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

УДК 373:73.01
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старший викладач-методист Дніпропетровської
консерваторїї ім. М. І. Глінки, м. Дніпропетровськ

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
УЧНІВ 5-х-9-х КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті описано педагогічний експеримент, метою якого є формування
соціокультурної компетентності учнів 5-х-9-х класів загальноосвітніх
навчальних закладів у процесі вивчення художньої культури. Описано
специфічні організаційні форми навчально-виховного процесу, визначено три
педагогічні умови, за наявністю яких можливо втілення голографічної
технології, виявлено спрямованість педагогічної режисури на активізацію
продуктивного спілкування учнів, смислову інтерпретацію як найважливіший
вид діяльності учнів. Наведені результати контрольного етапу експерименту.
Ключові слова: соціокультурна компетентність, розширене поле уроку,
інтерпретація, педагогічна режисура, голографічна педагогічна технологія.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Експеримент

як

провідний емпіричний метод наукових педагогічних досліджень здійснює
перевірку істинності поставлених гіпотез. Тому необхідність використання
цього методу педагогічного дослідження особливо актуалізується в умовах змін
у системи освіти в Україні, активних інноваційних пошуків навчальновиховних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Різнобічні
дослідження

експериментальної

роботи

представлено

у

працях

С. Архангельського, Ю. Бабанського, О. Басова, В. Беспалько, М. Болдирєва,
Г. Воробйова, Б. Гершунського, С. Гончаренко та ін.
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Метою статті є експериментальна апробація технології формування
соціокультурної

компетентності

учнів

5-х-9-х

класів

загальноосвітніх

навчальних закладів.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

В

інтерпретації

С. Гончаренко психолого-педагогічний експеримент має певні переваги у
порівнянні з іншими методами дослідження, тому що це «комплексний метод
дослідження, який забезпечує науково-об’єктивну і доказову перевірку
правильності обґрунтованої на початку дослідження гіпотези». Експеримент
дає вчителю можливість не тільки перевірити ефективність педагогічних дій,
інновацій, але й порівняти різні фактори навчально-виховного процесу. Саме
експеримент, на думку дослідника, «дає можливість виявити стійкі, необхідні,
істотні зв’язки між повторюваними явищами, тобто вивчити закономірності
педагогічного процесу». [1, с. 253]. Кожен педагогічний експеримент має
особливу структуру, яка визначена його метою.
Мета експерименту, описаного у цій статті, полягає у перевірці
педагогічних умов для формування соціокультурної компетентності учнів 5-х9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів у процес і вивчення художньої
культури.
У наданій статті пропонуємо уточнення поняття соціокультурної
компетентності, а саме як відкритої особистісної позиції учня, яка реалізується
у продуктивній спільній діяльності в начально-освітньому процесі, у виразних
формах, засвоєними на підґрунті культурно трансформованих освітніх текстів
та ефективно спрямованими на перетворення соціуму.
Експеримент охоплював п’ять шкіл, три у місті Запоріжжі, дві – у
Кривому Розі та Дніпропетровську. Його було розподілено на чотири етапи.
Перший етап – підготовка творчої групи вчителів, яка була ознайомлена з
метою та завданнями експерименту. Другий етап – впровадження авторського
курсу художньої культури, впровадження певного змісту художньої культури у
інтегративних зв’язках з іншими предметами шкільного циклу, планування
системи бінарних уроків, які реалізували поліпредметну інтеграцію на базі
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художньої культури, створення підтримуючих спецкурсів та позаурочних
заходів. Третій етап – створення системи інтеграційних дій (проектних заходів,
організаційно-діяльнісних

ігор,

презентації

проектів

та

їх

соціальної

спрямованості). Четвертий етап – відносна реалізація конструктивних ідей,
планів та проектів у школі та поза її межами. Кожен етап мав певний зміст
педагогічних дій.
Зміст першого етапу включав у себе такі педагогічні дії як первісне
обговорення з вчителями мети та завдань експерименту, яке торкалося питання
загальної неефективності навчально-виховної роботи у школі. В результаті
дебатів та обговорень групи дійшли до висновків щодо відсутності
неформальної ціннісної системи в учнів 5х-9-х класів, яка навіть по закінченню
школи не дає усвідомлення ані справжніх цілей освіти, яка відповідала б
сучасному життю та їх особистісним цілям, ані волі до оптимального
використання свого навчального досвіду. Були доведені головні концептуальні
та теоретичні засади експерименту, в якому соціокультурна компетентність
учня була розкрита як поєднання особистісної виразності з різномасштабними
соціокультурними контекстами. Особливий наголос було зроблено на ролі та
значенні розуміння культури у процесі будь-якої соціальної дії учня, яка
розгортає її простір (простір дії) до меж загальнолюдського, людинозберігаючого досвіду.
Члени створених експериментальних груп педагогів також здійснювали
відбір актуальних педагогічних ідей, спрямованих на реалізацію вказаних вище
педагогічних умов, а саме на жарове розмаїття уроків, основаних на принципах
діалогу, партнерства та інтерпретації, обробку з педагогічними цілями нових
праць з гуманітарних наук.
Принципове жанрове різноманіття уроків спиралося на певний тип уроку,
який визначено як «розширене поле уроку». Це означає, що метою
пізнавальних операцій є формування в учнів прагнення до додаткових зусиль та
більш концентрованої діяльності. Це в свою чергу потребувало від учня таких
якостей, як здатність до евристичного стилю, застосування інтерактивних
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методів спілкування, пошуку засобів для рішення проблеми, яка виникла на
уроці.
Визначимо основні принципи«розширеного поля урока»:
мотиваційна

підготовка:

рефлексивна,

дискусійна,

інформаційна,

діяльнісна;
створення так званої «предметної хвилі» (за С. Клепко);
нетрадиційні форми контрольних зрізів (система відкритих питань,
зворотні завдання, тобто постанова питань учнями до поданого матеріалу,
різноманітні звіти, есе та так звані «фактологічні накопичувачі», семінари
тощо);
поступова зміна формулювання теми уроку (уточнення, поглиблення,
новий ракурс);
домінування проблемно-пошукових методів ;
режисуюча та підтримуюча роль вчителя;
відносно вільний обмін думками учнів;
участь учнів у підготовці та організації форм діяльності на уроці.
Виховний потенціал такого типу уроку полягає у формуванні настанови
до сприйняття уроку як можливості самовираження, до збагачення свого
творчого потенціалу, саморозвитку.
Мотиваційна підготовка в так званому «розширеному полі уроку» містила
у собі роздуми учнів про актуальність навчальних тем, результатів цього
процесу. Партнерська підтримка вчителя проявлялася у тому, що він
спостерігав за реакцією учнів на зміст теми, і при наявності негативізму або
байдужості надавав нової інформації, яка б висвітлила цю тему з інших, зовсім
неочікуваних боків. Нерідко виникав і момент дискусії, що теж сприяло
концентрації уваги на необхідності вивчення теми.
Створення «предметної хвилі» як атрибуту «розширеного поля уроку» в
основному режисоване вчителем, тому вчитель має готовитися до нього
ретельно, мати декілька варіантів змістового «нахилу» теми, яка актуальна для
саме цих учнів. Це не означає,що головне змістове ядро теми уроку не буде
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вивчено та закріплено у різних формах. Наведемо приклади шляхів створення
предметної хвилі уроку з художньої культури.
Так, при вивченні теми «Російська та українська художня культура другої
половини XIX ст.» вчитель має дуже великий обсяг матеріалу з усіх видів
мистецтва, низку проблем, які необхідно висвітлити учням, щоб тема
приваблювала своєю глибиною та почуттям живої історії. Тому необхідно
швидко та концентровано довести учням головні принципи цього культурного
етапу, які відбилися у мистецтві: музиці, живопису, скульптурі, архітектурі
(література зачіпається лише з метою ознайомлення з новими творами або
новим поглядом на вивчені за програмою предметного циклу). На кожен
принцип учням пропонується самостійно вибрати приклади, в яких вони бачать
його втілення (для цього пропонується два-три приклади з різних культурних
періодів, щоб активізувати пошук учнів). Наприклад, для демонстрації
принципів

критичного

реалізму

порівнюються

картини

Т. Шевченко,

О. Венеціанова, Е. Делакруа, щоб учні побачили домінування соціальноморальної критики у творах саме Т. Шевченко, на відміну від ідилічноідеального сільського буття у світі картин О. Венеціанова або емоційновідкритого стилю творів Е. Делакруа. Оновлення національної образності
можна яскраво показати на музикальних творах: так, доцільно порівняти
художні завдання Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Мусоргського, щоб
зрозуміти всебічне розкриття національного у другій половині сторіччя як
актуального, необхідного для розвитку країни та особистості. Порівняння
архітектурних споруд, наприклад Володимирського собору з його воскресінням
візантіїзму та

Історичного

та

Політехнічного музеїв

у Москві

–

з

класіцистькими або барочними спорудами минулих сторіч – надасть
можливість учням чітко уявити зміну соціально-культурних потреб України та
Росії, поставити питання щодо причин цих змін та якісних характеристик
художньої мови.
«Предметна хвиля» виникне і у тому випадку, коли вчитель зможе
залучити, завдяки свої підготовці до такого уроку, і дані з інших предметів
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навчального циклу. Рівень залучення інших предметів залежить від ступеня
інтерпретацїї вчителем теми уроку. Наприклад, при аналізі змін архітектурних
образів важливі не тільки досягнення інженерно-технічної думки, математичні
ідеї, сприйняття нових просторових уявлень та візуальних принципів, але також
філософські, соціологічні думки, які мають бути точно проілюстровані
вчителем Для живопису можливо створення «предметної хвилі» на базі
інтеграції з музикою на рівні виразних принципів, наприклад, у національному
пейзажі С. Васильківського та І. Левітана, у музичних пейзажах М. РимськогоКорсакова та О. Бородіна.
Прикладами нетрадиційних форм проведення контрольних зрізів, які
підвищують зацікавленість та цілеспрямованість учнів у вивченні художньої
культури, можуть бути питання вчителя, які не озвучувалися на уроці, і учень
має знайти відповідь самостійно, на базі актуалізації отриманого знання.
Дуже цікавою формою «предметної хвилі» для учнів стали особистісні
(або групові) «фактологічні накопичувачі», які могли бути підготовлені саме до
контрольної роботи. Учні самостійно набирали факти, приклади, явища, які б
могли зробити «картину» цього періоду в мистецтві більш повною,
аргументованою.
Мотиваційна підготовка учнів до участі в експерименті реалізувалася у
наступних формах: на уроках проводилися обговорення та дискусії, було
створено позаурочні заходи «Дебати» та «Дискусійний клуб». Інформаційну
підтримку здійснювала група учнів-активістів, яка надавала певний матеріал
для обговорення, зокрема інформацію про стан ставлення до освіти в інших
країнах, проблеми освіти та виховання людини, думки учнів інших міст та
шкіл. Деякі уроки з історії художньої культури мали так звану «мотиваційну
хвилинку», під час якої обговорювалися аргументи на загальноосвітню користь
теми уроку. З часом такі «мотиваційні хвилинки» стали проводитися і на
уроках з інших предметів.
Другий етап містив у собі комплексну працю над змістом предмету
художньої культури та усіма предметами, задіяними в інтегративному процесі.
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З вчителями було обговорено принципи інтеграції, їх суттєва відмінність від
міжпредметних

зв’язків,

спрямованість

інтегративності

з

виявленням

поліморфної природи людського знання, його культурної природи. Було
посилено відповідність урочних та позаурочних заходів голографічності освіти,
а саме багаторівневому сприйняттю навчального матеріалу. Здійснювався і
пошук нових форм демонстрації соціокультурної значущості набутих знань, їх
можливої трансформації залежно від тієї ситуації, у якій вони використані. На
цьому етапі педагоги приділили велику увагу формуванню розуміння того, що є
«інтерпретативний педагогічний стиль», риси якого формувалися та були
зафіксовані у процесі обговорення уроків. Виховний потенціал цього етапу
полягав у перебудові діяльності учня згідно меті цього етапу, формуванні вмінь
розуміти точку зору свого вчителя та однокласника.
Третій етап – це оволодіння вчителями технологією педагогічної
режисури. Спираючись на дослідження педагогічної режисури О. Задоріної [3],
Є.Кожари [5], А. Єршової [2], В. Букатова [2], висунемо наше розуміння
педагогічної режисури як багатофакторної моделі педагогічних дійна уроках
історії художньої культури, яка віддзеркалює як головну кінцеву мету освітньовиховного процесу, так і мету конкретної педагогічної ситуації1.
Четвертий етап – спостереження та обговорення ефективності нової
діяльності та нових змістовно-ціннісних результатів, пошук соціального змісту
набутого знання та засобів їх просування у школі або іншій соціальній
структурі. Виховний потенціал: саме на цьому етапі виявляються ті риси
особистості,

які

допомагають

у

використанні

набутих

знань

та

їх

трансформацій з метою подальшого просування у соціумі.
Наскрізною для всіх педагогічних дій на кожному з етапів стала
культурна складова, яка через розуміння та інтерпретацію знань поступово
може перетворюватися у особистісні переконання, мотиви, дії та усвідомлене
партнерство.
У процесі формувального експерименту було реалізовано та перевірено
три педагогічні умови. Перша – це створення інтегративної змістової лінії
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курсу «Художня культура» в межах варіативного компоненту, друга полягає у
застосуванні певних методів (загальних виховних: бесіди, диспутів, дебатів,
обговорень, виховного потенціалу таких дидактичних методів, як методи
ситуаційного навчання (кейс-метод), контекстного навчання, проектного
навчання).
Третя педагогічна умова торкається інтерпретаційного педагогічного
стилю виховання та викладання художньої культури.
Сукупність описаних педагогічних умов дозволила обґрунтувати певну
педагогічну технологію формування соціокультурної компетентності учнів 5-х9-х класів у процесі вивчення художньої культури та визначити її як
голографічно-трансформаційну. Ця технологія трансформує багатовимірність
навчального процесу у процес естетично-виразної життєдіяльності особистості
учня, збагаченої діалогом та продуктивними відносинами, які можуть бути
усвідомлені учнями як мета освіти. ЇЇ характеристиками є: онтологічна (за
мотивацією освіти як базової частини життя), розуміюча (за філософськокультурною

спрямованістю),

голографічна

(за

об’ємним

когнітивним

засвоєнням), евристична та художньо-ціннісна (за орієнтацією на структуру
особистості), режисуюча-інтерпретативна (за типом діяльності вчителя,
евристично-продуктивна (за типом діяльності учня).
Голографічність

(за

С. Клепко)

припускає

побудування

освітньо-

виховного процесу як голограми, де навчальна дисципліна «стереоскопічно»
постає з декількох позицій та потребує для цього водночас активного
використання засвоєного особистісного досвіду (тобто фрейма). Голографічна
побудова процесу органічно поєднує евристику та алгоритми, діяльність та
комунікацію, реальне життя та ідеальний світ.
Результати

контрольного

етапу

експерименту

засвідчили

значне

зростання кількісних показників в учнів ЕГ та незначне їх зростання в КГ
(таблиця).
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Експериментальна група
Констатуваль- Формувальний
ний
експеримент
експеримент
осіб
%
осіб
%
+1,8
28
18,8
42
28,5
+2,0
47
32,0
63
42,9
- 2,9
73
49,4
48
32,6

Динаміка
%

соціокультурної компетентності учнів 5х-9-х
Динаміка
%

Таблиця – Динаміка рівнів сформованості
класів
Контрольна група
Рівні
КонстатувальФормусформоний
вальний
ваності
експеримент
експеримент
осіб
%
осіб
%
Високий
28
19,7
31
21.5
Достатній
48
32,9
51
34,9
Низький
61
48,6
85
45,7

+9,7
+10,9
- 16, 8

У результаті проведення формувального експерименту в учнів 5-х-7-х
класів спостерігалися зміни в мотивації до вивчення художньої культури,
зацікавленість у різноманітній співпраці з вчителем, прагнення до власного
вираження змісту художніх символів та особистісних вражень з метою
продуктивного спілкування у рішенні навчальних завдань. В учнів 8-х-9-х
класів виявлено прагнення до систематичного застосування знань з художньої
культури у когнітивних формах, притаманним іншим предметам, володіння
ефективними

засобами

будування

спільної

комунікації

та

діяльності,

осмислення соціальної дійсності та її проектування.
У процесі вивчення художньої культури за допомогою голографічнотрансформаційної технології учні отримали:
1.

Збільшення масштабу розглянутих явищ художньої культури,

здатність до їх розуміння та інтерпретації, використання результатів розуміння
для розвитку власної креативно-когнітивної сфери.
2. Засвоєння та використання засобів знаково-символічної інтерпретації
художніх творів завдяки поєднанню емоційно-чуттєвого та раціональнокогнітивного, сприйняття художнього твору як символу людського духовного
світу, що надало можливість екстраполювати змісти цього символу на інші
предмети навчального циклу.
3. Гнучкість сприйняття будь-якої інформації завдяки сприйняттю
специфіки художньої форми, установку на розуміння іншої людини як
потенціального партнера у діяльності.
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4.

Більш чітке усвідомлення мети діяльності, спрямованої на позитивні

зміни передусім шкільного життя, користі продуктивного спілкування. Учні
більш сміливо викладали свої ідеї, висували гіпотези, створювали евристичний
простір уроку, де пошук торкався майже усіх сторін його особистісної
діяльності.
5.
розвитку

Сприйняття людського фактору та розуміння його можливостей у
суспільства

завдяки

спілкуванню

з

художніми

творами

в

інтеграційному просторі, усвідомлення особистісного зростання як результату
освіти на підгрунті змістів та цінностей, отриманих у процесі вивчення
художньої культури.
Висновок.

Таким

чином,

позитивну

динаміку

сформованості

соціокультурної компетентності в учнів 5-х–9-х класів експериментальної
групи загальноосвітніх навчальних закладів досягнуто завдяки впровадженню
обґрунтованих педагогічних умов, вибору доцільного змісту, форм і методів у
роботі з учнями.
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Гонтовая
Л. В.
Экспериментальная
апробация
технологии
формирования социокультурной компетентности учеников 5-х-9-х классов
общеобразовательных учебных заведений
В статье описан педагогический эксперимент, целью которого является
формирование социокультурной компетентности учащихся 5-х-9-х классов
общеобразовательных учебных заведений в процессе изучения художественной
культуры. Цель эксперимента, опирающаяся на авторское определение
понятия социокультурной компетентности, обусловила количество этапов
его реализации и содержание педагогических действий каждого из них.
Описаны
такие
специфические
организационные
формы
учебновоспитательного процесса, как «расширенное поле урока», сущность и
направленность голографической педагогической технологии на формирование
социокультурной компетентности на уроках художественной культуры,
приведены примеры практического создания «предметной волны» как
содержательной единицы данной технологии. Указаны три педагогические
условия, при наличии которых возможно воплощение голографической
технологии, выявлена направленность педагогической режиссуры на
активизацию продуктивного общения учеников, смысловую интерпретацию
как важнейший вид деятельности учащихся. Приведенные результаты
контрольного этапа эксперимента.
Ключевые слова: социокультурная компетентность, интерпретация,
педагогическая режиссура, голографическая педагогическая технология.
Gontovaya L. V. Experimental trial of technology of forming socio-cultural
competence of pupils of 5th – 9th grades for school
The article describes pedagogical experiment. Its aim is to form socio-cultural
competence of pupils of 5th- 9th grades of schools while studying artistic culture. The
purpose of the experiment, based on author notion of socio-cultural competence lies
in checking the pedagogical conditions for forming socio-cultural competence of
pupils of 5th- 9th grades of schools while studying artistic culture. The aim has
framed the quantity of stages of conducting the experiment as well as the content of
pedagogical activities on each stage. Special attention is given to understanding
culture by teachers and pupils as the basis of any social action of a pupil. It the
culture that provides space for this action till the borders of the common for the
mankind, the human-saving experience. Such specific organization forms of
educational-upbringing process as “extended lesson field”, nature and orientation of
holographic pedagogical technology on forming socio-cultural competence at the
lessons of artistic culture, the examples of practical creation of “subject wave”, as a
content unit of the technology are given. The three pedagogical levels are mentioned,
with which the embodying of holographic technology gets possible, as well as the
orientation of pedagogical directing on activation of productive communication of
pupils, sense interpretation as the most important activity of pupils. The given results
of control stage of the experiment are provided.
Keywords: sociocultural competence, interpretation, pedagogical directing,
holographic pedagogical technology.
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доктор педагогічних наук, професор,
завідувач кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ПРОФЕСІЙНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті представлені роль професійного самовдосконалення як чинника
професійної підготовки майбутніх офіцерів, визначено сутність цього
поняття, а також особливості його компонентного складу.
Ключові слова: професійне самовдосконалення, майбутні офіцери,
самовиховання, самоосвіта, професійна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Перетворення, що
відбуваються в державі, її збройних формуваннях і правоохоронних органах,
нарощування темпів розробки і впровадження принципово нових видів
колективної техніки та зброї, систем управління, їх якісні зміни загострюють
потребу у професійному розвитку офіцерів. Ефективність і результативність
цього процесу залежить від активізації професійного самовдосконалення
майбутніх офіцерів під час навчання у вищому навчальному закладі.
Розв’язання цієї проблеми значною мірою обумовлене об’єктивними
явищами і процесами. Зокрема, по-перше, загальним курсом реформ у сфері
вищої освіти, її демократизацією, індивідуалізацією та гуманізацією. Вперше
інтереси особистості в системі освіти ставляться на чільне місце. Проект закону
України «Про освіту» визначає освіту як основу інтелектуального, духовного і
культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного
добробуту, запоруку розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і
культурою. Метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості
та найвищої суспільної цінності, розвиток її розумових і творчих здібностей,
© Діденко О. В.
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професійних знань і компетентностей, забезпечення її успішної соціалізації у
мінливих соціальних умовах, сприяння розвитку особистостей, готових до
свідомого суспільного вибору, діяльності в умовах громадянського суспільства
заради примноження інтелектуального і культурного потенціалу Українського
народу і забезпечення сталого людського розвитку в Україні.
По-друге,

специфіка

службово-бойової

та

оперативно-службової

діяльності майбутніх офіцерів-випускників вищих військових навчальних
закладів Міністерства оборони та правоохоронних органів (у тому числі
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького) вимагає не тільки високорозвинених професійних якостей і
компетентності, а й високорозвиненої моральної особистості, здатної до
постійного самовдосконалення і саморозвитку.
По-третє, практиці навчання курсантів бракує необхідного і достатнього
досвіду, форм і методів організації керівництва такою тонкою сферою
виховного впливу, як самовиховання, професійне самовдосконалення. На це
вказують

результати

пілотного

дослідження,

опитування

випускників

військових ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Наукові засади для
розуміння самовдосконалення як фактора розвитку особистості закладені
класичною філософією. Зокрема, такі яскраві її представники, як Сократ,
Епікур, Лукрецій, Демокріт, Аристотель, давньоримські стоїки залишили
чимало цінних порад про самовиховання моральних і інтелектуальних якостей
людини, збереження її здоров’я, фізичних і моральних сил.
Ці ідеї знайшли свій подальший розвиток у працях вітчизняних і
зарубіжних філософів, психологів і педагогів. Зокрема представляють інтерес
філософські

ідеї

щодо

саморозвитку

особистості,

її

здатності

до

самовизначення, до самовдосконалення (М. Бахтін, В. Біблер, М. Бердяєв,
І. Донцов, І. Кант, С. Рубінштейн, Г. Тульчинський та ін.).

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

Феномен самовдосконалення особистості розкриває гуманітарна лінія в
психології, яка розширює можливості свідомості, вивільняє місце для
духовного зростання, розкриття людиною своєї суті, самоактуалізації (Р. Бернс,
І. Бех, М. Боришевський, М. Боуен, Г. Ковальов, І. Кон, Г. Костюк, А. Маслоу,
Ю. Орлов, К. Роджерс, Л. Рувинський, та ін.).
У класичній педагогіці ідеї самовдосконалення активно розроблялись
такими відомими науковцями як П. Блонський, П. Каптерєв, М. Монтессорі,
М. Сметанський, В. Сухомлинський, Л. Толстой, К. Ушинський.
Однак питання організації професійного самовдосконалення майбутніх
офіцерів не знайшли належного відображення у публікаціях і вимагають
додаткового вивчення.
Метою статті є з’ясування ролі професійного самовдосконалення як
чинника фахової підготовки майбутніх офіцерів, уточнення сутності цього
поняття, а також особливостей його компонентного складу.
Виклад

основного

самовдосконалення
становлення

є

суспільно

курсантів

самовдосконаленням

матеріалу

як

майбутніх

та

особистісно

майбутніх
офіцерів

Професійне

дослідження.

необхідною

офіцерів.
доцільно

Під

умовою

професійним

розуміти

поєднання

взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів: професійного самовиховання як
цілеспрямованої активної діяльності, що зорієнтована на формування і
вдосконалення

у себе позитивних і усунення

негативних якостей

у

відповідності до вимог службової діяльності офіцера, та професійної
самоосвіти як цілеспрямованої роботи щодо розширення і поглиблення своїх
професійних знань, удосконалення та набуття відповідних навичок та умінь під
час навчання у вищих військових навчальних закладах.
Необхідність самовиховання та самоосвіти продиктована взаємозв’язком
між суспільством, що розвивається, та особистістю, яка формується (від самої
людини залежить її соціальний статус); швидкоплинністю соціального
прогресу; відповідальністю кожної особистості за своє майбутнє (науковотехнічний прогрес вимагає висококваліфікованих фахівців, які вміють
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перемагати в умовах конкурсу і конкуренції); розвитком суспільних відносин
(змінюються люди, їх інтереси, життєві установки, але не змінюються основні
загальнолюдські моральні цінності); можливістю досягнення особистого щастя.
Умовами

виникнення

потреби

та

готовності

до

самовиховання,

самоосвіти майбутніх офіцерів є взаємодія з досвідченими людьми; умови, в
яких перебуває особистість, що розвивається; різні види діяльності, які
вимагають від людини необхідних знань, вмінь, якостей і властивостей.
На думку Т. Стефановської, в організації самовиховання та самоосвіти
можна виділити наступні основні компоненти: самопізнання особистості
(спрямованість, окремі моральні, вольові, емоційні процеси і особливості
пізнавальної діяльності, характеру, темпераменту); складання програми (плану)
роботи над собою (розвиток інтелекту, розвиток волі, характеру, зміцнення
здоров'я та ін.); організація системи самовдосконалення за окремими
напрямками (способи роботи над собою: самопереконання, самонавіювання,
самокерування)

і

організація

діяльності

для

розвитку

волі,

вмінь,

навичок, звичок поведінки; організація самоконтролю (самозвіт, самооцінка,
самоаналіз) [1, с. 202].
Вирішальну роль у самовихованні відіграє мотиваційно-ціннісна сфера
особистості, яка визначає ставлення її до себе і до середовища, спрямованість і
силу її активності.
Однак деякі дослідники дотримуються іншої думки. Зокрема, Л. Кулікова
виділяє

такі

його

елементи:

адекватне

самооцінювання;

потреба

у

самовихованні; розвиток мотивації; визначення мети; складання програми,
плану, правил самовиховання; прийняття рішення; застосування методів
самовпливу; мобілізація своєї ідейно-моральної вихованості та емоційновольової активності; формування нової адекватної самооцінки [2, с. 29].
На нашу думку, така структура самовиховання чіткіше відображає його
специфіку. Хоч і до неї у нас є певні зауваження. Так, адекватна самооцінка
особистості не завжди сприяє виникненню когнітивного дисонансу, який
викликає потребу в самовихованні (другий компонент з пропонованих
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Л. Куликовою). Дещо подібними між собою видаються такі компоненти як
«визначення мети», «складання програми, плану, правил самовиховання»,
«прийняття рішення».
А. Ковальов виділяє у самовихованні три стани, які до певної міри
характеризують його структуру: 1) аналіз власної особистості і тих якостей,
яких необхідно набути; 2) постановка мети і розробка програми самовиховання;
3) здійснення самовиховання шляхом саморегуляції діяльності, поведінки,
включаючи самоконтроль і самовправи [3, с. 49].
Детальніше і повніше розкриває розвиток самовиховання І. Бех. На його
думку, самовиховання проходить п’ять стадій.
Перша стадія – процесуально-ситуативна. Вихованець не встановлює
зв'язку між своїми вчинками і якостями особистості.
Друга стадія – якісно-ситуативна. Вихованець встановлює прямолінійні
зв'язки між своїми вчинками та якостями, тобто здійснення (нездійснення)
окремого вчинку ототожнюється з наявністю (відсутністю) відповідної якості.
Третя стадія – якісно-статична. Якість абстрагується вихованцем від
конкретного вчинку, виступає в його свідомості як самостійна об'єктивна
реальність. Усвідомлення того, що конкретний вчинок не свідчить про
засвоєння відповідної йому якості, руйнування прямолінійних зв'язків між ними
і поряд з цим ще недостатня усвідомленість нових діалектичних зв'язків між
якостями та поведінкою спричиняються до певного внутрішнього відриву від
безпосередньої практичної поведінки.
Четверта
діалектичних

стадія
зв'язків

–
між

якісно-динамічна.
якостями

Відбувається

особистості

і

усвідомлення

вчинками.

Відрив

внутрішнього світу від безпосередньої поведінки долається.
П’ята стадія – якісно-перспективна. Вихованець оцінює себе не лише за
тими якостями, які вже склались, а й за потенційними можливостями розвитку,
враховує свої зусилля із самовиховання, формує ставлення до нього як якість
особистості.
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Успішність опанування виділених стадій залежить, з одного боку, від
досконалості педагогічного керування самовихованням, а з іншого – від вікових
особливостей вихованців [4, с. 32–34].
Як відомо, виховний процес містить такі структурні компоненти:
цільовий, мотиваційний, змістовий, організаційно-діяльнісний, контрольнорегулювальний і оцінно-результативний. У відповідності з цією структурою та
специфікою самовиховання як фактора розвитку особистості доцільно
визначити

такі

його

структурні

компоненти:

самооцінний,

цільовий,

організаційно-діяльнісний, контрольно-регулювальний, оцінно-результативний.
Якщо виховання починається з пізнання дитини, то самовиховання бере
свій початок від усвідомлення людиною себе як особистості і свого місця в
суспільній діяльності.
Розвиток

самовиховання

значною

мірою

обумовлений

рівнем

самосвідомості особистості.
Тому одним із перших актів самовиховання є здатність особистості
побачити себе очима інших, пізнати та оцінити «Я» реальне, тобто
усвідомлення своїх якостей, почуттів, мотивів поведінки, дій. Все це забезпечує
певний рівень розвитку самосвідомості – «цілісну оцінку самого себе, пережите
знання про самого себе» [5, с. 81]. Формування самосвідомості передбачає
створення особистістю образу свого «Я», виділення себе з навколишньої
дійсності.
Самопізнання – це відкриття особистістю самої себе, виявлення своїх
позитивних якостей і можливостей, а також тих задатків, які шляхом
самовдосконалення можуть перетворитись на здібності, талант, стійку рису
характеру. Сутність самопізнання полягає у тому, щоб, пізнавши себе,
поставивши перед собою позитивні цілі, порівняти свої якості (позитивні та
негативні) з тими, які необхідні для досягнення поставленої мети. Як показують
дослідження, в юнацькому віці самосприйняттю притаманні такі мотиви,
переконання, особистісні якості, за допомогою яких створюється чіткий
авторитет.
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Уявлення особистості про себе, як правило, здаються їй переконливими
незалежно від того, ґрунтуються вони на об’єктивному знанні чи суб’єктивній
думці, правильні вони чи помилкові. Як стверджує Р. Бернс, конкретні способи
самосприймання, які ведуть до формування образу «Я», можуть бути
найрізноманітніші. Всі вони входять в образ «Я» з різною питомою вагою: одні
здаються індивіду більш значущими, інші – менш. Значущість елементів
самоуяви і відповідно їхня ієрархія можуть змінюватись залежно від контексту,
життєвого досвіду особистості чи просто під впливом ситуації [6, с. 33].
На підставі самопізнання формується самооцінка особистості, яка є
важливим регулятором її поведінки.
Формування стійкої самооцінки та рівня домагань сприяє виникненню
тих внутрішніх суперечностей, які можуть бути фактором самовдосконалення.
Самооцінка передбачає виділення власних умінь, вчинків, якостей, мотивів і
мети поведінки, їх усвідомлення та ставлення до них. Уміння юнаків оцінювати
свої сили і можливості, прагнення, співвідносити їх із зовнішніми умовами,
вимогами середовища, самостійно висувати перед собою ту чи іншу мету
відіграє велику роль як у розвитку самовиховання, так і в становленні
особистості загалом [6, с. 36].
Від самооцінки залежать взаємини людини з іншими, її критичність,
вимогливість до себе, ставлення до успіхів і невдач.
Самооцінка залежно від рівня (адекватна, занижена, завищена) стимулює,
або навпаки, стримує активність у самовдосконаленні. Так, неадекватно низька
самооцінка знижує рівень соціальних домагань, сприяє невпевненості у своїх
силах,

обмежує

життєві

потреби

людини.

Низька

самооцінка

може

поєднуватися з важкими емоційними зривами, внутрішнім конфліктом,
глибоким когнітивним дисонансом.
Нерідко серед майбутніх офіцерів спостерігається явна переоцінка своїх
сил і можливостей. Це призводить до зовнішніх і внутрішніх напружень, може
супроводжуватись важкими емоційними зривами, розчаруванням у собі, а
відповідно і відмовою від самовдосконалення.
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Самооцінка перший вагомий стимул до самовиховання. Проте вона може
бути правильною (адекватною), коли думка особистості збігається з тим, що
вона насправді собою являє, і неправильною (неадекватною), якщо людина
оцінює себе необ’єктивно, а її думки про себе різко розходяться з тим, якою її
вважають інші.
Головним змістом професійного самовиховання майбутніх офіцерів є
розвиток у себе якостей організатора службової діяльності. В сучасних умовах,
у зв’язку з активним процесом інтелектуалізації ратної праці і зростанням ролі
розумового компонента в системі якостей особистості сучасного фахівця,
курсанти в межах професійного самовиховання виробляють у себе необхідні
пізнавальні

здібності,

вміння

аналізувати,

синтезувати,

прогнозувати,

узагальнювати і робити висновки щодо різноманітних питань, вміння
самостійно думати і приймати відповідальні рішення.
Професійне
самовдосконалення,

самовиховання
тісно

як

пов’язане

важлива
з

складова

професійною

професійного

самоосвітою,

з

наполегливою працею над розширенням та поглибленням професійних знань,
удосконаленням та набуттям нових навичок і умінь.
Професійна самоосвіта виступає

як важлива

і необхідна

умова

самовиховання, як винятково результативна форма розвитку професійних
якостей та здібностей. Завдяки самоосвіті курсанти набувають знань щодо
теорії та методики самовиховання, підвищують рівень культури.
Підготовка до самоосвіти складається з трьох етапів: адаптації, інтеграції
навчання з самоосвітою та різноманітних форм самостійної роботи, пов’язаних
з творчістю. Адаптаційна діяльність – є підготовкою до вирішення задач з
самоосвіти. Інтеграція навчання з самоосвітою є на межі адаптаційної фази і
повної самоосвіти. Як перехідна стадія вона містить процеси першого і другого
типу. Адаптація заснована на розширенні і удосконаленні вмінь, необхідних в
соціальному і культурному житті, а також на асиміляції системи знань і
цінностей з джерел, які постійно збільшуються, в той час, як самоосвіта – на
самостійному

пошуку

власних

шляхів,

обумовлених
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потребами, зацікавленістю і прагненнями особистості. Третя стадія розвитку
навичок у самоосвіті бере початок там, де починається будь-яка освіта, і триває
на середньому і вищому рівні навчання, а також в період професійної праці [7].
Про методи самоосвіти написано достатньо. Різні автори, при всій
розбіжності їх поглядів на саму проблему, в основному, єдині в питаннях
методології. Вміння самостійно вчитися – це лише одна сторона процесу
самоосвіти. Поряд з нею важливою стороною є бажання працювати над собою.
Складність здійснення цього бажання в тому, що воно повинно
примусити людину бути одночасно і учнем, і учителем, і суб’єктом і об’єктом
освіти.
Процесу самоосвіти або самовиховання намагались надати більш
систематичної структури, виділяючи в ньому певні елементи і встановлюючи
зв’язки між ними. Не розглядаючи існуючих рішень, які, між іншим, належать
процесу самовиховання, стосовно самоосвіти можна обмежитись виділенням
наступних елементів: визначення мети, зразка або ідеалу і порівняння його з
власними можливостями; розгляд умов, необхідних для досягнення мети;
прийняття рішення про вибір шляху діяльності; реалізація поставлених завдань;
самоаналіз і оцінка власних успіхів і недоліків в досягненні мети (зразка,
ідеалу), а також формування висновків про напрямок подальшої діяльності [7].
Професійне самовдосконалення майбутніх офіцерів не може бути
зрозумілим поза суспільними відносинами і практичною діяльністю. Структура
професійного самовдосконалення повністю визначається змістом практичної
діяльності, соціальними умовами, в яких вона реалізується, й індивідуальнопсихічними особливостями особистості курсанта. Доцільно виходити з того, що
цей процес є одним з видів їхньої соціальної активності. З огляду на це,
професійне самовдосконалення, як і всі види соціальної активності, має
предметний і соціально-психологічний аспекти. Предметний відображає
стосунки в підсистемі «людина – професія», а соціально-психологічний – в
підсистемах «людина – людина», «людина – колектив». Ці взаємозалежні
характеристики

є

двома

компонентами

єдиного,
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професійного самовдосконалення, вони діють одночасно, доповнюючи й
інтенсифікуючи одна одну.
Н. Битянова,

розглядаючи

культуру

професійно-психологічного

самовдосконалення, виділяє два взаємообумовлені компоненти: соціальну
ситуацію й особистісну потребу. Соціальна ситуація характеризується станом і
змінами в соціальному середовищі або переходом з одного соціального
середовища в інше. Під особистісною потребою розуміється «неминуче
виникаюча потреба особистості наблизити, певним чином «зрівняти» свої
шаблони поведінки, звички, уявлення, у відповідності до умов соціального
середовища, що змінюються» [8, с. 45–46].
Особистісна потреба в професійному самовдосконаленні реалізується в
складній суб’єкт-об’єктній формі, де індивід виступає і суб’єктом, і об’єктом.
Формування особистісної потреби в самовдосконаленні пов’язане з розвитком
самої особистості і передбачає наявність певних етапів [8, с. 26].
Перший – досягнення необхідного рівня самосвідомості. Якщо свідомість
як здатність фіксувати у внутрішньому плані знання про світ звернено
насамперед назовні, то самосвідомість звернено на носія знання. Така
спрямованість зумовлює виділення в знанні про світ знання про себе як про
частину єдиного світу.
Другий етап – на базі самосвідомості формується відносно стійка, деякою
мірою усвідомлена, динамічна і живуча система уявлень індивіда про самого
себе, на основі якої він будує власне ставлення до навколишнього світу і до
себе. Ця самооцінка складає особистісну Я-концепцію, яка містить компоненти:
когнітивний – відображення своїх якостей, здібностей, зовнішності, соціальної
значущості й інше; емоційний – самоповагу, самозакоханість, самовдоволення,
самодостатність і т.д.; оцінно-вольовий – підвищення оцінки свого статусу,
завоювання поваги, самоствердження.
Третій етап – постановка мети самовдосконалення, що є складовою
соціальної сутності Я-концепції і утворюється в процесі спілкування та
діяльності особистості, під час яких суб’єкт «дивиться, як у дзеркало, в іншу
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людину» і тим самим уточнює, змінює, удосконалює образи свого «Я». Цей
етап професійної орієнтації закінчується професійним самовизначенням, що
відображає готовність індивіда змінити своє реальне «Я» в тому напрямку,
якого вимагає професія (професійне «Я»). Це можна назвати професійною
складовою самовдосконалення. Як з’ясувалося під час дослідження, на
постановку цілей професійного самовдосконалення впливає безліч чинників, і
особливо адекватність самооцінки й адекватність уявлень про професію,
наявність професійного ідеалу.
Четвертим етапом виступає практична реалізація самовдосконалення:
самовиховання певних якостей, саморегулювання, самоаналіз, самоконтроль і
самокорегування. На кожному етапі використовуються різні методи, засоби і
прийоми роботи над собою. На цьому етапі важливими є вольовий і
мотиваційний компоненти діяльності, а також володіння психологічними
технологіями саморегуляції та самокорекції.
Висновки. Професійне самовдосконалення є суспільно та особистісно
необхідною умовою становлення курсантів як майбутніх офіцерів. Воно
передбачає

поєднання

взаємопов’язаних

і

взаємозалежних

процесів:

професійного самовиховання як цілеспрямованої активної діяльності, що
зорієнтована на формування і вдосконалення у себе позитивних і усунення
негативних якостей у відповідності до вимог службової діяльності офіцера, та
професійної самоосвіти як цілеспрямованої роботи щодо розширення і
поглиблення своїх професійних знань, удосконалення та набуття відповідних
навичок та умінь під час навчання у вищих військових навчальних закладах.
Формування особистісної потреби в самовдосконаленні пов’язане з розвитком
самої особистості і передбачає наявність певних етапів.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Дослідження
потребують психолого-педагогічні механізми самовдосконалення особистості,
та психолого-педагогічні умови активізації цього процесу. Крім того є потреба
в

обґрунтуванні

педагогічних

умов

активізації

професійного

самовдосконалення курсантів та розробці технології їх реалізації в освітньому
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процесі ВНЗ. А це, у свою чергу зумовлює необхідність визначення основних
критеріїв, показників та рівнів професійного самовдосконалення майбутніх
офіцерів.
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Диденко А. В. Профессиональное самосовершенствование как фактор
профессиональной подготовки будущих офицеров
В
статье
представлены
роль
профессионального
самосовершенствования как фактора профессиональной подготовки будущих
офицеров, определена сущность этого понятия, а также особенности его
компонентного состава.
Профессиональное самосовершенствование является общественно и
личностно необходимым условием становления курсантов как будущих
офицеров.
Оно
предусматривает
сочетание
взаимосвязанных
и
взаимозависимых процессов: профессионального самовоспитания как
целенаправленной активной деятельности, которая ориентирована на
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формирование и совершенствование у себя положительных и устранению
отрицательных качеств в соответствии с требованиями служебной
деятельности офицера, и профессионального самообразования как
целенаправленной
работы
по
расширению
и
углублению
своих
профессиональных
знаний,
совершенствованию
и
приобретению
соответствующих навыков и умений во время обучении в высших военных
учебных заведениях.
Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование, будущие
офицеры, самовоспитание, самообразование, профессиональная подготовка.
Didenko O. V. Professional self as a factor in professional training of future
officers
The article presents the role of professional self as a factor in professional
training of future officers, the essence of this concept, and especially its component
members.
Professional self is socially and personally necessary condition for the
formation of cadets as future officers. It involves a combination of interrelated and
interdependent processes: professional self as purposeful activity, focusing on the
formation and improvement in the positive and eliminate the negative qualities in
accordance with officers' performance, and professional self as purposeful work to
expand and deepen their professional knowledge, improvement and acquisition of
relevant skills and abilities while learning in higher military educational institutions.
Professional cultivation of future officers can not be understood outside social
relations and practical activities. The structure of professional self completely
determined by the content of practice, social conditions in which it is implemented,
and individual psychological characteristics of the individual trainee. It is advisable
to proceed from the fact that this process is a type of their social activity.
Preparing to self consists of three phases: adaptation, integration, training and
various forms of self-education self-study related work. Adaptive activity - is
preparing to meet the challenges of self. Integration training is on the verge of self
adaptation phase and full self. As a transitional stage processes it contains the first
and the second type. The adaptation is based on expanding and improving the skills
required in social and cultural life, as well as the assimilation of knowledge systems
and values from sources that are constantly increasing, while as self - to search their
own ways, due to individual needs, interest and aspirations person. The third stage of
development of skills in self-education begins where starting any education, and
continues to middle and higher level training and during professional work
Keywords: professional self-improvement, future officers, self, self-education,
professional training.
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УДК 378:355
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ПРОВІДНИХ КРАЇН НАТО
Метою цієї статті є огляд закордонного досвіду в організації
професійної підготовки фахівців правоохоронних органів, зокрема на прикладі
окремих навчальних закладів провідних країн НАТО, а саме США та ФРН.
Визначенню шляхів впровадження цього досвіду в професійну підготовку
персоналу Державної прикордонної служби України.
Ключові слова: підготовка персоналу, правоохоронний орган,
висококваліфіковані кадри, Берегова охорона, Морська охорона, професійна
підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Державна прикордонна
служба

України

має

успішний

досвід

співпраці

з

військовими

та

правоохоронними відомствами багатьох держав Євросоюзу та НАТО. Ця
діяльність охоплює не лише забезпечення технічними засобами охорони
кордону, а й такі напрями, як удосконалення законодавчої бази, обмін досвідом,
розроблення та участь у спільних міжнародних проектах і програмах. В умовах
інтеграції України в європейське співтовариство та необхідності майбутнього
вступу до північно-атлантичного альянсу

нагальною стає проблема адаптації

системи професійної підготовки правоохоронних органів, зокрема ДПСУ до
стандартів професійної підготовки провідних країн НАТО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Наукові дослідження з
проблем реформування системи професійної підготовки персоналу ДПСУ на
різних етапах проводила велика кількість науковців, зокрема Л. Виготський,
Л. Кандибович,

В. Кан-Калик,

Г. Костюк,

С. Максименко,

В. Моляко,

М. Нікандров, Я. Пономарьов, В. Роменець, В. Сластьонін. Різні напрями
© Даниленко О. Б.
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підвищення

ефективності

процесу

професійної

підготовки

розглядали

Г. Васянович, А. Галімов, І. Грязнов, Й. Гушулей, Д. Іщенко, Б. Олексієнко,
О. Пометун, В. Синьов, В. Райко, В. Ягупов, та інші. У рамках питань, що
піднімаються в цій статті становлять інтерес праці військових педагогів,
зокрема В. Балашова, О. Барабанщикова, І. Грязнова, О. Діденка, Д. Коцеруби,
Є. Потапчука,

О. Торічного,

О. Трембовецького,

у

яких

розглядаються

проблеми професійної підготовки військовослужбовців військових навчальних
закладах різних рівнів, та особливості формування професійно-значущих
якостей у персоналу Державної прикордонної служби України відповідних
категорії від рядового контрактника до офіцера. Багата кількість вчених у свої
дослідженнях брали до уваги закордонний досвід. Так В. Ковтун, Д. Рюриков
здійснили глибокий аналіз особливостей професійної підготовки персоналу
берегової охорони Сполучених Штатів Америки. Професійна підготовка
прикордонників європейського союзу (на прикладі прикордонної варти
республіки Польща) розглядалась М. Кіреєвим. На сьогодні, в умовах активної
фази інтеграції до європейського співтовариства вивчення та застосування
цього досвід стає ще більш актуальним. Метою статті є огляд закордонного
досвіду в організації професійної підготовки фахівців правоохоронних органів
на прикладі окремих навчальних закладів провідних країн НАТО, а саме США
та ФРН та визначенню шляхів впровадження цього досвіду в професійну
підготовку персоналу Державної прикордонної служби України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема підготовки
висококваліфікованих фахівців правоохоронних органів є актуальною для всіх
країни світу. За всієї різниці у підходах і можливостях їх практичної реалізації
позиції спеціалістів – учених і практиків збігаються в головному: кадровий
потенціал правоохоронних органів – це найважливіший компонент ефективної
правоохоронної діяльності. Фахівці є солідарними і в тому, що основним
способом забезпечення якості й ефективності діяльності співробітників
правоохоронних органів є систематичне вдосконалення системи професійної
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підготовки, що орієнтоване на підготовку професіонала, готового до виконання
своїх функцій у ХХІ.
У військовій освіті США розроблено концепцію професіоналізму. Цей
термін у США досить вживаний. Професіонал в армії – це той, хто є
професійним військовим фахівцем, несе відповідальність за виконання свого
завдання, взяв на себе зобов’язання щодо оборони нації й покликаний строго
дотримуватися етичних норм. Професіоналізм в американській армії має
визначальне значення та поєднує такі три головних якості, як компетентність,
відповідальність і відданість своїй справі. Ці якості вперше запропонував
розглядати Самуел П. Хантінгтон у роботі «Солдати і держава». На його думку,
ці якості відрізняють професіонала від простого виконавця і їх повинен мати
кожен військовий професіонал. Програма формування професіонала, що
розроблена в американській армії, містить такі основні напрямки: підвищення
значення почуття гордості за свою професію, обмін ідеями й досвідом,
створення офіційних програм, дотримання норм професійної поведінки.
Провідною

ідеєю

професійного

становлення

названо

професіоналізм,

патріотизм, відданість, гордість за свою країну. Американці на практиці
перевірили, що одного лише матеріального забезпечення для формування
високого професіоналізму армії недостатньо. Важливе значення там має
формування

професійної

вірності

національним

символам,

почуття

громадянської самосвідомості й професійного обов’язку, культивування
професійного лідерства.
На професійній основі здійснюється комплектування й правоохоронних
структур, які виконують завдання з охорони Державного кордону США.
Підготовка відповідних фахівців здійснюється, зокрема у Федеральному
правоохоронному

навчальному

центрі

(FLETC)

США,

що

служить

міжвідомчою правоохоронною, навчальною організацію для більш ніж 85
Федеральних агенцій. Навчальний центр, також готує державних службовців
для місцевих та міжнародних правоохоронних агенцій. Штаб-квартира, та
основна навчальна база Центру розміщена в місті Глінко. Цей навчальний
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центр, зокрема, відповідає за розробку та впровадження програм підготовки
персоналу в міжнародних правоохоронних академіях в Гапоне, Ботсвані,
Угорщині і Таїланді. Одним з основних напрямків навчальної діяльності цього
навчального закладу є застосування дистанційного навчання за допомогою
сучасних комп’ютерних технологій , що дозволяє суттєво розширити коло тих
хто навчається. Ці методи використовуються, коли навчальні програми не
вимагають спеціальних методик викладання и (або) коли визначено точне місце
розташування слухачів, що мають технічну можливість бути залученими до
навчального процесу. Додатково, FLETC шукає і розвиває альтернативні
навчальні технології, особливо комп’ютерні симулятори і моделювання,
збільшуючи

існуючи методики

викладання.

Як міжвідомча

навчальна

організація, FLETC зібрав найкращих професіоналів всіх фахів для служби на
його факультетах. Приблизно третю частину посад інструкторів займають
постійні працівники FLETC. На решту посад тимчасово призначаються
федеральні офіцери і дослідники з діючих правоохоронних органів або
персонал ,що нещодавно звільнився зі служби. Такий підхід забезпечує баланс
між майстерністю і досвідом та сучасним розумінням правоохоронної служби.
Основні базові напрямки підготовки: програма підготовки кримінального
слідчого; загальна програма підготовки офіцерів поліції; програма підготовки
керівного складу поліцейських агенцій. Крім того, успішно розвиваються
навчальні програми по боротьбі з тероризмом в базах даних правоохоронних
органів, фінансової та банківської системи, наземному та морському
транспорті, недопущення розповсюдження зброї масового ураження через
морські порти, а також більш 150 інших базових та перспективних програм.
Для слухачів всіх напрямків підготовки є обов’язковим проходження
навчального курсу підготовки водія авто та морська підготовка. Ціль
навчального курсу – навчити офіцерів правоохоронних органів в вірних
методах управління технічними засобами пересування та суднами, що є в
правоохоронних органах. Цей навчальний курс введений в усі основні
програми навчання, так як вивчення управління транспортними засобами і
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суднами

є

однаково

обов’язковим

для

всіх

категорій

персоналу

правоохоронних органів. Навчальна програма морської підготовки забезпечує
професіональних поліцейських навичкам безпечно і ефективно здійснювати
правоохоронні функції на морській ділянці. Курс навчання передбачає
вивчення тактики правоохоронних дій на морі, майстерному управлінню та
буксируванню суден, традиційним та сучасним способам навігації,тактики
контр терористичних дій правоохоронних органів на морі. Всі навчальні
програми акредитовані в департаменті акредитації Федеральної правоохоронної
системи.
Значне місце в навчальному процесі FLETC займає методична підготовка
та підготовка інструкторів. Навчальна мета курсу методичної підготовки –
навчання та підвищення кваліфікації інструкторів в методиці проведення
навчального процесу для всіх відділень FLETC та партнерських організацій.
Курс методичної підготовки розрахований на підготовку як новачків так і
досвідчених інструкторів. Покращуючи здатність інструктора проводити
ефективне навчання, наголос робиться на підвищені усвідомлення основних
цінностей правоохоронних органів таких як чесність, хоробрість і співчуття.
Підготовка

професійних

фахівців

для

прикордонного

відомства

Німеччини здійснюється в Академія Федеральної поліції до складу якої
входять: 5 центрів підготовки і підвищення кваліфікації Федеральної поліції; 2
спортивні школи Федеральної поліції; навчально-тренувальний центр морської
поліції; 2 школи по підготовці кінологів; центр командної підготовки персоналу
вищої ланки; медична частина академії, яка паралельно використовується для
медичної підготовки поліцейських.
Крім того, до складу академії входять 5 бюро по добору кандидатів на
навчання до академії по всій Німеччині, їх основна функція отримання заявок
та їх обробка. Співробітники цих бюро проводять на місцях серед учнів
випускних класів агітаційну роботу з метою зацікавити молодь обрати
поліцейську професію. Кандидати проходять наступні випробування:
здача нормативів з фізичної підготовки;
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медичний огляд;
кваліфікаційна бесіда.
Також академія займається підготовкою співробітників земельної поліції.
На навчанні в академії в середньому перебуває 700 курсантів, в
навчальних центрах 2600 курсантів.
Система підготовки передбачає три рівня: середня ланка, висока ланка та
вища ланка.
Середня ланка: строк навчання 2,5 роки – перший рік теоретична
підготовка, другий рік підготовки практика на місцях (аеропорти, вокзали та
ін..), півроку проводиться спеціалізація з випускними іспитами.
Висока ланка (університетська підготовка): більшість курсантів – це
випускники шкіл, термін навчання складає 3 роки. Крім того за цим напрямком
проходять навчання і курсанти, що мають середній рівень,їх термін підготовки
складає 2 роки.
В центрі командної підготовки здійснюється навчання персоналу вищої
ланки. Один рік підготовки проводиться в академії, другий рік підготовки
проводиться в навчальному центрі земельної поліції м. Вествалія за одним
уніфікованим курсом разом з представниками земельної поліції.
Зазначені напрямки підготовки є базовими. Разом з тим обов’язковими
для всіх категорій персоналу є проходження курсів підвищення кваліфікації
за всіма предметами підготовки (правова підготовка, криміналістика та інші).
Наявні курси:
підвищення кваліфікації тренерів поліцейських тренувань;
ведення слідчих дій;
зі знання іноземних мов (особливо важливо в міжнародних місіях і
аеропортах);
загально поліцейські підвищення кваліфікації (поліцейська підготовка);
прописані законодавством курси підвищення кваліфікації (льотчики,
моряки);
виконання завдань в іноземних місіях.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

В перспективах на майбутнє Федеральна поліція Німеччини планує:
дистанційну підготовку та контроль знань в мережі інтернет;
викладання двома мовами (німецька, англійська).
До складу Академії Федеральної поліції входить навчально-тренувальний
центр морської поліції, який здійснює підготовку не тільки персоналу
Федеральної морської поліції, а також і працівників інших державних служб і
структур: колеги з митниці і земельної поліції, в майбутньому планується
підготовка персоналу служби рибнагляду, управління водними ресурсами и
морським транспортом. Центр планує стати єдиним центром для всіх служб,
діяльність яких пов’язана з морем, і це буде стосуватися не тільки навігації на
морі, а також безпеки поліцейських завдань на морі.
Напрямки підготовки:
1. Базова підготовка, під час якої з поліцейських які отримали
поліцейську освіту на рівні середньої ланки (1 та 1,5 роки) готують
поліцейських моряків. Базова підготовка передбачає проведення занять з
навчальних дисциплін термін вивчення яких складає більш півроку, а також по
другорядним предметам, таким як комунікація по радіо, управління катером і
таке інше. Особлива увага приділяється іноземним мовам (англійська мова);
2. Виживання на морі (боротьба з пожежами і водою) у процесі цієї
підготовки використовується частина флотської інфраструктури;
3. Теоретичні предмети (особливості морського права, цивільна морська
справа);
4. Поліцейські тренування (навчання діям поліцейських, використання
зброї, здійснення затримання, проведення огляду суден).
Навчальний процес у навчально-тренувальному центрі морської поліції
здійснюється за модульною системою, що складається з чотирьох модулів.
Базовий модуль: складає 3 місяці (528 навчальних годин) аудиторних
занять за загальними дисциплінами, та 6,5 місяців практика на кораблях (кожен
курсант отримує індивідуальне завдання на практичне стажування за
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відпрацювання якого відповідає командир корабля з виставленням відміток про
якість його виконання).
Перший модуль: 2 місяці 8 тижнів (352 години) аудиторних занять –
технічна підготовка, морська підготовка та практика на кораблях 6,5 місяців.
При вивченні технічних дисциплін широко використовуються комп’ютерні
стимулятори. По завершенню цього модуля центр визначає за яким напрямком
проводити підготовку того чи іншого курсанту.
Другий модуль: 2 місяці 8 тижнів (352 години) аудиторних занять –
по завершенню другого модуля курсанти здають іспити і отримують відповідні
сертифікати, після чого вони стають повноцінними членами одного з екіпажів
(кораблів, катерів).
Третій модуль є елементом системи підготовки вищої ланки, перед
початком якого курсанти знаходяться безпосередньо у морі (на службі) 80
годин. Під час проходження третього модуля група складає не більше 8-ми
чоловік – термін підготовки 5 місяців по завершенню здача випускних іспитів з
видачею сертифікатів і призначення на вакантні посади наприклад, старший
технік або вахтовий офіцер.
Таким чином, досвід західних держав свідчить, що професійна підготовка
персоналу правоохоронних органів має відповідні концептуальні підходи та
носить системний характер. Розглянуті підходи до професійної підготовки
представляють певний науковий і практичний інтерес. Цей досвід в значній мірі
вже реалізовано в конкретних програмах співпраці ДПСУ з правоохоронними
структурами країн ЄС та НАТО. Тому перспективним напрямком подальших
досліджень є узагальнення досвіду впровадження зазначених програм у
систему професійній підготовці у ДПСУ, зокрема у професійній підготовці
персоналу Морської охорони.
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Даниленко А. Б. Особенности профессиональной подготовки
специалистов правоохранительных органов в учебных заведениях ведущих
стран НАТО
В статье предоставлен обзор зарубежного опыта в организации
профессиональной подготовки специалистов правоохранительных органов
ведущих стран НАТО, а именно в Федеральном правоохранительном учебном
центре (FLETC) США и Академии Федеральной полиции ФРГ. Кроме того
обозначены пути внедрения этого опыта в профессиональную подготовку
персонала Государственной пограничной службы Украины.
Ключевые слова: подготовка персонала, правоохранительный,
квалифицированные
кадры,
Береговая
охрана,
Морская
охрана,
профессиональное образование, профессиональная подготовка.
Danilenko O. B. Special Features of Professional Training of Law
Enforcement Bodies Personnel in Educational Establishments of Leading NATO
States
State Border Guard Service of Ukraine (the SBGSU) has gained a successful
experience of cooperation with military and law enforcement bodies of numerous EC
and NATO States. In view of integration of Ukraine into the European Community
and prospective entering the Northern Atlantic Alliance the problem of the SBGSU
professional training system customization to standards of professional training in
leading NATO Member States becomes very insistent. Therefore, studying experience
in professional training organization of law enforcement bodies personnel and
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determining ways of implementing such experience in the SBGSU personnel training
gains a timely character.
Military education system of the USA has elaborated the concept of
professionalism. Manning of law enforcement structures involved in the USA borders
guarding is performed on a professional basis. An appropriate personnel is trained,
in particular, in the USA Federal Law Enforcement Training Center (FLETC). One
of the major trends in educational activity of the mentioned
educational
establishment is remote training by means of advanced computerized technologies.
Furthermore, the FLETC is involved in search and development of alternative
training technologies, especially computerized simulation and modeling, enriching
existing tutorial techniques. Essential basic training encompass criminal investigator
training program, general police officer training program, police agencies key
personnel training program. Other prospective programs are being developed, too.
Training course of road vehicle driver and maritime training are mandatory for all
persons attending the FLETC. Training in instructional technology and instructors
training occupies a significant place in training process applied in the FLETC.
Professional training of border guards in Germany is assigned to Federal
Police Academy with three levels of training: secondary level, higher level and top
level. Secondary level requires 2,5 years training with the first year of theoretical
training, the second year is devoted to training at site (e.g. airports, railway stations,
etc.), the final semester includes specialization and final examinations.
The
higher level (university training) with majority of cadets being secondary schools
graduates takes three years. It may be also attended by personnel already having the
secondary level with 2 years training provided for them. The key personnel is trained
in the Commanders Training Center. The above mentioned training is a basic
training. Refreshing and updating courses are mandatory for all the personnel
categories. The Federal Police Academy also includes the Marine Police Training
Center providing a basic training for policemen of secondary level to be trained as
maritime policemen within 1 – 1,5 years. It is supposed that this Center will
encompass personnel training for all the bodies involved into maritime activities and
will include not only navigation aspects but also safe performance of police tasks in
sea.
Thus experience existing in the Western States shows that law enforcement
personnel professional training features appropriate conceptual approaches and is of
consistent nature. The described approaches to professional training may represent
certain scientific and practical interest.
Kеywоrds: personnel training, law enforcement body, highly qualified
personnel, Coast Guard, Maritime Guard, professional training.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ Й УПРАВЛІНСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ЯК МЕНЕДЖЕРА
ОСВІТИ
У статті обґрунтовується необхідність інтеграції змісту педагогічної й
управлінської підготовки майбутнього педагога як менеджера освіти. На
підставі аналізу професійної діяльності педагога зроблено висновок про те, що
йому як менеджеру освіти необхідне не оглядове ознайомлення з азами
управлінських наук, а поглиблене вивчення управлінських дисциплін у тому числі
й інтегрованих – у тісному взаємозв’язку з педагогічною проблематикою. З
цього приводу розглянуто можливості міждисциплінарної інтеграції
психолого-педагогічних й управлінських дисциплін; розкрита послідовність
інтеграції змісту дисциплін на основі модульної побудови навчального процесу
професійної підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,
освітньої галузі знань 0101 «Педагогічна освіта» за всіма напрямами
підготовки.
Ключові слова: педагог, менеджер освіти, професійна діяльність,
професійна підготовка, інтеграція, інтегрований модуль.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Якість освіти в умовах
реформування вищої школи стає ключовою категорією освітньої політики в
Україні. Однією з основних проблем підвищення якості освіти є вдосконалення
її змісту на засадах інтеграції.
Інтеграційні процеси у вищій освіті останніми роками посідають
важливіше місце, оскільки вони спрямовані на реалізацію нових освітніх
ідеалів – формування цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток її
творчих здібностей та потенційних можливостей.
Практика упровадження освітніх стандартів нового покоління показала,
що закладені в них можливості національно-регіонального та вузівського
компонентів дозволяють у змісті підготовки випускника відобразити потреби
студентів і роботодавців у формуванні компетентного фахівця.
© Жигірь В. І.
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Необхідність змін багато в чому підказує й саме життя. Наприклад,
майбутнім

педагогам

ознайомлення

з

як

азами

менеджерам

освіти

управлінських

наук,

необхідне
а

не

оглядове

поглиблене

вивчення

управлінських дисциплін у тому числі й інтегрованих – у тісному взаємозв’язку
з педагогічною проблематикою.
Необхідно також ретельно переглянути й по-новому поставити вивчення
базових

економічних

і

управлінських

дисциплін,

що

утворюють

концептуальний базис діяльності педагога як менеджера освіти. Тут базовими
мають виступати дисципліни психолого-педагогічного циклу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблеми інтеграції
змісту підготовки фахівця були предметом розгляду багатьох дослідників:
П. Атутова,

А. Бєляєвої,

В. Бєзрукової,

С. Гончаренко,

С. Клепка,

О. Коршунова, В. Моштука, Л. Федотової та ін.
Різні напрями підготовки менеджерів освіти вивчали В. Базелюк,
В. Берека, Т. Білобровко, Л. Ващенко, О. Виговська, О. Вороненко, Л. Галіцина,
В. Григораш, В. Івкін, С. Королюк,

В. Крижко, О. Мармаза, В. Oлiйник,

Н. Островерхова, І. Пархоменко, Л. Пермінова,

А. Петренко, В. Пікельна,

М. Торган, В. Шпалинський та ін., в тому числі педагогів як менеджерів освіти
(А. Губа, Л. Каращук Л. Кравченко та ін.).
Мета статті – розглянути особливості інтеграції педагогічної й
управлінської інтеграції у підготовці вчителя як менеджера освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Як свідчить практика,
знання, уміння й навики, професійні та особистісні якості не можуть бути
сформовані на достатньому рівні, якщо у зміст навчання не буде закладена
єдина інтегруюча основа. В якості такої основи виступають модулі
інтегрованих дисциплін психолого-педагогічного й управлінського циклів
нормативного та варіативного блоків навчального плану підготовки. Зміст цих
інтегрованих дисциплін повинен мати універсальний характер і відповідати
проблемам майбутньої професійної діяльності менеджера освіти.
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Оскільки професійна діяльність менеджера освіти пов’язана з вирішенням
різноманітних проблем та ситуацій, з прийняттям ефективних рішень, то
основна мета вивчення професійно-педагогічних дисциплін – підготовка його
до реальних умов праці.
Серед усієї кількості дисциплін представлених в освітньо-професійній
програмі майбутніх педагогів освітньої галузі 0101 «Педагогічна освіта» значна
кількість годин відводиться на цикл професійної й практичної підготовки.
Більшість дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів цієї галузі
належать до психологічних і педагогічних. Саме оволодіння ними складає
професійну основу діяльності майбутнього педагога за різними профілями
(учитель початкових класів, учитель технологій, викладач професійного
навчання, викладач економіки та ін.). Базові психолого-педагогічні дисципліни
вивчаються на І і ІІ курсах, загальні та спеціальні психолого-педагогічні
дисципліни впродовж чотирьох років, спеціальні дисципліни (в тому числі й
управлінського циклу) на останніх курсах. Велика кількість дисциплін та
достатньо невелика кількість годин відведених на кожний курс ставить під
сумнів дотримання принципу наступності та системності у їх викладанні.
Таким чином, аналіз нормативних положень та окремих загальних
підходів до розробки змісту навчання за педагогічними спеціальностями, до
яких належить підготовка педагога як менеджера освіти підтверджує
відсутність інтеграції спеціальних (у нашому випадку управлінських) і
педагогічних складових професійної підготовки та зумовлює необхідність
розробки змісту і напрямів інтегрованої фахової підготовки.
Інтеграцію

педагогічної

й

управлінської

складових

професійної

підготовки менеджера освіти, в контексті нашого дослідження, ми розуміємо як
динамічний, неперервний, суперечливий процес, який потребує прогностичного
підходу, врахування мотивації та особливостей параметрів знань, виявлення
специфіки їх структурування, предметних й інтегрованих знань, передбачає
застосування адекватних змісту форм, методів, засобів навчання [1; 2; 3 та ін.].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

Інтеграція педагогічних, психологічних і управлінських знань, як
правило, пов’язана з узагальненням, ущільненням, концентрацією, які
спричинені необхідністю покращення і полегшення зберігання, передачі,
засвоєння і використання цих знань, а також з їх упорядкуванням,
класифікацією, систематизацією, взаємопроникненням різних методів пізнання
і моделюванням, відтворенням цілісності складно організованих об’єктів.
У зв’язку з модульною побудовою процесу навчання у ВНЗ [4], одиницею
змісту професійної підготовки менеджера освіти є змістовий модуль, який
формується завдяки інтеграції навчальної інформації з різних навчальних
дисциплін.
Ми згодні з коллективом авторів – В. Лозовецька, Л. Лук’янова,
Л. Козак [5], які вважають що зміст навчального матеріалу фахового модуля
може інтегруватись навколо інформації певного галузевого напряму з
формуванням відносно самостійної навчальної одиниці. Кожен модуль
забезпечується потрібними дидактичними та методичними матеріалами,
переліком основних понять, навичок та умінь. Навчальна програма містить
послідовні

блоки:

інформаційний,

тестово-інформаційний

(перевірка

засвоєного, корекційно-інформаційний (у випадку неправильної відповіді –
додаткове навчання), проблемний (розв’язок задач на основі отриманих знань),
блок перевірки та корекції.
Виходячи з цього, вважаємо необхідним включення до професійної
підготовки фахівців освітньої галузі 0101 «Педагогічна освіта», ОКР
«бакалавр» модулів, які інтегрують психолого-педагогічну та управлінську
складові професійної компетентності (далі – інтегровані модулі) майбутнього
педагога як менеджера освіти.
Всі ці модулі забезпечують систематизацію та інтеграцію управлінських і
педагогічних знань в єдиний професійний простір, модифікацію видів
професійної діяльності в різних стандартних і нестандартних ситуаціях
освітнього процесу, тобто ефективне формування професійної компетентнності
майбутнього менеджера освіти.
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Така інтеграція управлінських і педагогічних знань виявляється вже у
психофізіологічному

механізмі

поетапного

переходу

представленої

в

матеріальній або матеріалізованій формі навчальній інформації із зовнішнього
плану у внутрішній, розумовий план в процесі поетапного формування
розумових дій

студентів.

Завдяки

інтеграції

послідовно здійснюваних

студентом дій (дія з об’єктом у матеріальному вигляді, дія як акт думки та ін.)
об’єктивний зміст з психолого-педагогічних дисциплін стає надбанням
свідомості студентів [6].
Варто звернути увагу й на те, що інтеграція дозволяє не тільки
інтегрувати управлінські й педагогічні знання студентів, а й удосконалювати
зміст і структуру курсів; уводити нові теми; вилучати ті, які не мають істотного
значення для опанування основ певного курсу; змінювати порядок вивчення
окремих тем; переміщувати теми з одного курсу до іншого; максимально
ефективно організовувати систему повторення раніше вивченого матеріалу.
Водночас, інтеграція педагогічних й управлінських знань сприяє
поєднанню в тому чи іншому навчальному предметі узагальнених знань з
різних навчальних курсів і відповідних їм наук; формуванню системних знань
студентів; комплексній реалізації всіх складових системи підготовки; більш
глибокому і міцному засвоєнню основних наукових понять з різних навчальних
предметів; узгодженості діяльності викладачів; усуненню дублювання та
економії часу викладачів та студентів.
Інтеграція

педагогічних

й

управлінських

знань

починається

на

елементарному рівні, виявляючись у процесі формування наукових понять та їх
систем. При цьому встановлюються зв’язки і залежності між фактами, які
виступають основою відділення істотних від несуттєвих, випадкових ознак,
проникнення в сутність предметів, що вивчаються, процесів виходу на
узагальнення знань і широке перенесення їх у нові ситуації спочатку навчальної
діяльності, потім у професійну діяльність.
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Виокремлення

та

розробка

інтегрованого

модуля

визначається

уявленнями про майбутню професійну діяльність менеджера освіти, методи,
прийоми, підходи, якими він повинен вміти користуватися.
Конкретизація інтегрованого модуля в межах двох або декількох
дисциплін передбачає наявність певного методичного забезпечення (зміст,
методика, контроль знань) – воно підпорядковане спільній для різних
дисциплін концепції даного інтегрованого модуля.
Розглянемо можливості виявлення і розробки інтегрованих модулів на
прикладі педагогічних й управлінських дисциплін.
Навчальний предмет «Педагогіка», відповідно до стандарту вищої освіти
реалізується у педагогічних вузах України як дисципліна за вільним вибором
навчальним закладом. Зміст цієї дисципліни та зміст управлінської дисципліни
«Основи педагогічного менеджменту» можна інтегрувати, дотримуючись
наступності між цілями навчання,

принципами

конструювання

змісту

навчального матеріалу і технологіями його освоєння.
Необхідність
(менеджерами

і

освіти)

значимість
сучасних

освоєння
основ

майбутніми

педагогіки

та

педагогами
педагогічного

менеджменту полягає в тому, що вони дозволяють їм організовувати успішну
професійно-педагогічну діяльність.
Комплексна мета інтегрованої дисципліни «Педагогіка» – підвищення у
студентів рівня професійно-педагогічної адаптивності, психолого-педагогічної
та управлінської культури; засвоєння майбутніми фахівцями сутності,
закономірностей, принципів, умов формування у людини якостей активного і
компетентного соціального суб’єкта культури і праці; практична підготовка
особистості до виконання різних функцій і завдань, вирішення проблем
професійного та особистісного саморозвитку. Ці цільові установки спрямовані
на розвиток у майбутніх фахівців 1) системи універсальних управлінськопедагогічних здібностей і вмінь, що забезпечують реалізацію професійної
позиції по відношенню до самого себе (вчити самого себе і адекватно
оцінювати свої можливості, самостійно вибудовувати шляхи вирішення
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проблем і важких ситуацій в особистому і професійному житті, проекти
діяльності з підвищення власної професійної компетентності), особистісної
самореалізації; 2) способів продуктивної співпраці й спілкування, вирішення
конфліктів; 3) готовність до оптимального рішення соціально-професійних
завдань у нових економічних умовах.
Зміст навчальних модулів з «Педагогіки» та «Основ педагогічного
менеджменту» будується на основі принципу наступності змісту, що забезпечує
«доформування» педагогічної компетентності управлінською, яка дає змогу
вирішувати не лише професійні завдання дидактичного характеру, а й
управлінського – не лише проводити, а й планувати, організовувати управляти
навчальним процесом учнів, його якістю, прогнозувати й реалізовувати
особистісно орієнтовані програми виховання й розвитку учнів (таблиця).
Таблиця – Інтеграція змісту навчальних модулів з «Педагогіки» і «Основ педагогічного
менеджменту»
Теми навчального модуля
Зміст і теми навчальних модулів з
(змістовий модуль 5)
«Педагогіки»
«Основи педагогічного менеджменту»
Змістовий
модуль
1.
Науково- 1. Система організації освіти в Україні.
Державно-громадський
характер
методологічні основи педагогіки
1 Предмет, завдання, методологічні основи управління освітою.
педагогіки в системі підготовки фахівця.
2. Навчальний заклад як педагогічна
2. Генеза педагогіки в Європейському система та об’єкт управління.
освітньому просторі.
3. Нормативно-правові та організаційні
3.
Загальні
закономірності
розвитку, основи діяльності освітніх установ.
виховання
та
формування
людської
особистості.
Змістовий модуль 2. Дидактика – теорія
навчання
4. Дидактика як наука і навчальний предмет.
5. Поняття про процес навчання.
6. Структура та організація процесу навчання.
7. Закономірності, принципи й цілі навчання.
8.
Дидактична
характеристика
змісту
навчання та тенденція його вдосконалення.
9. Види та організаційні форми навчання в
освітніх закладах України.
10. Наукові основи методів та засобів
навчання у сучасних закладах освіти України.
11. Контроль, оцінювання та корекція
навчально-пізнавальної діяльності.

4. Поняття про педагогічний менеджмент.
5. Основи управління освітнім процесом.
Мета, планування й стратегії організації
навчання і виховання.
6.
Аналіз
й
оцінка ефективності
навчальних занять, оцінка якості навчання,
виховання й розвитку учнів.
7. Основи взаємодії суб’єктів навчальновиховного процесу.
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Зміст і теми навчальних модулів з
«Педагогіки»

Теми навчального модуля
(змістовий модуль 5)
«Основи педагогічного менеджменту»
5. Основи управління освітнім процесом.
Мета, планування й стратегії організації
навчання і виховання. (Менеджмент
виховного процесу у закладах освіти
України)
6.
Аналіз
й
оцінка ефективності
навчальних занять, оцінка якості навчання,
виховання й розвитку учнів.
7. Основи взаємодії суб’єктів навчальновиховного процесу.

Змістовий модуль 3. Теоретичні основи
педагогічного
процесу
виховання
особистості
12.
Сутність
і
зміст
загальних
закономірностей та принципів виховного
процесу.
13. Роль і місце колективу у вихованні
особистості.
14. Форми і методи виховання й
самовиховання в цілісному педагогічному
процесі.
15. Методологія діагностики виховання.
Змістовий модуль 4. Педагог: професійна 8. Педагог-менеджер як основний суб’єкт
навчально-виховного процесу. Функції
діяльність і особистість
16. Роль і місце вчителя у суспільстві.
менеджера освіти.
17. Вимоги до сучасного вчителя.
18.
Професійно-педагогічна
культура
вчителя.
Професійна
майстерність
і
компетентність.
19. Неперервна професійна освіта та
самоосвіта педагога.

Провідні ідеї навчального предмета – це такі положення (поняття, закони,
принципи, теорії, методи науки), які виражають сутність досліджуваного
матеріалу, повідомляють йому внутрішню єдність і органічну цілісність,
будучи розумовими центрами в оволодінні предметним змістом. Провідні ідеї в
процесі навчання виконують функцію конструювання інтегрованих зв’язків у
змісті навчальних предметів, будучи «ядром» цього змісту, навколо якого й
відбувається об’єднання, конкретизація навчального матеріалу у вигляді
«оболонки» [3].
Просуваючись по провідним ідеям і темам студент поступово переходить
від локальних до внутрішньосистемних асоціацій [3]. Провідні ідеї навчальної
дисципліни розвиваються як на основі внутришньопредметних, так і на основі
міжпредметних інтегрованих зв’язків. Наприклад, провідна ідея такої важливої
теми в «Педагогічному менеджменті» як «Основи управління процесом
навчання» – це ідея: «процес навчання як основа підготовки учня чи
майбутнього фахівця». Дана ідея отримує розвиток на основі раніше розкритих
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провідних ідей курсу педагогіки, таких як, «поняття про процес навчання»,
«структура та організація процесу навчання», «закономірності, принципи й цілі
навчання» та ін. При розкритті провідної ідеї «процесу навчання як основи
підготовки учня чи майбутнього фахівця» цілком можливо встановити
інтегровані зв’язки з темами «педагогічного менеджменту», зокрема, такими як
«мета, планування й стратегії організації навчання», «основи взаємодії
суб’єктів

навчально-виховного

процесу»,

«мотивація

та

стимулювання

навчально-пізнавальної діяльності особистості», «аналіз й оцінка ефективності
навчальних занять», «оцінка якості навчання учнів, управління навчальновиховним процесом» тощо, в плані опори на такі їхні провідні ідеї як «навчання
як процес управління», «планування заняття», «організація та аналіз заняття»,
«мотивація навчально-пізнавальної діяльності» та ін.
Отже, взаємодіючі навчальні дисципліни являють собою відкриті
(синергетичні) педагогічні системи. Кожна з них пов’язана зі змістом інших
навчальних дисциплін генетичними, структурно-логічними, функціональними і
просторово-часовими зв’язками, за допомогою того, що провідні ідеї одного
навчального предмета можуть «вторгатися» у зміст інших навчальних
дисциплін.
Саме тому, використовуючи наведені вище можливості, вважаємо за
доцільне інтегрувати зміст навчання педагогічних й управлінський дисциплін у
професійній підготовці педагога як менеджера освіти.
Під нашим керівництвом і за безпосередньої участі були розроблені й
уведені у навчальний процес підготовки бакалаврів галузі знання 0101
«Педагогічна освіта» різних напрямів підготовки (6.010101 «Дошкільна освіта»,
6.010102 «Початкова освіта», 6.010103 «Технологічна освіта», 6.010104
«Професійна освіта (за профілем)»), 6.010105 «Корекційна освіта (за
нозологіями)», 6.010106 «Соціальна педагогіка» інтегровані модулі до
нормативних психолого-педагогічних дисциплін і дисциплін за вибором ВНЗ:
«Педагог як менеджер освіти» (до дисципліни «Вступ до спеціальності»),
«Психологія

управлінської

діяльності»,

«Психологія
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менеджменту»

(до

дисциплін

«Психологія»,

«Вікова

та

педагогічна

психологія», «Педагогічна психологія»), «Історія становлення та розвитку
освітнього менеджменту» (до дисциплін «Історія педагогіки», «Історія
професійної освіти»), «Основи педагогічного менеджменту» (до дисциплін
«Педагогіка», «Професійна педагогіка»).
Висновки. Таким чином, підготовка педагога як менеджера освіти має
відповідати інтегрованому критерію, в основі якого знаходяться: педагогічна й
управлінська компетентність. Інтеграція змісту підготовки педагога як
менеджера освіта спирається реалізується завдяки модульній організації
навчання у ВНЗ та здійснюється на основі побудови інтегрованих модулів
педагогічних й управлінських дисциплін. Все це дає змогу значно підвищити
якість професійної підготовки майбутнього фахівця.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку вбачаємо у
з’ясуванні особливостей інтеграції у формування професійних компетентностей
майбутніх менеджерів освіти.
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Жигирь
В. И.
Интеграция
содержания
педагогической
и
управленческой подготовки будущего педагога как менеджера образования
В статье обосновывается необходимость интеграции содержания
педагогической и управленческой подготовки будущего педагога как
менеджера образования. На основании анализа профессиональной
деятельности педагога сделан вывод о том, что ему как менеджеру
образования необходимо не поверхностное ознакомления с азами
управленческих наук, а углубленное изучение управленческих дисциплин, в том
числе и интегрированных – в тесной взаимосвязи с педагогической
проблематикой.
По
этому
поводу
рассмотрены
возможности
междисциплинарной интеграции психолого-педагогических и управленческих
дисциплин; раскрыта последовательность интеграции содержания дисциплин
на основе модульного построения учебного процесса профессиональной
подготовки студентов образовательно-квалификационного уровня «бакалавр»,
образовательной области знаний 0101 «Педагогическое образование» по всем
направлениям подготовки.
Ключевые слова: педагог, менеджер образования, профессиональная
деятельность, профессиональная подготовка, интеграция, интегрированный
модуль.
Zhyhir’ V. I. The integration of content of management and pedagogical
training of a future teacher as an education manager
The necessity of integrating of content of management and pedagogical
training of a future teacher as an education manager is justified in the article.
Based on the analysis of teacher’s professional work it was made a conclusion
that as a manager of education he needs not an overview acquaintance with the
basics of management sciences but a depth study of management disciplines,
including integrated ones, in close relationship with educational issues. In this
regard, the possibilities of interdisciplinary integration of psycho-pedagogical and
management disciplines were considered.
The practice testifies, that knowledge, ability and skills, professional and
personal qualities cannot be formed at a sufficient level, if a unified integrated basis
is not founded in the content of education. The module of integrated disciplines of
psycho-pedagogical and management cycle of normative and variable blocks of
curriculum act as mentioned above basis. The content of these integrated courses
should have a universal nature and answer the problems of education manager’s
future professional work.
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As an education manager’s professional activities related to the solution of
various problems and situations, with the adoption of effective solutions, the main
purpose of the professional and educational disciplines is his preparation for the real
working conditions.
A sequence of content integration of courses based on modular construction of
the learning process, which are introduced in training of students of educational
qualification of "Bachelor", educational discipline 0101 "Teacher Education" in all
areas of training is also exposed in the article. In particular, these are integrated
modules for standard psychological and pedagogical subjects and elective courses of
Universities: "The teacher a manager of education" (to discipline "Introduction to
the specialty"), "Psychology of Management", "Pedagogical Psychology
Management" (to disciplines "Psychology" "Developmental and Educational
Psychology", "Educational Psychology"), "The history of management education and
development" (to disciplines "History of Education", "History of professional
education"), "Fundamentals of educational management" (to disciplines "Pedagogy",
" Professional education ").
Keywords: teacher, education manager, professional work, professional
training, integration, integrated module.
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ДІАГНОСТИКА ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА АВТОМОБІЛЬНОГО ПРОФІЛЮ
В статті розглядається проблема діагностики якості професійної
підготовки інженера-педагога автомобільного профілю в контексті
компетентнісного підходу. Засоби діагностування професійної підготовки
інженера-педагога автотранспортного профілю мають забезпечити
достовірне оцінювання рівня досягнення ним професійних компетенцій і на цій
основі дозволити зробити висновок про якість сформованості його
професійної компетентності. Для спеціальності «Професійна освіта.
Транспорт» Державна атестація повинна передбачати комплексний
кваліфікаційний іспит на ОКР «бакалавр» і захист дипломного проекту на
ОКР «спеціаліст».
Ключові слова: діагностика, якість підготовки, інженер-педагог,
компетентність, компетенція, комплексний кваліфікаційний іспит, дипломне
проектування.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах інтеграційних
намірів України та входження нашої держави в Європейський освітній простір
спостерігається переорієнтація освітніх технологій на особистісне становлення
фахівця, формування його професійної компетентності. У сучасних умовах
розвитку педагогічної освіти значно зростають вимоги до її якості. Орієнтація
системи освіти на нову освітню парадигму вимагає підготовки фахівця, який
володів би ґрунтовними знаннями, досконалими професійними вміннями,
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розвиненими

педагогічними

здібностями,

здатністю

до

постійного

професійного самовдосконалення.
Одним із актуальних завдань вищої освіти є впровадження в практику
освітніх закладів діагностичних методик виявлення якості професійнопедагогічної підготовки. Педагогічна діагностика, метою якої є систематичне
виявлення, оцінювання та аналіз протікання навчального процесу, дає змогу
визначити не лише рівень підготовленості, обізнаності студентів, а й виявити
сильні та слабкі сторони педагогічного процесу, накреслити шляхи оптимізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів, розвитку їх здібностей, внести
певні корективи в діяльність викладача.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. За загальними уявленнями під діагностикою
розуміється наука про розпізнавання дійсного стану будь-яких об’єктів. У
перекладі з грецької мови діагностика (diagnōstikos) означає здатність до
розпізнання [1, с. 223]. Як зазначає І. Павлов [2], поняття «педагогічна
діагностика» було запропоновано К. Інгенкампом у 1968 р. за аналогією з
медичною та психологічною діагностикою. У цей час з’явилося декілька
наукових праць з окремих питань діагностування та прогнозування навчання.
Дидактичні основи і практика педагогічної діагностики відображені у працях
І. Підласого, В. Максимова, О. Кочетова, Я. Коломинського, И. Прокоп’єва,
Л. Катаєвої та ін. Питання діагностування професійних умінь та навичок
студентів розглядалися у працях В. Аванесова, І. Булах, О. Безносюка,
М. Неклюдова, Л. Романішиної, В. Шпильового, Б. Блума, Дж. Кеттелла та ін.
Обґрунтування методів та засобів діагностики здійснено у дослідженнях
Б. Мартиросяна,

В. Сімонова,

В. Зверєвої,

М. Берещука,

Ю. Бархаєва,

Г. Стадника, А. Маркової та ін. Проблемам діагностування рівня знань
майбутніх фахівців та коригування процесу їх засвоєння за допомогою тестових
форм контролю знань, умінь та навичок студентів присвячені роботи
В. Безпалько, К. Гуревича, Т. Ільїна, В. Полянського, Н. Тализіна та ін.
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Однак, як зазначає В. Бєлікова [3], якість професійної підготовки у ВНЗ
сьогодні слід не просто вимірювати у знаннях і вміннях, а діагностувати у
відповідних до вимог суспільства компетенціях. Аналіз наукової літератури
показав, що проблема системної діагностики професійних компетенцій
майбутнього інженера-педагога у вищому навчальному закладі до цього часу в
цілісному вигляді не розглядалася і є актуальною.
Метою статті є визначення особливостей діагностики якості професійної
підготовки

інженера-педагога

автомобільного

профілю

в

контексті

компетентнісного підходу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Головна мета педагогічної
діагностики – отримати оперативну інформацію про реальний стан і тенденції
зміни об'єкта діагностування для корекції педагогічного процесу.
Підготовка

фахівця

має

перевірятися

відносно

досягнення

ним

відповідного рівня сформованості професійної компетентності.
Діагностика професійних компетенцій є новим завданням для вітчизняної
професійної педагогіки. Класифікація методів діагностики компетенцій може
здійснюватися на основі поділу на методи оцінювання сформованих
компетенцій і на методи діагностування формування компетенцій. Методи
першої групи дають змогу достовірно оцінювати сформовану компетенцію як
цілісне новоутворення. Методи другої групи – оцінювати ознаки прояву
компетенції – знання, уміння та володіння, сформовані в процесі навчання. При
цьому оцінка ознак прояву компетенції на різних етапах навчання дає змогу
діагностувати перебіг процесу формування компетенцій.
Оцінювання сформованих компетенцій, зважаючи на їхню складну
природу,

являє

собою

багатофакторне

завдання,

вирішити

яке

на

сьогоднішньому етапі можна тільки шляхом застосування експертних методів
прийняття рішень.
Експертне оцінювання у сфері освіти широко застосовується при
виставленні оцінок учням, студентам, здобувачам наукових ступенів за
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результатами іспитів, захисту курсових проектів, випускних кваліфікаційних
робіт або дисертацій тощо.
Як правило, оцінювання сформованих компетенцій здійснюється в
процесі спостереження за виконанням складних комплексних дій, що повною
мірою розкривають особливості майбутньої професійної діяльності студента.
При цьому оцінюються правильність виконання підготовчих і основних робіт,
проміжні та кінцеві результати діяльності. У цьому випадку йдеться про
практичний іспит.
Експертами сформованості професійних компетенцій інженера-педагога
автотранспортного профілю можуть виступати: інженерно-технічні працівники
авторемонтних

і

автотранспортних

професійно-технічних

навчальних

підприємств;
закладів,

досвідчені

коледжів,

що

викладачі
здійснюють

підготовку кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів для цих
підприємств;

провідні

викладачі

випускової

кафедри

університету,

представники органів виконавчої влади, що здійснюють управління у сфері
освіти.
Професійна

компетентність

інженера-педагога

автотранспортного

профілю – інтегративна (системна) характеристика його особистості, що
виражається,

сукупністю

управлінської,

дослідницької,

проектувальної,

організаційної, інкультураційної та контролюючої складових. Ці складові
професійної компетентності майбутнього інженера-педагога автотранспортного
профілю освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «бакалавр» можуть бути
реалізовані через формування системи компетенцій: соціологічної, суспільноправової,

психологічної,

загальнонаукової,

технічної,

фізіологічно-оздоровчої,
технологічної,

ергономічної,

комунікативної,
комунікаційної,

нормативно-етичної, когнітивної, культурологічної, діагностичної, експертної,
кваліметричної,
компетентності
конструкторської,

статистичної,
фахівця

рефлексійної,

а

освітньо-кваліфікаційного

методичної,

логістичної

і

складові
рівня

професійної

«спеціаліст»

планово-економічної

–
[4].

Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державна
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атестація у вищій школі повинна визначити відповідність рівня підготовки
фахівців необхідному рівню сформованості саме тих компетенцій, що визначені
для кожного освітньо-кваліфікаційного рівня.
Для спеціальності «Професійна освіта. Транспорт» Державна атестація
передбачає комплексний кваліфікаційний іспит для ОКР «бакалавр» і захист
дипломного проекту для ОКР «спеціаліст».
Програму комплексного кваліфікаційного іспиту було розроблено таким
чином, щоб виявити ознаки прояву кожного компоненту спеціальних
компетенцій. Нею охоплено навчальний матеріал дисциплін: «Автомобілі»,
«Основи теорії автомобіля», «Технічна експлуатація автомобіля», «Правила та
безпека дорожнього руху», «Ремонт автомобіля», «Професійна педагогіка»,
«Методика професійного навчання», «Інноваційні педагогічні технології».
Відповідно готуються: орієнтовний перелік реальних виробничих задач,
пов’язаних із експлуатацією автомобілів; комплекти вузлів і деталей автомобіля
для дефектації та визначення необхідності їх ремонту; тематика уроків
теоретичного і практичного навчання

для учнів професійно-технічних

навчальних закладів автомобільного профілю; банк психолого-педагогічних
характеристик учнівських груп. Всі підготовлені матеріали розглядаються і
затверджуються на засіданні випускової кафедри і доводяться до відома
студентів в терміни, визначені Положенням про Державну атестацію.
Кожний студент під час іспиту вільно обирає екзаменаційний білет, в
якому сформульовано конкретне виробниче завдання, яке йому необхідно
вирішити, вказано вузол або деталь автомобіля для характеристики та
дефектації; конкретизовано тему і етап уроку для проектування та обумовлено
психолого-педагогічну

характеристику

учнівської

групи,

для

якої

він

проектується. Загальна тривалість іспиту – 6 годин. Нормативний час етапів:
вирішення виробничого завдання – 1,5 години; проектування бінарних дій
суб’єктів навчального процесу (дій викладача та учнів) одного з етапів уроку
відповідно до заданої психолого-педагогічної характеристики учнів – 1,5
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години; характеристика вузла або деталі автомобіля, дефектація та призначення
прийомів їх відновлення – 3,0 години.
Досвід проведення комплексного кваліфікаційного іспиту показав, що
вирішення виробничого завдання доцільно здійснювати шляхом розв’язування
ситуаційного тесту. Ситуаційний тест складається з 45 тестових завдань, що
об’єднані вирішенням виробничої задачі – перевезення вантажу (пасажирів)
заданим автомобілем відповідного технічного стану при різних умовах
експлуатації. З них 40 завдань – звичайного рівня складності, а 5 – підвищеного
рівня, відповідь на які вимагає виконання попередніх розрахунків.
Реалізація завдань другого педагогічного етапу комплексного державний
іспиту відбувається шляхом проектування бінарних дій суб’єктів навчального
процесу. Цей етап присвячений оцінюванню рівня набутих знань про загальні
закономірності навчально-виховного процесу, стан, проблеми та досягнення
професійної

педагогіки,

сформованості

умінь

проектувати

фрагменти

навчальних занять різного типу у формі бінарних дій педагога та учнів, які
забезпечуються відповідною системою змістових модулів з дисциплін
психолого-педагогічного циклу, що складають нормативну та варіативну
компоненти освітньо-професійної програми підготовки майбутнього фахівця.
Проектування бінарних дій суб’єктів навчального процесу може бути пов’язане
з будь-яким етапом уроку. Вихідними даними для виконання завдання є:
навчальна дисципліна, курс навчання учнів, тип уроку, тема уроку та
психолого-педагогічна характеристика учнівської групи.
Проектування бінарних дій суб’єктів навчального процесу здійснюється в
табличній формі (таблиця 1).
Таблиця 1 – Бінарні дії суб’єктів навчального процесу під час проведення уроку на етапі
___________________

Зміст дії
1

Дії вчителя
Методи, що
Засоби, що
використовуються використовуються
2
3

Дії учнів
Зміст дії

Методи учіння

4

5
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Характеристика вузла (деталі) автомобіля передбачає визначення його (її)
призначення, зображення спрощеної схеми (ескізу), опис будови (конструкції),
пояснення принципу (умов) роботи. Аналіз вузла (деталі) з метою дефектації та
визначення способу ремонту або відновлення виконуються відповідно до карти
дефектації (таблиця 2).

3

4

6

5

Підлягає заміні

2

Придатність до
відновлення

1

Заключення
придатності
(позначається
знаком +)
Придатність до
експлуатації

Назва
параметру
контролю

Засоби контролю

Найменування
деталі та її ескіз з
вказівкою
параметрів
контролю

Одиниці вимірювання
Величина параметру
контролю

№ п/п

Таблиця 2 – Карта дефектації деталі автомобіля

Пропозиції щодо
способу ремонту
або відновлення

7

8

9

10

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на кожному з
етапів – 50.
Відповідність оцінки отриманим балам наступна:
оцінка «5» – за 90-100% від максимальної кількості балів;
оцінка «4» – за 75-89% від максимальної кількості балів;
оцінка «3» – за 60-74% від максимальної кількості балів;
оцінка «2» – за ≤ 59% від максимальної кількості балів.
Критерії оцінювання і максимальна кількість балів за них на кожному з
етапів подано у таблицях 3 – 5.
Таблиця 3 – Кількість балів за правильну відповідь при розв’язуванні ситуаційного
тесту
Рівень складності завдання
Кількість балів
звичайний
1
підвищений
2
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Таблиця 4 – Критерії оцінювання і максимальна кількість балів за них при
проектуванні бінарних дій
Відповідність
Узгодженість та
принципам та
Відповідність
Відповідність
логічність дій
закономірностям
методів дидактичним
засобів
вчителя та учнів
навчання та
цілям
дидактичним цілям
виховання
20 балів
10 балів
10 балів
10 балів
Таблиця 5 – Критерії оцінювання і максимальна кількість балів за них при
характеристиці вузла або деталі автомобіля, дефектації та призначення прийомів їх
відновлення
ПравильПравильність і
Знання
Повнота і
ність і
Точність
ПравильПравильповнота
призначелогічність
повнота
визначенність
ність
визначення
ння та
пояснення визначення
встановлю
виконання
способу
будови
принципу
ня
параметру
-ння
спрощеної
ремонту
(конст(умов)
дефектів
величини
придатсхеми
або
руктції)
роботи
вузла
контролю
ності
відновлен(деталі)
ня
5 балів
5 балів
10 балів
10 балів
5 балів
5 балів
10 балів

Оцінка за іспит являє суму оцінок за кожний з видів робіт з урахуванням
їх вагових коефіцієнтів, а саме: розв’язування ситуаційного тесту – ВК=0,4;
проектування бінарних дій – ВК=0,3; характеристика вузла або деталі
автомобіля, дефектація та призначення прийомів їх відновлення – ВК=0,3.
Дипломне проектування є завершальним етапом професійної підготовки
інженера-педагога

за

ОКР

«спеціаліст»

(«магістр»).

Його

головними

завданнями є розкриття рівня сформованості у майбутніх інженерів-педагогів
не тільки відповідної групи професійних компетенцій, а й культури інженернопедагогічного мислення, оволодіння методикою наукових досліджень та
досвіду: конструювання змісту і діяльності учасників процесу виробництва і
навчання відповідно до обраної технології і середовища; розрахунку
ефективного використання матеріальних цінностей і сировини у виробничому і
навчальному процесах та застосування методів планології і логістики;
розроблення засобів і методичних прийомів для покращення процесу
виробництва і навчання.
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Реалізація цих завдань, на наше переконання, можлива лише при
використанні такої структури дипломного проекту, що складається з двох
частин. Перша частина має надати можливість студенту проявити себе фахівцем
відповідної галузі виробництва, а друга – розкрити свій педагогічний потенціал
щодо підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів для цієї галузі. Таким
чином, дипломний проект повинен мати інженерно-педагогічну спрямованість,
а також містити матеріали науково-дослідної роботи студента-дипломника.
Залежно від переліку питань, що підлягають розробленню і висвітленню,
в основному розділі першої частини дипломний проект може

бути

технологічним (пов’язаним із проектуванням нового або реконструкцією
діючого авторемонтного чи автотранспортного виробництва, а також його
окремої виробничої зони (дільниці); розробленням нового або модернізації
існуючого технологічного процесу виробництва) або конструкторським
(присвяченим або модернізації автомобільного транспорту з метою покращення
його

показників

роботи,

або

розробленню

нового

обладнання

для

обслуговування чи ремонту автомобілів). Обов’язковими в першій частині
дипломного проекту є економічний розділ, що включає у себе технікоекономічний аналіз прийнятих технічних, технологічних і організаторських
рішень та розділ із охорони праці, в якому подається розроблення відповідних
заходів, що забезпечують безпечне функціонування авторемонтного або
автотранспортного виробництва.
Під час виконання другої частини дипломного проекту студенти повинні
показати ступінь сформованості у них методичної компетенції.
Методична діяльність – це самостійний вид професійної діяльності
інженера-педагога автотранспортного профілю з проектування, конструювання,
виготовлення та дослідження засобів навчання, що дають змогу здійснювати
регуляцію навчальної та учбової діяльності з окремого предмету або циклу
спеціальних

навчальних

дисциплін,

професійно-особистісну

взаємодію

педагога і учнів. Вона є основним складовим компонентом його педагогічної
діяльності. Методична діяльність проявляється опосередковано через методичні
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продукти: навчально-методичні комплекси з дисциплін; методичні рекомендації
щодо вивчення окремої теми, розділу або навчальної дисципліни в цілому;
методичні вказівки для виконання лабораторних, практичних робіт, курсового
та дипломного проектування, проходження різних видів виробничої практики;
дидактичні матеріали; навчальні програми тощо.
Пропонуємо

такі

напрями

методичної

роботи

інженера-педагога

автотранспортного профілю:
1.

Науковий

–

створення

підручників,

навчальних

посібників,

лабораторних практикумів, задачників, робочих зошитів, програм, тематичних
планів, рецензій; складання конспектів лекцій із розділу або цілого курсу;
складання довідників зі спеціальних дисциплін.
2.

Науково-методичний

–

складання

методичних

вказівок

щодо

виконання: курсових або контрольних робіт, курсових або дипломних робіт,
лабораторних або графічних робіт; створення необхідних для курсу каталогів,
глосаріїв, номенклатур, збірників документів.
3. Методичний – розроблення методики викладання певних розділів або
тем; методики організації курсового або дипломного проектування; методики
виконання лабораторної або практичної робіт; методики організації самостійної
роботи; методики опитування; методики застосування будь-якого новаторського
методу для конкретного предмета; методики використання технічних засобів
навчання

при

вивченні

предмета;

методики

організації

виховної

та

профорієнтаційної роботи; методики проведення відкритого уроку.
4. Дидактичний – виготовлення плакатів, наочних посібників, стендів
тощо; розроблення тестів з різних тем; розроблення карток або білетів для
різних видів опитування (поточного, рубіжного, підсумкового, іспиту,
міждисциплінарного іспиту); складання опорних конспектів із теми або розділу
дисципліни; розроблення системи технологічних карт; створення матеріалів для
комплексних контрольних робіт; виготовлення альбомів робочих креслень;
виготовлення зразків об'єктів праці.
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5.

Навчально-методичний

лабораторних

установок

та

–

виготовлення

зразків

виконання

навчальних
різних

стендів,

графічних

та

розрахунково-графічних робіт.
Друга частина дипломного проекту може бути присвячена організації і
проведенню системи занять з теми або розділу дисципліни теоретичного
навчання; формуванню основних професійних навичок під час виробничого
навчання; активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів в процесі
навчання; розробленню навчального обладнання, навчальних і наочних
посібників, засобів контролю успішності та рекомендацій щодо їх застосування;
використання міжпредметних зв'язків тощо. Важливо, щоб навчальний
матеріал, із яким буде працювати студент у другій частині проекту, був
пов'язаний із питаннями, що вирішувалися в його першій частині.
Другу частину, як свідчить наш досвід, доцільно розпочинати із розділу, в
якому проектується зміст навчального матеріалу теми або розділу. Процедура
проектування складається з наступних послідовних етапів: цілепокладання;
визначення

основних

інформаційного

поля;

понять;

пошук

встановлення

джерел
базового

інформації;
матеріалу;

укладання
визначення

дидактичних одиниць та їх характеристика; структурування навчального
матеріалу та визначення послідовності його вивчення.
Найбільш типовими назвами розділів другої частини проекту є:
1. Тематичне планування навчального матеріалу…
2. Система засобів контролю засвоєння навчального матеріалу…
3. Система засобів унаочнення навчального матеріалу…
4. Візуалізація навчального матеріалу ...
5. Система уроків для вивчення навчального матеріалу …
6. Система уроків для формування професійних умінь з …
7. Конструювання навчального посібника з …
Висновки.

Отже,

засоби

діагностування

професійної

підготовки

інженера-педагога автотранспортного профілю мають забезпечити достовірне
оцінювання рівня досягнення ним професійних компетенцій і на цій основі
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дозволити зробити висновок про якість сформованості його професійної
компетентності.
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Каньковский И. Є., Герниченко И. И. Диагностика качества
профессиональной подготовки инженера-педагога автомобильного профиля
В статье рассматривается проблема диагностики качества
профессиональной подготовки инженера-педагога автомобильного профиля в
контексте
компетентностного
подхода.
Средства
диагностики
профессиональной подготовки инженера-педагога автотранспортного
профиля должны обеспечить достоверное оценки уровня достижения им
профессиональных компетенций и на этой основе позволить сделать вывод о
качестве сформированности его профессиональной компетентности. Для
специальности «Профессиональное образование. Транспорт» Государственная
аттестация должна предусматривать комплексный квалификационный
экзамен на ОКР «бакалавр» и защита дипломного проекта на ОКР
«специалист».
Ключевые слова: диагностика, качество подготовки, инженер-педагог,
компетентность, компетенция, комплексный квалификационный экзамен,
дипломное проектирование.
Kankovsky I. Je., Gernichenko I. I. Diagnostic of quality training engineerteacher of automobile profile
One of the urgent tasks of higher education is the implementation in practice
educational institutions diagnostic methods detect quality vocational teacher
training. The main purpose of pedagogical diagnosis – get line information about the
actual state and trends in the object diagnosing correcting pedagogical process.
Training has expert checked regarding reaching the appropriate level of formation
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professional competence. Professional competence engineer-teacher motor profile Integrative (system) characteristic of his personality, as expressed, a set of
management, research, design, organization, inkultural and control components.
State certification in higher education should determine the level of compliance
training of specialists required level of formation just those competencies defined for
each educational qualification level. The program integrated qualification
examination is designed as to identify signs of specific manifestations of each
component competencies. A comprehensive qualifying examination takes place in
three stages: solving situational test according to the production task; designing
binary between actors of the educational process (teachers and students action) one
of the stages of the lesson according to the given psycho-pedagogical characteristics
of students; characteristic node or vehicle parts, fault detection purpose and methods
of their recovery. The main objectives of graduate design is the disclosure of
formation of future engineers-teachers not only relevant group professional
competence, but also the culture of engineering-pedagogical thinking, mastering the
methods of research and experience, contents and construction members of the
production process and according to the chosen training technology and
environment; calculating the efficient use of material values and raw materials in the
manufacturing process and the learning and application of planning methods and
logistics; development of tools and techniques for teaching.
Improve the production process and training. Means diagnosing training
engineer-teacher motor profile should provide a reliable assessment of reaching the
professional competencies and on this basis to allow doing opinion on the quality of
the formation of his professional competence.
Keywords: diagnosis, quality of training, engineer-teacher, professional
competence, comprehensive qualifying examination, graduate design.
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кандидат педагогічних наук, доцент, докторант
кафедри педагогіки та методики професійного навчання
Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА
В статті наголошується, що в студентському віці відбувається
подальший психічний розвиток людини, змінюється вся структура
особистості у зв’язку із входженням у нові, більш широкі і різноманітні
соціальні спільноти. Розглянуто провідні тенденції, що визначають цей віковий
період. Схарактеризовано у трьох аспектах постать студента як людину
певного віку і як особистість. Розглянуто специфіку особистості студента
під час навчання у ВНЗ на різних курсах. Сформульовано напрямки розвитку
особистості іноземного студента у ВНЗ як майбутнього фахівця з вищою
освітою.
Ключові слова: освітнє середовище, студентський вік, розвиток
особистості студента, специфіка розвитку особистості іноземного
студента.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний вектор розвитку
освіти України обумовлений європейським інтеграційним процесом, що
стимулює пошук нових підходів до реалізації навчальних цілей віщого
навчального закладу. Підвищення вимог до якості підготовки інженерівпедагогів спонукає до модернізації змісту освіти в контексті її принципів
послідовності, інтегрованості, взаємозв’язку теорії й практики. Метою сучасної
вищої школи є формування фахівця, компетентного в певній галузі знань, з
активною громадською позицією, самостійного, здатного до адекватного
оцінювання будь-якої проблеми, з відповідними вміннями й навичками.
Поточні й майбутні успіхи іноземних студентів, процес їх професійного
становлення багато в чому залежать не тільки від володіння мовою, але й від
© Керницький О. М.
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наявності знань про країну перебування, її представників, менталітету й
ментальності, культурні особливості і специфіку комунікативної поведінки в
українському ВНЗ. Формування особистісної сфери іноземних студентів
здійснюється під впливом не тільки цілеспрямованого освітнього процесу, але й
специфічного середовища ВНЗ, до якого він адаптується, приступаючи до
навчання у вищій школі [1; 3; 4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Різноманітні аспекти
впливу освітнього середовища на розвиток людини знайшли відображення в
сучасних

наукових

В. Вербицького,

дослідженнях

Б. Вульфова,

І. Баєвої,

І. Єрмакова,

Б. Бім-Бада,

Є. Климова,

І. Булах,

О. Коберника,

Ю. Мануйлова, Л. Новікової, А. Петровського, Г. Пустовіта, В. Слободчикова,
Л. Сохань та інших.
На

основі

О. Асмолов,

парадигми

В. Біблер,

розвивального

В. Давидов,

навчання

Д. Ельконін,

(Ш. Амонашвілі,

Л. Занков,

В. Рубцов,

І. Якиманська) були розроблені концептуальні засади розвивального освітнього
середовища (В. Петровський, Л. Кларіна, В. Лебедєва, В. Орлов, В. Панов,
Л. Смивіна, Л. Стрєлкова).
Важливого значення в дослідженні даної проблеми набуває підхід до
розгляду людини як активного суб’єкта життєдіяльності в освітньому
середовищі, висвітлений у працях К. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва,
Г. Балла, Л. Божович, П. Блонського, Д. Ельконіна, О. Леонтьєва, В. Рибалки,
Г. Щукіної та інших.
Наукові

та

організаційно-практичні

засади

навчально-виховного

середовища, адекватного завданням розвитку та самореалізації особистості,
викладено у дослідженнях І. Беха, П. Вербицької, І. Єрмакова, І. Зязюна,
О. Киричука, О. Савченко, Л. Сохань, Т. Сущенко та інших.
Проте сучасним теорії та практиці бракує фундаментальних досліджень з
проблеми організації освітнього середовища, головним орієнтиром якого є
розвиток особистості іноземного студента.
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Дослідження
подальший

засвідчили,

психічний

що

розвиток

в

студентському

людини,

складне

віці

відбувається

переструктурування

психічних функцій всередині інтелекту, змінюється вся структура особистості у
зв’язку із входженням у нові, більш широкі і різноманітні соціальні спільноти
(Б. Ананьєв, М. Дворяшина, Л. Грановська, В. Лісовський, І. Зимня, І. Кон та
ін.). Вивчення закономірностей розвитку людини у студентському віці як
періоді інтенсивного інтелектуального розвитку, формування навчальнопрофесійної діяльності, засвоєння ролі студента, входження в нове життя,
дозволяє говорити про психічні особливості студентського віку.
Мета

статті

–

розглянути

провідні

тенденції,

що

визначають

студентський віковий період, схарактеризувати постать студента як людину
певного віку і як особистість, розглянути специфіку особистості студента під
час навчання у ВНЗ на різних курсах та сформулювати напрямки розвитку
особистості іноземного студента у ВНЗ як майбутнього фахівця з вищою
освітою.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для розробки педагогічних
умов професійно-особистісного розвитку студентів в освітньому середовищі
інженерно-педагогічного ВНЗ нами вивчені якості й властивості особистості,
що детерміновані цілями вищої освіти в руслі гуманістичної особистісно
орієнтованої педагогіки.
Студентство – це мобільна група, основною метою існування якої є
організована за певною програмою підготовка до виконання високих
професійних і соціальних ролей у матеріальному і духовному виробництві [2].
Більшість психологів відносить студентський вік до другого періоду юності
(пізня юність) або першому періоду зрілості – рання зрілість (А. Дмитрієв,
І. Кон та ін.), який характеризується порівняно високим освітнім рівнем і
активним зануренням у культуру, відносною економічною самостійністю,
розвитком пізнавальної мотивації, підвищеною потребою в комунікації й
соціальною активністю. Вікові періоди, оптимальні для становлення й росту
окремих видів психічної діяльності й обумовленого ними розвитку духовних
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якостей, психологи визначають як сензитивні (Л. Виготський, А. Леонтьев,
В. Крутецький).
Дві провідні тенденції, що визначають цей віковий період: підвищений
інтерес до власної особистості, самопізнання й самовиховання, прагнення до
розширення соціальних зв'язків лежать в основі психолого-педагогічної
характеристики студентства.
У практиці вищої школи психолого-педагогічне вивчення особистості
студента проводиться за такими ряду показниками: мотиви вступу до ВНЗ,
рівень загальноосвітньої підготовки, характер досвіду суспільної діяльності,
ступінь сформованості вмінь і навичок самостійної роботи, характер інтересів,
захоплень, рівень розвитку здібностей, особливості характеру, стан здоров'я,
відповідність їх змісту й вимогам до майбутньої професійної діяльності [1].
Період навчання у ВНЗ (вік 17-20 років) характеризується підвищеним
інтересом до моральних проблем і є, на думку ряду вчених (М. Дьяченко,
Л. Кандибович, А. Петровський), періодом найбільш активного розвитку
моральних почуттів.
Студентство як соціальна група виникло в XI-XII ст. із відкриттям в
Європі перших вищих навчальних закладів. Воно об’єднує молодих людей, які
свідомо та цілеспрямовано оволодівають професійними знаннями, уміннями й
навичками, набувають професійних якостей, готуються до виконання важливих
професійних, культурологічних, громадсько-політичних, сімейних та інших
функцій через навчання у вищих навчальних закладах.
Вважається, що студентів, порівняно з іншими групами молоді цього віку,
відрізняють такі риси: вищий освітній рівень; велике прагнення до знань;
висока соціальна активність; досить гармонійне поєднання інтелектуальної і
соціальної зрілості.
За

результатами

лонгітюдного

дослідження

(проведеного

під

керівництвом Б. Ананьєва протягом 60-70 рр., в якому брали участь понад 1800
осіб віком від 18 до 35 років) було встановлено, що студентський вік –
сенситивний період для розвитку основних соціогенних потенцій людини як
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особистості: 1) формування професійних, світоглядних і громадянських якостей
майбутнього фахівця; 2) розвитку професійних здібностей і сходження до
вершин творчості як передумова подальшої самостійної професійної творчості;
3) центральний період становлення інтелекту і стабілізації рис характеру;
4) відбувається перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій;
5) інтенсивно формуються соціальні цінності у зв’язку з професіоналізацією [2].
Студент як людина певного віку і як особистість може характеризуватися
у трьох аспектах [2]:
1) у психологічному, який являє собою єдність психологічних процесів,
станів і властивостей особистості. Головне в психологічному плані – психічні
властивості (спрямованість, темперамент, характер, здібності), від яких
залежить перебіг психічних процесів, виникнення психічних станів, прояв
психічних утворень;
2) у соціальному, у якому втілюються суспільні відносини, якості,
породжувані

приналежністю

студента

до

певної

соціальної

групи,

національності;
3) у біологічному, який включає тип вищої нервової діяльності, будову
аналізаторів, безумовні рефлекси, інстинкти, фізичну силу, статуру тощо. Цей
аспект переважно зумовлений спадковістю і вродженими задатками, але, у
відомих межах, змінюється під впливом умов життя.
Розвиток особистості студента під час навчання у ВНЗ на різних курсах
має свою специфіку [2].
Перший курс вирішує завдання залучення нещодавнього абітурієнта до
студентських форм колективного життя. Поведінка студентів відрізняється
високим

ступенем

конформізму;

у

першокурсників

ще

відсутній

диференційований підхід до своїх ролей.
Надзвичайно важливо у перші ж дні навчання іноземних студентів
розкрити перед ними зміст усіх труднощів, складностей, ілюзій, особливостей
законодавства та культури, з якими вони можуть зіткнутися в нашій країні.
Потрібно навчити їх самостійно навчатися, конспектувати лекції, готуватися до
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практичних занять, працювати з першоджерелами, з великими масивами
інформації,

довідниками,

словниками,

хрестоматіями.

Студентам,

які

проживають у гуртожитках, треба допомогти в налагодженні побуту,
виробленні оптимального режиму навчання і відпочинку. Особливу увагу слід
приділити харчуванню, санітарно-гігієнічним умовам, допомогти у веденні
самостійних фінансових справ тощо. Спеціальні дослідження і практичний
досвід показують, що неуспішність, окремі психологічні зриви на першому
курсі не обов’язково є наслідками несумлінності чи слабких базових знань
студента. Причиною негативних результатів навчання, девіацій у поведінці
можуть бути нездатність контролювати і реально оцінювати себе і свої дії,
неготовність до самостійного навчання, невміння жити без постійної опіки,
раціонально розподіляти бюджет часу, несформована відповідальність. Значні
можливості для пришвидшення і зменшення болісності адаптації, підвищення
якості навчання іноземного студента-першокурсника містить модульнорейтингова система, яка дає змогу систематично контролювати й оцінювати хід
навчання, своєчасно коригувати упущення і відхилення, уникати стресів і
перенапружень сесії.
Другий курс – період найбільш напруженої навчальної діяльності
студентів. У життя другокурсників інтенсивно включені всі форми навчання і
виховання. Студенти отримують загальну підготовку, формуються їхні широкі
культурні запити і потреби. Процес адаптації до існуючого освітнього
середовища ВНЗ переважно завершений.
Третій курс – початок спеціалізації, зміцнення інтересу до наукової
роботи як віддзеркалення подальшого розвитку і поглиблення професійних
інтересів

студентів.

Нагальна

необхідність

у

спеціалізації

найчастіше

призводить до звуження сфери різнобічних інтересів особистості.
Відтепер форми становлення особистості у ВНЗ в основних рисах
визначаються чинником спеціалізації.
Четвертий курс – перше реальне знайомство зі спеціальністю в період
проходження навчальної практики. Для поведінки студентів характерний
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інтенсивний пошук більш раціональних шляхів і форм спеціальної підготовки,
відбувається переоцінка студентами багатьох цінностей життя і культури.
П’ятий курс – перспектива швидкого закінчення ВНЗ формує чіткі
практичні установки на майбутній рід діяльності. З’являються нові цінності, що
стають все більш актуальними, пов’язані з матеріальним і сімейним
становищем, місцем майбутньої роботи тощо. Студенти поступово відходять
від колективних форм життя ВНЗ.
У цілому ж, розвиток особистості іноземного студента у ВНЗ як
майбутнього фахівця з вищою освітою необхідно, на нашу думку, здійснювати
в кількох напрямках:
зміцнювати професійну спрямованість, розвивати необхідні здібності;
удосконалювати психічні процеси, стани, досвід;
підвищувати відповідальність за успіх професійної діяльності, проявляти
індивідуальність студента;
підвищувати амбіції особистості студента у сфері своєї майбутньої
професії;
підвищувати загальну зрілість та сталість особистості студента;
підвищувати питому вагу самовиховання студента у формуванні якостей,
необхідних йому як майбутньому спеціалісту;
зміцнювати професійну самостійність і готовність до майбутньої
практичної роботи.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Сучасний етап
науково-педагогічних досліджень характеризується орієнтацією на цілісність і
системність в оцінці факторів особистісного й професійного зросту фахівця, що
спонукує звернутися до розуміння поняття «освітнє середовище».
Освітнє середовище вищого навчального закладу являє собою континуум,
що розвивається, який складається з просторово-тимчасових, соціальнокультурних, діяльнісних, комунікативних, інформаційних і ін. факторів, які
з'являються як цілеспрямовано створювані й спонтанні умови взаємодії
особистості, що розвивається, і об'єктивного світу вищої школи.
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Для розробки педагогічних умов професійно-особистісного розвитку
іноземних студентів в освітньому середовищі інженерно-педагогічного ВНЗ
вивчені якості й властивості особистості, що детерміновані цілями вищої освіти
в руслі гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки.
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Керницкий
А. М.
Психолого-педагогические
особенности
студенческого возраста и специфика развития личности иностранного
студента
В статье отмечается, что в студенческом возрасте происходит
дальнейшее психическое развитие человека, меняется вся структура личности
в связи с вхождением в новые, более широкие и разнообразные социальные
сообщества. Рассмотрены основные тенденции, определяющие этот
возрастной период. Охарактеризована в трех аспектах фигура студента как
человека определенного возраста и как личность. Рассмотрена специфика
личности студента во время обучения в ВУЗ на разных курсах.
Сформулированы направления развития личности иностранного студента в
ВУЗ как будущего специалиста с высшим образованием.
Ключевые слова: образовательная среда, студенческий возраст,
развитие личности студента, специфика развития личности иностранного
студента.
Kernyckiy О. M. Pedagogical conditions of professional and personal
development of international students in the educational environment of
universities
The article claims that nowadays, in Ukraine, the issue of organization of
exporting Ukrainian educational services and creating favourable learning
conditions for foreign students, is of particular importance.
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Foreign students studying in Ukraine require special social, psychological and
pedagogical support to overcome difficulties which they encounter during their
learning process. The reason for this is due to substantial differences in professional
training provided in Ukrainian Universities compared with the education system in
these students' home countries, especially Asian countries.
The author's aim was to examine major trends that determine student age
period, to describe the student as a person of a certain age and personality, to
consider the specifics of the individual student studying various courses at the
university and to formulate the directions of development of an individual foreign
student at the university as a future specialist higher education.
The author has identified two major trends that define this age period, which
include increased interest in self, self-learning and self-education; desire to expand
social relations underlying psychological and educational characteristics of students.
It is noted that the practice of high school includes psychological and
pedagogical study of individual student evaluated using the following parameters:
motives of entrance to the university, the level of general education, experiences in
social activities, the degree of formation of skills for independent work, student's
interests, hobbies, level of abilities, identity, health, their compliance with their
content and the requirements for future professional activities. Students include
young people who consciously and purposefully acquire professional knowledge,
abilities and skills, acquire professional skills, prepare for implementation of
important professional, cultural, socio-political, family and other functions by way of
learning in higher educational institutions.
It was shown that differences between students, and other groups of young
people of the same age, encounter the following characteristics: higher educational
level; great desire for knowledge; high social activity; quite harmonious combination
of intellectual and social maturity.
It was indicated that personal development of a foreign student as a future
specialist with higher education, should be carried out in several directions:
strengthening professional orientation of students; developing necessary skills;
improving mental processes, states, experience; improving responsibility for the
success of professional activity: revealing individuality of the student; raising
ambitions of individual students in their future profession; increasing overall
maturity and sustainability of an individual student; increasing the proportion of
students in self-forming featured which are needed for his future professional
activitiess; as well as strengthening professional autonomy and readiness for future
practical work.
Keywords: future requirements for skilled, competitive personality, educational
environment, foreign students, pedagogical conditions of professional and personal
development of foreign students in the educational environment of a university.
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УДК 371.13
Світлана Іванівна Клименко,
вчитель спеціалізованої середньої загальноосвітньої
школи І ступеня № 312 м. Києва

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВСЛОВЕСНИКІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ
У статті розглянуто один з культуро-мовних аспектів фахової
підготовки майбутніх учителів української мови та літератури, який має
забезпечити інтелектуальне мовне виховання особистості як таке, що дасть
можливість знаходити комунікативний підхід до представників різних
соціальних груп. Зосереджуючи увагу на символіці тварин, автор дає змогу
відтворити яскраву мовну картину світу, що є відображенням культурних
традицій, людських цінностей та нашого стилю життя загалом.
Ключові слова: культуро-мовний аспект, фахова підготовка,
інтелектуально-мовне виховання, комунікативний підхід, символіка тварин,
мовна картина світу, людські цінності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Орієнтація вищої освіти
на всебічний розвиток особистості студента, вдосконалення його мовленнєвих
навичок і умінь правильно та виразно передавати свої думки для посилення
зв’язку набутих теоретичних знань з майбутньою професійною діяльністю
вчителя-мовника «є тим фундаментом, на якому має ґрунтуватися весь
навчальний процес із будь-якого фаху» [1, с. 5]. Оскільки низький рівень
мовленнєвої культури перешкоджає встановленню комунікативних контактів,
спеціальна мовна підготовка фахівців має стати тим обов’язковим компонентом
професійної підготовки вчителя-мовника, що відповідає новим вимогам та
освітнім стандартам, де «здатність сформулювати власні ідеї» в тій чи іншій
«зрозумілій словесній формі», за свідченням В. Пасинок, «робить особу більш
успішною в усіх її починаннях» [2, с. 4]. Тому не можна не погодитися з
думкою учених, які вважають, що в будь-якій сфері професійної діяльності
мають працювати фахівці, які не лише відзначаються високою професійністю,
© Клименко С. І.
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але й на достатньому рівні володіють культурою мовлення, бо «мовна культура
– важлива риса сучасної ділової людини» [3, с. 3]. Ми погоджуємося з думкою
Б. Антоненка-Давидовича, який вважав: «З того, як говорить та чи інша
людина, можна уявити собі загальний розвиток цієї людини, її освіту й
культурний рівень. Що культурнішою є людина, то розвиненішою є її мова,
багатшою

на

лексичний

запас,

розмаїтішою

епітетами,

метафорами,

влучними порівняннями, барвистішою вживанням прислів’їв, приказок,
приповідок» [4, с. 2].
Враховуючи

те,

що

професійне

мовлення

будується

на

основі

загальновживаного, де нормативності та чистоті відведено далеко не
пріоритетне місце, не можна заперечувати його постійний взаємозв’язок з
національною мовою, що включає в себе такі ознаки, як: точність, логічність,
виразність, мовне розмаїття. Адже, за твердженням німецького вченого Лотара
Хофмана, «професійна мова – це сукупність всіх мовних засобів, які
використовуються

в

спеціально

окресленій

комунікативній

сфері…».

Наприклад: між співробітниками; під час приймання відвідувачів, коли
«наявність у людини здатності точного відбору й усвідомленого використання
тих чи інших мовленнєвих засобів», а в нашому випадку символіки тварин, дає
можливість точно та виразно, відповідно до конкретної ситуації, передати
думку та своє ставлення до даного суб’єкта [2, с. 19].
Зважаючи на те, що протягом тисячоліть людська свідомість практично
не змінилась, а в сучасному суспільстві і зараз зустрічаються випадки
наслідування тваринної поведінки, вживаючи висловлювання на зразок: теляча
мова, вовчий апетит, ведмежа послуга, котячий спів тощо – основна увага
статті буде зосереджена на особливостях професійної підготовки вчителівсловесників засобами української фразеології, а саме: вивченні символічних
знаків як таких, що лягли в основу українських зооідіом і є найбільш
уживаними у сфері фахового спілкування.
Постановка проблеми визначена, в першу чергу, підвищеним інтересом
до вивчення символіки тварин, що має дозволити мовцю у більш виразній,
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доступній і коректній формі виражати свої емоції та думки стосовно різних
соціальних груп населення.
Актуальність зазначеного питання зумовлена посиленими вимогами до
фахової підготовки майбутніх вчителыв-словесникыв з метою подолання
комунікативних бар’єрів і підвищення їх професійної мовної культури, що
нерозривно пов’язана із національною українською мовою.
Мета статті – на підставі теоретичного осмислення й аналізу наукової
літератури з’ясувати особливості формування культури професійного мовлення
майбутнього вчителя української мови та літератури як такі, що є результатом
його пізнавальної діяльності та мовного виховання в цілому, за рахунок
подолання

загальних

стереотипів

мислення

та

декодування

окремих

символічних знаків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з невичерпних
джерел багатства і виразності мовлення є фразеологізми. Оскільки мова, як
знакова система, є засобом продукування та передачі інформації, інтерес до неї,
як до форми поведінки людини в умовах професійної діяльності, невпинно
зростає. Вміння правильно кодувати та декодувати закладену в слові
інформацію є ознакою інтелектуального мовного розвитку мовця та його
опонента.
З урахуванням того, що вчитель, як ніхто інший, у ході своєї фахової
діяльності має справу з людьми різних соціальних класів, мова його має бути
доступною, оптимально придатною, зрозумілою для всіх одержувачів, бо
неточно сформульована думка одразу ж буде викликати реакцію, що не
сприятиме вирішенню проблем, чи розв’язанню різних життєвих ситуацій.
Про мову, як знаряддя думки, що «…допомагає краще розуміти людину в
її минулому й сьогоденні» згадує у своїй статті Т. Гороховська [1, с. 32]. Тож,
посилаючись на той факт, що кожен із фразеологізмів, а в нашому випадку
зоонімів, відображає знання про позначену сутність, «професійна компетенція
має випливати з екологічного мислення» [5], де співставлення людини з
твариною відбувається за умов антропоцентричного підходу. Також неможливо
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не погодитися з думкою М. Костомарова, який також пов’язує динаміку
символів з міфотворчістю [6]. Наполягає на цьому й В. Школяренко,
зазначаючи, що «вивчення комунікативної поведінки фразеологізму у діахронії
є необхідним для вивчення уявлень і знань людини на певному історичному
проміжку часу» [7, с. 248].
Враховуючи те, що інтелектуальний мовний розвиток у першу чергу
залежить від правильно організованої пізнавальної діяльності, що має назву
«мовна картина світу», завдання викладача – розкрити феномен тварин, що так
стрімко увійшов у наше повсякдення й охопив деякі моменти професійного
спілкування. Бо, як стверджує З. Василько: «Мовна картина світу, яку сприймає
і якою живе людина, з одного боку, співвідноситься з мовною картиною
етноспільноти,

а

з

другого

–

є

індивідуальним

продуктом

самого

мовця» [8, с. 14]. А тому, на думку науковця, «вбираючи в себе обидва види
етнічного коду колективного та

індивідуального, вона виявляється

в

особливостях слововживання, характері семантичного наповнення мовних
одиниць, їхньому експресивному забарвленні, що по-різному реалізується в
різних видах комунікації» [8, с. 14].
Зважаючи на те, що у «мовній картині світу» тваринам відведено не
останню роль, увагу майбутніх вчителів-словесників на заняттях з мовних
дисциплін буде, у першу чергу, зосереджено на символіці птахів, що займають
верхню сходинку зоологічного пантеону.
Оскільки орел у релігійно-міфологічній традиції символізує сонячну
енергію, вогонь та безсмертя, у практичній діяльності його образ найчастіше
асоціюють

з

молодою,

перспективною

людиною.

Найкращим

тому

підтвердженням є прислів’я: молоде орля, та вище старого літає.
З урахуванням того, що у слов’янській міфології орел виступає у ролі
царського птаха, а у світовій – як символ божества війни, прислів’я «орел мухи
не ловить» є не менш вдалим тому підтвердженням.
Зважаючи на те, що ворон, на відміну від орла в українській традиції
постає як носій сумної звістки, вісник смерті та горя, про що говорить
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прислів’я: «Кричить, наче ворон над кручами», – у ряді життєвих обставин, з
якими доведеться зустрітися майбутньому педагогу, він виступає, ще й, як
символ кмітливості, хитрості, підступності та брехні. Згадаймо висловлювання:
«Ворона маленька, та рот великий має» [9].
Враховуючи те, що півень переважно символізує небесний вогонь,
прислів’я «пустити червоного півня», означає дізнатись про небезпеку, або ж
підпал.
Оскільки у професійній діяльності птах здебільшого асоціюється з
образом грізного воєначальника, з цього приводу нас цікавитиме зоонім
«ходити півнем».
Що ж до тварин, то тут особливу увагу, на нашу думку, слід спрямувати
на вовка, як найбільш небезпечного елемента: «скільки вовка не годуй, а він у
ліс дивиться»; «вовк змінює шкуру, але ніколи свою натуру». Зважаючи на те,
що в багатьох міфологіях світу вовк – це віщун, вовкулака, людина, яка здатна
до перетворень, у нашій же традиції, він виступає, як жертва, вигнанць, хижаквбивця, якого всі переслідують хоч і бояться, бо «вовк вовчу думку має».
Оскільки разом з агресією та підступністю ця тварина символізує неабияку
силу, спритність і розум, у якості прикладу можна навести висловлювання:
«Ми про вовка, а він суне». В якості бога війни вовк виступає майже в усіх
індоєвропейських традиціях. З цією метою викладачу слід звернути увагу
студентів на обряд ініціації, за яким молоді люди «проживали вовчим життям»:
«з вовками жити – по вовчому вити».
Стосовно інших фактів, то тут варто згадати перекази й казки про козаківхарактерників та вовкулаків-перевертнів, що стали невід’ємною частиною
козацької міфології, культу воїна-вовка, що увібрали в себе постаті отамана
Сірка та Семена Палія. У якості прикладу можна навести прислів’я: «Ходити та
дивитися вовком». Оскільки подібно вовку, ведмідь у ряді життєвих обставин
ототожнюється з хаосом та безладдям, варто згадати висловлювання:
«товчеться, як ведмідь на пасіці», що найкраще відповідає даному образу. З
урахуванням притаманним тварині: ліні, тугодумству й незграбності, доречно
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навести приклади: «ведмежа послуга», «ведмежий кут», «ведмежа хода» та
розповісти слов’янську легенду про чоловіка-перевертня, що за одну з провин
був перетворений Богом на звіра [9].
Оскільки на відміну від ведмедя зайцю в нашій традиції відводяться лише
негативні характеристики: хвалько, боягуз, що проявляються в таких
прислів’ях: «відважний, як заєць»; «лякав заєць вовка», «тільки вовк того не
чув»; «вибіг, як заєць із капусти» – то з метою розширення загального
кругозору студентів варто показати й інші характеристики тварини та як
приклад надати вираз: «їхати зайцем», що чи не найчастіше зустрічається для
характеристики дрібних правопорушень.
Виходячи з того, що на відміну від вовка, лис завжди виступав як символ
хитрості та брехні, викладачу доречно згадати прислів’я: «лисиця спить, а
курей бачить». У фольклорних жанрах лис міг приймати як жіночу подобу, щоб
спокушати чоловіків, так і образ бога-воїна, що використовував свій розум для
боротьби з ворогом. У слов’ян цей образ завжди асоціювався з ворогом:
«говорить як лисиця, а за пазухою камінь держить». З урахуванням того, що цій
тварині притаманні такі риси, як підлість і агресивність, ні в кого не повинно
виникати жодних сумнівів, що «хоч старого лиса тяжко зловити, проте, і на
нього капкан знайдеться».
Символом сили та витривалості серед свійських тварин є віл. У якості
прикладу можна навести прислів’я: «Тягне, як віл воза» – на означення
працьовитої, відповідальної людини. У східних слов’ян це був один із
найпоширеніших тотемно-культових образів, який виступав у ролі тура або
вола. Згадати про князя Всеволода, що у «Слові о полку Ігоревім» порівнювася
з яр-туром та уособлював у собі найкращі риси українського лицарства. Як
приклад варто навести висловлювання: «здоровенний та сильний, як бик», що є
найкращим тому підтвердженням.
Зважаючи на те, що образ вівці в різних міфологічних системах
визначається великою стійкістю, студентам – майбутнім учителям-словесникам
слід знати ті риси, що якнайкраще характеризують цю тварину. Для цього
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викладачу слід згадати про людей «в овечій шкурі», що під маскою
беззахисності, м’якості, простоти й невинності приховують справжній вовчий
образ, з яким доведеться мати справу.
Оскільки в українській традиції вівця уособлює беззахисність та
недалекоглядність, варто назвати ряд наступних прислів’їв: «голу вівцю не
стрижуть»; «блудна вівця – вовча вечеря»; «біда тим вівцям, де вовк пастух».
За тією ж аналогією можна представити образ барана, що окрім
плодовитості, символізує надзвичайну тупість, де вираз: «впертий як баран», є
гарним тому підтвердженням, бо може бути вжитий як на означення
некомпетентного працівника з боку колег, так і на означення людини, що
намагається наполягати на своєму, тим самим затягуючи справу та заважаючи її
вирішенню.
Коза у багатьох міфологіях світу асоціюється з нечистою силою та
людиною, на яку звалюють усі провини. В українців коза є об’єктом насмішок
та глузувань, про які викладачу слід згадати: «від козла ні шерсті, ні молока»;
«поставили

козла

город

стерегти»,

що

є

ознакою

непрофесійності,

некомпетентності та людської слабкості: «послухав цапа – і сам у барани
попав».
У світовій міфології чимало уваги приділяється домашнім улюбленцям.
Більш детальніше ми зупинимося на образі кішки. Окрім того, що тварина
символізує неабиякий розум та сімейний затишок, вона виконує функцію
помічника. Оскільки цей образ насправді не є таким ідеальним, майбутнім
фахівцям варто знати, що кішки за своєю природою дуже підступні, а тому
роблять все, як їм зручно: «вліз як кіт межи ворон»; «добрався, як кіт до сала».
Недарма кіт постає в образах хитрого лиса та вовка, що здатні не тільки красти
й обманювати, а за будь-яке погане ставлення до них вдаватись до помсти. Тож
наведені викладачем висловлювання «кіт спить, а мишей бачить», «знає кіт, чиє
сало з’їв», «два коти в одному мішку не помиряться» та «чим більше кицьку
гладиш, тим вище вона горб підіймає» – можуть стати для студентів гарним
тому підтвердженням, а з урахуванням того, що в слов’янській традиції чорна
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кішка виступає ще й атрибутом чаклуна, доречно згадати фразеологізмз: «вночі
всі коти чорні» та «з чорної кішки білої не зробиш».
Виходячи з того, що собака, на противагу коту, символізує неабияку
відданість і покірність варто розглянути одну з давніх українських легенд про
вогненного пса, що виступив на захист господарів та навести кілька не менш
доречних прикладів, що використовуються людьми з виховною метою:
«стережися скаженної собаки» та «бійся не тієї собаки, що гавкає, а тієї, що
лащиться».
Оскільки ця тварина асоціюється не лише з людиною бувалою: «старий
собака», а й з особою, що знаходиться поза законом та веде аморальний спосіб
життя, слід, наприклад, розглянути зооніми, що символізують життя
безхатченківі людей з кримінальним нахилом: «собаче життя», «собача душа»,
«вдача собача», «скаженному псові вступайся з дороги» та «собаці собача
смерть».
Виходячи з того, що форми світосприйняття, що існували в тогочасному
суспільстві, породили феномен тварин, який і досі сприймається нами як
належне та невідємне явище мовної культури, традицій та людських цінностей,
робота вчителя-словесника має бути спрямована на формування «знаковопрактичних» та «знаково-розумових умінь» [10] фахівця.
На нашу думку, на практичних заняттях з мовних дисциплін студентам
варто було б запропонувати ряд наступних діалогів і вправ:
1. Розглянути і проаналізувати діалог між керівником і підлеглим:
1.1. Керівник: «У дурного півня – дурна пісня» – з приводу втрати довіри
до працівника.
Підлеглий у своє виправдання: «Кінь на чотирьох ногах, та й той
спотикається» – кожен може помилитися.
Керівник: «Як ти його не кинь, а він все на ноги стає» – про кмітливість
та винахідливість свого підлеглого.
Підлеглий: «Не хочу, щоб на мене усіх собак вішали».
1.2. Розглянути і проаналізувати діалог під час прийому відвідувачів.
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Між колегами:
Співробітник: «Та й напхалося вас,мов оселедців у бочку. Курці ніде
клюнути» – про великий натовп людей.
Його колега: «То все мишина возня – людські клопоти. Я бігаю цілий
день, як солоний заєць, а толку, як бачиш, мало. Був колись бик, та звівся на
смик» – про упущені можливості.
Співробітник: «Ти себе недооцінюєш. Старий віл борозни не псує» –
досвідчена людина дасть собі раду.
2. Поясніть символічне значення взятого з контексту фразеологізму: «Не
давайте святого собакам, не кидайте свиням перлів своїх. Свині їх потопчуть
ногами, а собаки повернуться й накинуться на них».
3.Напишіть, кому із звірів притаманні такі риси
Хитрий ___________________; полохливий __________________;
підступний _________________; шкідливий __________________;
впертий ___________________; мовчазний __________________ .
Можливі варіанти: (баран, лис, кіт, риба, заєць, змій).
Висновок. Культура мовлення передбачає вибір мовцем найбільш
доцільних мовних засобів для даної конкретної мовленнєвої ситуації. Слово
може возвеличити людину й образити її. В українській лексиці, фразеології,
синтаксисі міститься багатий арсенал одиниць з оцінним значенням, головне
для культури мовлення – це те, щоб будь-яке слово, будь-який вислів вживався
відповідно до ситуації спілкування і не виходив за межі дозволеного. Тож
проведений аналіз ще раз показав, що вміння апелювати мовними знаками, а в
нашому

випадку

символами,

є

результатом

правильно

організованої

пізнавальної діяльності, що в умовах нової освітньої програми, є ознакою
високої фахової підготовки, що має комунікативне спрямування та мовновиховний

аспект,

адже,

за

словами

видатного

українського

поета

М. Т. Рильського: «Що багатша думка, то багатша мова» .
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Клименко С. И.
Особенности
профессиональной
подготовки
учителей-язіковедов при помощи украинской фразеологии
В статье рассмотрен один из культурно-языковых аспектов
профессиональной подготовки будущих учителей украинского языка и
литературы, который должен обеспечить интеллектуальное языковое
воспитание личности как таковое, что даст возможность находить
коммуникативный подход к представителям разных социальных групп. На
протяжении столетий человеческое сознание практически не изменилось, а в
современном обществе и сейчас случаются подражания животному
поведению, употребляя, например, высказывания: телячий язык, волчий
аппетит, медвежья услуга, кошачье пение и др. Исходя из этого, главное
внимание статьи будет сосредоточено на особенностях профессиональной
подготовки учителей-языковедов при помощи украинской фразеологии.
Сосредоточив внимание на символике животных и птиц, автор даёт
возможность изобразить яркую языковую картину мира, что отображает
культурные традиции, человеческие ценности и наш стиль жизни в целом.
Ключевые слова: культурно-языковой аспект, профессиональная
подготовка, интеллектуально-языковое воспитание, коммуникативный
подход, символика животных, речевая картина мира, человеческие ценности.
Klymenko S. I. Peculiarity to professional preparation of teachers by the way
of stading ukrainian phraseology
The article one of aspects of professional preparation of teachers of Ukrainian
language and literature in the context of predictive language education. Contains the
analysis of the terms «communicative-speech accompaniment» «phraseological
units».
Concentrating attention on symbols of animals, an author gives an opportunity
to reflect bright language picture of the world through: the cultural traditions,
people’s values and our style of the life.
Nowadays, we have need in highly skilled worker, who knows language well.
As it is known the national language is a base of professional speech. It include such
peculiarity as: precision, logicality, expressiveness, linguistic diversity.
Moreover, knowledge of phraseologisms can help to find communicative
approach to different social groups.
Today, more and more, we are interested in the names of animals.
Through thousand years in modern society, we can perceive animal’s conduct.
As fact, phraseological units are the most numerous. For example: the calf’s
language; the wolf’s appetite; the bear’s service; the cat’s song.
Symbols of animals help to demonstrate our relation to ecological types.
Thus, our attention will be concentrated on the zoomorphic phraseologisms
that we can use in professional language.
As it is known, the culture of language foresees the most exact linguistic
means. The word can eulogize or offend.
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In Ukrainian lexicology, phraseology, syntax there are a lot of phraseologisms
with value meaning. They have one of the most famous places in the language picture
of the world. And they give possibility to find new ideas, meanings and professional
terminology. That is why, to our opinion, the scientific research in this sphere is
topical enough.
Keywords: cultural and language aspect, professional preparation, predictive
language education, communicative approach, symbols of animals, people’s values.
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ
ВІЙСЬКОВИХ НАУК КУРСАНТАМ ВИЩОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА
У представленій статті автор розглядає проблеми військового
спеціального компоненту професійної підготовки майбутніх фахівців
прикордонного відомства. Здійснено узагальнений теоретичний аналіз наукової
літератури із проблемі оптимізації навчального процесу. Здійснюється аналіз
поняття «оптимізація навчального процесу». Виділено особливості військових
навчальних дисциплін у вищій школі, а також виокремлено відповідні
особливості у навчальному закладі прикордонного відомства.
Ключові слова: майбутні фахівці, оптимізація, вогнева підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Cоціально-економічні
тенденції розвитку сучасного українського суспільства вимагають формування
професійних фахівців будь-якої сфери. Перетворювальні процеси торкнулись і
професійної підготовки майбутніх фахівців правоохоронних органів, зокрема
прикордонного відомства. Життєва суспільна практика потребує компетентних
офіцерів-прикордонників,

які

можуть

здійснювати

моніторинговий,

консультативний, організаційний, управлінський та інші види роботи у
професійній діяльності [1; 10].
Враховуючи зазначене вище перед сучасною освітньою системою стоїть
завдання сформувати професійно компетентних фахівців прикордонного
відомства. Проблеми вищої освіти є багатоаспектними. З-поміж таких,
важливим є складність об’єктів військових наук у зв’язку із динамічним
суспільним життям. Переважна більшість військових наук, безпосередньо
реагують на виклики сьогодення. Актуальності набуває проблема методики
© Коваль О. Є.
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викладання військових дисциплін у вищій школі, зокрема у вищій військовій
школі, де згадані дисципліни є профільними [4; 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Узагальнення
результатів

аналізу

літератури

з

представленої

проблеми,

дозволило

встановити, що її вивчали такі науковці: В. Балашов [5], І. Грязнов [6],
О. Діденко [7], Д. Іщенко [8], С. Капітанець [10], В. Миропольська [13],
М. Недбай [14], Є. Потапчук [18], В. Ягупов [24]. Проблеми підвищення
ефективності навчально-виховного процесу, його оптимізації були у центрі
уваги таких науковців: А. Алексюка, Ю. Бабанського Л. Занкова, А. Макаренка,
П. Підкасистого ін. [1].
Метою статті є виклад результатів дослідження щодо визначення
педагогічних особливостей оптимізації процесу викладання військових наук у
вищому військовому навчальному закладі Державної прикордонної служби
України.
Виклад основного матеріалу дослідження. Складовою педагогічного
процесу є освітній процес, тому важливими завданнями є його оптимізація та
інтенсифікація

[17].

Сучасна

наука

зробила

можливим

теоретичне

обґрунтування сутності процесу оптимізації навчання на основі системного
підходу [2].
Еволюція теорії системності пов’язана із загальними принципами
існування системних об’єктів та визначенням їх властивостей, а також – із
виокремленням

декількох аспектів

системного підходу та

реалізацією

відповідного аналізу:
елементного, що дає відповідь на запитання, з яких складових (елементів
і компонентів) складається система;
структурного, який розкриває внутрішню організацію системи, способи
взаємодії її елементів;
функціонального, що виявляє функції, які реалізує система та її
компоненти;
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інтегративного,

який

розкриває

джерела,

фактори

збереження,

удосконалення і розвитку системи;
процесуального, що вказує на процеси (операції, процедури), які
відбуваються у системі з метою збереження її цілісності, удосконалення і
розвитку;
комунікаційного, який розкриває взаємозв’язок цієї системи з іншими як
за горизонталлю, так і за вертикаллю;
історичного, який розглядає питання виникнення системи, етапи її
розвитку й історичну перспективу [11, с. 7].
Водночас, теорія системності по відношенню до педагогічного процесу
передбачає дотримання змісту таких умов:
визначення всіх складових елементів досліджуваного педагогічного
процесу або явища;
аналіз зв’язків, залежностей кожного елементу від усіх інших, і на цій
підставі

визначення

основних

елементів

із

провідними

зв’язками,

відношеннями;
створення моделі, що відповідає трьом параметрам: організованість,
цілісність та ієрархічність;
визначення залежності досліджуваної системи від зовнішніх умов, (лише
за цієї умови система буде функціонувати);
аналітичний опис елементів у нерозривному цілому з відповідною
системою, з визначенням його загальних і специфічних функцій усередині
єдиного цілого;
характеристики досліджуваного процесу, «явища випливають не лише із
суми властивостей його елементів, а й з особливостей системи в цілому, самої
структури системи» [23, с. 31–32].
На нашу думку, особливої уваги заслуговує думка В. Семиченка про те,
що процедура визначення системи та її складу (компонентного і елементного),
характерних особливостей (ієрархії, способів зв’язку окремих складових,
системоутворювального фактора) є теоретичною основою, що дозволяє
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відобразити властивості вихідного системного об’єкта. Зазначена процедура є
обов’язковим моментом відокремлення явища від фону, обмеження низки
параметрів, що враховуються [21].
З урахуванням особливостей та вимог теорії систем, в запропонованому
дослідженні оптимізацією слід вважати систему засобів, що забезпечує:
позитивні навчальні результати;
запобігання неуспішності суб’єктів навчального процесу;
раціональний розподіл часу персоналу науково-педагогічного складу [20].
Аналіз результатів наукової літератури з представленої проблеми
дозволив встановити, що методика викладання військових дисциплін у вищій
військовій школі є багаторівневою.
Взагалом,

методикою

викладання

слід

вважати

науку,

що

має

теоретичний та практичний рівні, а також методологічний. Існує думка, що
методика викладання певної навчальної дисципліни − це і засоби, і способи, і
організаційні форми та нормативні вимоги до діяльності викладача [4; 12; 16].
Основними особливостями викладання військових дисциплін, що є
профільними у вищих військових навчальних закладах є:
забезпечення

ідейної спрямованості дисципліни, що викладається

(вогнева підготовка);
взаємозв’язок пізнавальної та виховної функцій;
забезпечення відповідного наукового рівня інформативності матеріалу
навчальних занять;
чіткість та логічність викладу навчальної інформації;
розвиток професійного мислення суб’єктів навчання;
однозначність та чіткість мови викладу матеріалу;
дидактико-технологічне забезпечення занять [9: 22];
усвідомлення мети застосування спецзасобів та зброї у професійній
діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників;
розуміння змісту різних способів використання спецзасобів та зброї в
охороні кордону;
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свідоме ставлення курсантів до виконання дій щодо використання
спецзасобів та зброї;
психологічна готовність курсантів до вироблення відповідного рівня
вище згаданих умінь;
попередній досвід, нахили та здібності курсантів.
Зазначені особливості викладання військових дисциплін у вищій освіті, є
неостаточними, «оскільки сучасна наука є системою соціальних, філософських,
економічних, політологічних тощо знань, дослідницьких технологій, методик,
за допомогою яких вони охоплюють об’єктивну реальність, усі процеси та
явища життя, а також його сфери» [15; 21].
Ключовими особливостями оптимізації процесу викладання військових
наук у вищому військовому навчальному закладі прикордонного відомства є:
врахування специфіки реалізації основних інноваційних підходів в
освітньому процесі;
врахування специфіки системи контролю, активізації пізнавальної
діяльності, закріплення отриманих знань тощо;
ступінь володіння прийомами педагогічної майстерності представниками
науково-педагогічного складу;
рівень володіння конкретною педагогічною технологією;
формулювання мети освітньої діяльності залежно від форми її організації;
доцільність методів навчання;
підвищення

результативності

зв’язку

підготовки

та

професійної

діяльності (взаємозв’язок теорії і практики);
науковий рівень управління освітнім процесом;
здійснення систематичного моніторингу освітньої діяльності з
подальшим її коригуванням [15].
Отже, зазначені особливості викладання військових наук дозволяють
забезпечити

оптимізацію

процесу

навчання

курсантів-прикордонників,

покращують взаємодію суб‘єктів процесу навчання між собою та з
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навколишнім світом, що, в свою чергу, сприяє формуванню компетентності
офіцерів-прикордонників.
Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження свідчать
про те, що науковий підхід щодо оптимізації викладання військових наук у
вищому військовому навчальному закладі Державної прикордонної служби
поєднує методологічні, дидактичні, психологічні, організаційні та методичні
аспекти.
Перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку.
Зазначені у статті особливості оптимізації викладання військових наук у
вищому військовому навчальному

закладі прикордонного

відомства

є

мінімальними, оскільки процес оптимізації може передбачати зміни будь-якій
складовій дидактичної системи: мети навчання, методів та засобів навчання,
результату

діяльності,

моніторингу

результатів

навчання,

організації

навчального процесу. Такі питання можуть бути підґрунтям для подальших
наукових розвідок у представленій проблемі.
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Коваль А. Е. Пути оптимизации процесса преподавания военных наук
курсантам вуза пограничного ведомства
В представленной статье автор рассматривает проблемы военного
специального
компонента
профессиональной
подготовки
будущих
специалистов пограничного ведомства. Проведен обобщенный теоретический
анализ научной литературы по проблеме оптимизации учебного процесса.
Проведен анализ понятия "оптимизация учебного процесса". Выделены
особенности военных учебных дисциплин в высшей школе, а также –
соответствующие особенности в учебном заведении пограничного ведомства.
Ключевые слова: будущие специалисты, оптимизация, огневая
подготовка.
Koval O. E. Features of the optimization process of teaching military
sciences in higher military educational institution border agency
Socio-economic trends of modern Ukrainian society development require the
formation of professionals in any field. Transformative processes have also touched
the training of future law enforcement officials, including border agency. Close-tolife social practice requires the competent border guard officers who can perform
monitoring, advisory, organizational, managerial and other types of professional
activity.
Given the abovementioned before modern educational system, modern system
of education faces the new task – to form professionally competent experts of border
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agency. The problems of higher education are multidimensional. Among those, the
complexity of Military Sciences objects is of high importance due to the dynamic
social life. The vast majority of military sciences directly respond to the challenges of
today’s world. The problem of teaching methods of military discipline on the level of
higher education is greatly relevant now, particularly in higher military school,
where these subjects are profession-oriented.
In the present article the author considers the problems of the military special
component of the training of border agency future specialists. Theoretical analysis of
the scientific literature of the problem of optimizing the learning process has been
done. The analysis of the concept of "optimizing the learning process" has also been
conducted. Peculiarities of military disciplines in high school have been highlighted
as well as relevant features of universities border agency have been singled out.
Thus, the results of the study indicate that the scientific approach to optimizing
the teaching military sciences in higher military educational establishment of the
State Border Service combines methodological, didactic, psychological,
organizational and methodological aspects.
Keywords: future specialists, optimization, fire training.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИКО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОЦЕСУ РЕАЛІЗАЦІЇ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВВНЗ
У представленій статті автор розкриває зміст понять «дидактичний
супровід», «дидактичне забезпечення». Виокремлено основні компоненти
дидактико-технічного забезпечення процесу реалізації вогневої підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників. Дається детальний аналіз усіх складових
зазначеної системи дидактичного забезпечення.
Ключові слова: дидактичний супровід, дидактичне забезпечення, вогнева
підготовка, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Умовою реалізації
демократичного шляху перетворень українського суспільства та створення
правової української держави є реформування її правоохоронної системи. У цій
системі важливе місце належить прикордонному відомству. Сучасний етап
реформування Державної прикордонної служби України здійснюється в умовах
неоголошеної гібридної війни, зростанням кількості порушень державного
кордону, підвищенням рівня злочинності в контрольованих прикордонних
районах, незаконною міграцією, проявами контрабандної діяльності на кордоні
Україні та іншими негативними явищами, що порушують територіальну
цілісність та недоторканність кордонів України.
У цих умовах прикордонникам, не завжди вдається професійно грамотно
діяти в екстремальних ситуаціях, застосовувати спеціальні засоби та зброю.
Саме тому, один із пріоритетних напрямів підготовки майбутніх офіцерівприкордонників до майбутньої професійної діяльності є їх вогнева підготовка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз наукової
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педагогічної,

психологічної,

військової

та

філософської

літератури

із

запропонованої проблеми, доводить відсутність наукових досліджень щодо
формування спеціальних знань, умінь та навичок використання спеціальних
засобів,

засобів

фізичного

впливу

та

зброї

в

майбутніх

офіцерів-

прикордонників [14].
Ретельний ретроспективний аналіз дисертаційних робіт, монографій і
наукових статей переконливо довів, що проблема підготовки майбутніх
офіцерів до професійної діяльності є актуальною. У контексті запропонованого
дослідження

особливої

І. Грязнова [2],

уваги

О. Діденка

[6],

заслуговують
Д. Іщенка

праці
[7],

В. Балашова

[1],

С. Капітанець

[8],

В. Миропольської [10], М. Недбая [12], Є. Потапчука [14], які розглядали
проблеми професійної підготовки курсантів вищих військових навчальних
закладів та особливості формування у них професійних знань, умінь, навичок та
різних видів компетентностей.
Актуальні

проблеми

військовослужбовців

та

удосконалення

працівників

вогневої

правоохоронних

підготовки

органів

також

розглядались у працях багатьох вчених.
Метою статті є аналіз особливостей реалізації вогневої підготовки на
основі розробки дидактико-технічного забезпечення відповідного процесу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз освітньої діяльності
вищих військових навчальних закладів дає можливість визначити зміст
вогневої підготовки та виокремити її основні особливості.
Вогневою підготовкою є такий вид підготовки військовослужбовців
правоохоронних органів, який передбачає вивчення матеріальної частини зброї,
заходів безпеки при поводженні з нею, прийомів і правил стрільби; тренування
на тренажерах; відпрацювання нормативів з вогневої підготовки; вивчення
правових засад застосування зброї.
Аналіз практики показує, що підготовка офіцерів-прикордонників нового
покоління

пов’язана

із

формуванням

високого

рівня

професійних

компетентностей, відповідністю до запитів сучасного суспільства.
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Педагогічна наука розробила різні елементи дидактичної системи, що
відповідають на різні запитання: за допомогою чого навчати? чому навчати?
яким чином навчати? Елемент дидактичної системи, що відповідає на
запитання «чому навчати?» покликаний виокремити і пред’явити для засвоєння
предмет вивчення, і є засобом навчання [1].
Реалізація

вогневої підготовки

майбутніх офіцерів-прикордонників

неможлива без врахування такого дидактичного елементу, як засоби навчання,
або без так званого дидактико-технічного забезпечення. Цій проблемі у
педагогіці присвячено чимало досліджень. Серед них варто зазначити праці
таких вчених, як В. Беспалько [1], В. Бондар [3], О. Вербицький [4],
Н. Мойсеюк [13], Р. Нізамов [11], А. Сохор [15] та ін. Незважаючи на це, у
сучасній

педагогічній

науці

не

існує

загальноприйнятої

класифікації

дидактичних засобів, а особливо щодо процесу формування компетенцій
майбутніх фахівців.
У зв’язку із цим, нами було спроектовано невід’ємний компонент процесу
вогневої

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

−

так

званий

«дидактичний супровід» або дидактико-технічне забезпечення.
Зміст словосполучення «дидактичний супровід» можна розкрити за
допомогою таких компонентів:
засоби, що містять у собі та сприяють передачі курсантам наукової
інформації, що визначена цілями навчання (друковані джерела, радіо, теле- та
аудіовізуальні носії, природні джерела і т.п.);
всі матеріальні (речові) засоби, які використовуються з навчальною
метою і здатні безпосередньо або опосередковано передавати курсантам
інформацію, розвивати уміння та навички (лабораторно-демонстраційне
обладнання, макети, установки і т.д.).
Проектування

дидактико-технічного

забезпечення

реалізується

з

урахуванням загальних законів дидактики, рівня підготовки курсантів до
сприйняття

інформації та

специфіки навчальної дисципліни

«Вогнева

підготовка».
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На засадах здійсненого аналізу дидактичних засобів, або так званих
інформаційно-предметних засобів, нами спроектовано систему дидактикотехнічного забезпечення процесу реалізації вогневої підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Дидактико-технічне забезпечення процесу реалізації вогневої підготовки
майбутніх офіцерів-прикордонників є системою і містить наступні структурні
елементи:
1) Методичний комплекс – це підсистема, що узгоджує та регламентує
усі види освітньої діяльності курсантів і водночас полегшує діяльність
представників науково-педагогічного складу.
Структура та склад методичного комплексу з «Вогневої підготовки»
регламентується з урахуванням особливостей даної дисципліни та прийнятими
методами навчання.
Так, наприклад, спроектований нами методичний комплекс включає
типову робочу навчальну програму з дисципліни «Вогнева підготовка»,
підручник з дисципліни, плакати, опорний конспект та друкований роздатковий
матеріал, інші носії зорової навчальної інформації.
2)

Навчально-матеріальна база – це кабінети та лабораторії з

відповідним обладнанням, необхідним для реалізації процесу вогневої
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Як підсистема дидактико-технічного забезпечення процесу реалізації
вогневої

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

вона

містить,

головним чином, різні технічні засоби навчання, засоби наочності.
3) Робоча навчальна програма з дисципліни «Вогнева підготовка» – в
концентрованому вигляді несе у собі усі основні риси навчальної дисципліни.
Традиційно вона є формальним документом, що представляє дисципліну, який
містить обов’язкові наступні розділи: пояснювальна записка та теми різних
видів аудиторних занять із зазначенням кількості годин на їх вивчення.
4)

Методичні

рекомендації

щодо

вивчення

дисципліни

«Вогнева

підготовка» передбачають надання певних порад: що і в якому обсязі слід
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засвоїти та як організувати освітню діяльність з оволодіння цією дисципліною.
Методика вивчення дисципліни розкривається у відповідному взаємозв’язку:
зміст, форми та методи, наочні посібники, система завдань та вправ,
раціональний розрахунок часу при проведенні того чи іншого виду робіт. Тому
методичні рекомендації з «Вогневої підготовки» виглядають таким чином:
вступ – розрахований на ознайомлення курсанта з конкретним методичним
матеріалом; основна частина детально розкриває запропоновані методики,
шляхи та засоби досягнення вагомих результатів освітньої діяльності; заключна
частина – висновки
5) Підручник з дисципліни «Вогнева підготовка» − є першим та
найважливішим джерелом знань для курсантів, тому що як друкований засіб
матеріалізує зміст навчання у вигляді конкретного навчального матеріалу. Від
того, який матеріал містить підручник, залежить і організація освітнього
процесу з цієї дисципліни. У підручнику з «Вогневої підготовки» є завдання,
які використовує викладач на заняттях, є зразки проблемного викладу
матеріалу, тобто в багатьох випадках необхідним є текст підручника.
6) Опорний конспект з дисципліни та інші роздаткові матеріали.
Опорний конспект – це унаочнена схема, в якій закодовано основний
зміст навчального матеріалу, або це засіб навчання у вигляді компактної
створеної графічної схеми, що легко засвоюється і швидко відтворюється, у
якій представлена система смислових блоків із закодованим у ній основним
змістом навчального матеріалу певного обсягу.
Завданням опорного конспекту з навчальної дисципліни «Вогнева
підготовка» є створення системи опор у вигляді ключових категорій та понять,
абревіатур, рисунків, графіків, умовних позначень і інших методів кодування,
що дозволяє представити основний зміст навчального матеріалу в ході його
вивчення та використання як цілісного, логічно завершеного образу.
Головне призначення опорного конспекту – активізація пізнавальної
діяльності курсантів, тобто інтенсифікація освітньої діяльності шляхом
створення сприятливих умов для ефективного перебігу процесів сприйняття,
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запам’ятовування та мислення. У створенні зазначених умов ключова роль
належить опорному конспекту. Він (опорний конспект) сприяє утриманню у
свідомості курсанта, в необхідний момент, велику за обсягом і цілісну за своїм
характером навчальну інформацію з понятійним апаратом, що їй належить.
Інші роздаткові матеріали з «Вогневої підготовки» – це тиражовані
засоби навчання, що видаються кожному курсанту для одноразового або
багаторазового використання та призначені для ефективного розв’язання
певних дидактичних завдань з цієї навчальної дисципліни.
Роздаткові

матеріали

використовуються

для

повідомлення

нової

інформації, в процесі засвоєння цієї інформації та при контролі якості знань як
під час лекційних занять, так і на інших навчальних заняттях, а також в ході
позааудиторної самостійної роботи курсантів.
Спеціально підготовлені друковані роздаткові матеріали з «Вогневої
підготовки» виконані у вигляді окремих аркушів візуальної інформації або їх
комплектів. В якості роздаткового матеріалу можна також використовувати
підручники, навчальні посібники, періодичні та інші видання.
7) Записи фрагментів матеріалу навчальної дисципліни – це сучасні
носії

інформації,

що

значно

випереджають

появу

нових

навчальних

підручників. Тому такі носії, на сьогодні, займають все більш питому вагу в
освітній сфері.
8) Тести контролю за станом засвоєння курсантами спеціальних знань,
умінь та навичок з дисципліни «Вогнева підготовка». Тест − це обґрунтований
наукою метод виміру необхідних якостей та характеристик особистості.
Тестування дає можливість викладачам отримати інформацію проте, як
відбувається оволодіння навчальним матеріалом, наскільки є вірними, міцними
та гнучкими, отримані курсантами знання та вміння з «Вогневої підготовки».
Водночас, тестовий контроль покликаний допомогти курсантам критично
оцінити свої успіхи та невдачі у вивченні даного матеріалу, правильно
організувати

свою

подальшу

роботу,

забезпечити

її

системність

систематичність.
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Висновки. Таким чином, спроектована нами система дидактикотехнічного забезпечення процесу реалізації вогневої підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників складається з сукупності елементів, що логічно між
собою пов’язані.
Використання такої системи, за результатами наших досліджень, суттєво
підвищує рівень вогневої підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
Перспективи подальших наукових розвідок у цьому напрямку.
Зазначені у статті складові дидактико-технічного забезпечення процесу
вогневої підготовки є мінімальними, оскільки таке забезпечення може
передбачати зміни будь-якої складової. Таке питання може бути підґрунтям для
подальших наукових розвідок у представленій проблемі.
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Коваль А. Е. Особенности дидактико-технического обеспечения
процесса реализации огневой подготовки в Вузе
В представленной статье автор раскрывает содержание понятий
«дидактическое сопровождение», «дидактическое обеспечение». Выделяются
основные компоненты дидактико-технического обеспечения процесса
реализации огневой подготовки будущих офицеров-пограничников. Дается
детальный анализ всех составляющих данной системы дидактического
обеспечения.
Ключевые слова: дидактический сопровождение, дидактическое
обеспечение, огневая подготовка, будущие офицеры-пограничники.
Koval O. E. Features didactic and technical support of the implementation
firing training at the university
The condition for the implementation of democratic reforms towards Ukrainian
society and establishing a legal Ukrainian state is to reform its law enforcement
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system. In this system, an important place belongs to the border authorities. The
current stage of Ukrainian State Border Service reforming is carried out in
undeclared hybrid wars, the increasing number of violations of the state border, an
increase of crime rates in controlled border areas, illegal migration, manifestations
of smuggling activities on the border of Ukraine and other negative phenomena
which violate the territorial integrity and inviolability of borders of Ukraine .
In these circumstances border guards cannot always be professionally
competent to act in extreme situations, apply riot control weapons and arms. This is
why one of the priorities of border guards future officers training is their fire
training.
Thus, our designed system of didactic and technical support of the
implementation fire training of future border guard officers consists of a set of
elements that logically relate to each other.
Using this system, the results of our research significantly increase the level of
fire training of future border guard officers.
In the present article the author reveals the concept of "didactic support,"
"didactic maintenance". The main components of didactic and technical support of
fire training implementation of future border guard officers have been determined. A
detailed analysis of all components of the system of didactic maintenance has also
been given.
Keywords: future professionals, optimization, military sciences.
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кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри німецької та другої
іноземної мови Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ
У статті порушується питання компетентнісного підходу у
професійній підготовці фахівця. Згідно з новим Законом України «Про вищу
освіту» українські вищі навчальні заклади мають готувати таких фахівців, які
вміють активно, самостійно, творчо діяти у будь-яких виробничих ситуаціях,
мають добре сформовані та розвинені вміння та навички практичної
діяльності, вміють використовувати сучасні інформаційні та інноваційні
технології і здатні самовдосконалюватись упродовж усього життя.
Компетентнісний підхід у
професійній підготовці фахівця слід
сконцентрувати на тісній взаємодії сучасних вимог ринку праці та суспільства
і організацією у вузах навчального процесу, який спрямований на формування
необхідних професійних компетенцій відповідно до спеціальних критеріїв, що
характеризують сформованість компетентності фахівця.
Ключові слова: компетентнісний підхід, фахівець, професійна
підготовка, критерії, компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні стандарти вищої
освіти висувають нові вимоги до якості підготовки фахівців. Згідно з новим
Законом України «Про вищу освіту» українські вищі навчальні заклади мають
готувати таких фахівців, які вміють активно, самостійно, творчо діяти у будьяких виробничих ситуаціях, мають добре сформовані та розвинені вміння та
навички практичної діяльності, вміють використовувати сучасні інформаційні
та

інноваційні

технології

і

здатні

самовдосконалюватись

упродовж

всього життя [1].
Формування професійності майбутнього фахівця є складним процесом,
який вимагає постійного вдосконалення, активного застосування новітніх
педагогічних та інформаційних досягнень, відповідного рівня педагогічних
кадрів. У процесі підготовки фахівця здійснюється отримання нових знань,
© Кустовська І. М.
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обмін інформацією, підготовка до професійної діяльності, формування вмінь
діяти адекватно у будь-якій професійній ситуації, без чого неможливе
становлення особистості як конкурентоздатного суб’єкта ринку праці.
Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівця має бути нагальним
питанням навчально-виховного процесу у вищій школі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Р. Гуревич, І. Зязюн,
Н. Ничкало, В. Сидоренко, С. Сисоєва розглядають в своїх працях основи
професійної

освіти

та

розглядають

питання

формування

професійних

здібностей. C. Сисоєва у статті «Компетентнісно зорієнтована вища освіта:
формування

наукового

тезаурусу»

розглядає

трактування

поняття

компетентність у новому Законі «Про вищу освіту». Автор підкреслює у своїй
статті

необхідність

розрізняти

компетентний,

компетенційний

та

компетентнісний підхід. Компетентнісний підхід спрямований на підготовку
компетентної особи, формування у неї компетентності, яка відповідає запитам
ринку праці [2].
Метою статті є теоретично обґрунтувати сутність компетентнісного
підходу у професійній підготовці фахівця.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Суперечності

між

завданнями підготовки фахівців, що висуває сучасне суспільство, і реальним
процесом

навчання

полягають

у

невідповідності

науково-технічного

забезпечення навчального процесу сучасному стану науково-технічного
прогресу, недостатньому розвитку творчої та професійної активності і
зростання попиту на фахівців, у яких ці якості розвинені, низький рівень
базової підготовки, збільшення й ускладнення навчальної інформації.
Удосконалення умов праці, впровадження нових технологій, створення
нових форм організації виробництва, постійні зміни у структурі та діяльності
підприємств, поява нових сфер зайнятості – усе це визначає сутність сучасної
вищої професійної освіти. Комп’ютери, електронні засоби спілкування,
Інтернет впливають на взаємодію суб’єктів у процесі трудових відносин [4]. Ці
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зміни підсилюються значними соціально-економічними перетвореннями, що
мають великий вплив на ринок праці і на особливості професійної підготовки
майбутніх фахівців.
Відповідність вимогам, що висуваються роботодавцями стосовно якості
підготовки молодих фахівців, є нині важливим чинником у реформуванні вищої
професійної освіти в Україні. Технічні нововведення стають причиною
швидкого відставання професійної кваліфікації від вимог ринку праці. Через ці
причини організація професійного навчання майбутніх фахівців потребує
серйозної уваги [4]. Такі зміни повинні відображатися в навчальних програмах,
навчальних планах та стандартах професійного навчання.
Нині професійна освіта розуміється як організація та проведення
навчання

та

виховання

у

навчальних

закладах

відповідного

типу

кваліфікованих фахівців з метою їх подальшої трудової діяльності в державі.
Зміст такої підготовки полягає в ознайомленні з науковим підґрунтям та
технічною складовою певного виду праці; формуванні та розвитку професійних
практичних вмінь та навичок; формуванні позитивної психологічної та етичної
характеристики особистості, важливих для роботи в обраній галузі людської
діяльності. Професійну освіту трактують і як єднання теоретичних знань,
практичних професійних умінь та навичок, формування яких надає можливості
працювати фахово. Професійність у цьому випадку означає гармонійний
розвиток як фахових вмінь та навичок, так і розвиток загальнолюдських
якостей, творчості та індивідуальних здібностей.
Педагогічна енциклопедія визначає професійну освіту, як “підготовку у
навчальних закладах спеціалістів вищої, середньої та нижчої кваліфікації для
різних галузей науки, техніки і культури; професійна освіта розуміється також
як сукупність знань, практичних вмінь і навичок, необхідних для виконання
роботи у певній галузі трудової діяльності”. Такий підхід розглядає гностичну
складову професійності. Професійна компетентність, фахові компетенції,
знання, вміння, навички, особистісні якості, здібності в сукупності з досвідом
складають основу професійної діяльності. Дане визначення трактує професійну
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

освіту, як процес формування професійної компетентності, що складається з
багатьох фахових компетенцій.
Оскільки завданням вищої професійної освіти є формування професійно
компетентної особистості, надання їй знань, формування вмінь та навичок для
їх використання у подальшій професійній діяльності, то цей процес вимагає
визначення відповідних професійних кваліфікацій. Згідно з Міжнародною
Стандартною Класифікацією Знань та Державним класифікатором України
професійні кваліфікації визначаються як здатність працівника виконувати
завдання та обов’язки конкретної роботи, тобто набору завдань та обов’язків,
що виконуються або повинні виконуватися однією людиною. Останній
документ визначає, що виконання певної професійної діяльності є неможливим
без оволодіння необхідним рівнем професійної освіти. Цей рівень вимагає
сукупності знань, умінь та навичок у одній із сфер діяльності людини і
відповідності рівню професійної діяльності [1].
Виходячи

із

загального

трактування

змісту

професійної

освіти,

сформулюємо мету та зміст професійної підготовки майбутнього фахівця.
Зокрема, метою навчання є підготовка фахівців, компетентних у відповідній
галузі та здатних до належного виконання професійних завдань, які володіють
необхідною теоретичною інформаційної базою, мають сформовані професійні
вміння та навички, що входять до відповідних професійних компетенцій. Зміст
професійної підготовки майбутніх фахівців полягає в організації навчального
процесу,

який

спрямований

на

формування

необхідних

професійних

компетенцій. На сучасному етапі основними завданнями процесу підготовки
майбутніх фахівців є: 1) формування інформаційної культури майбутнього
фахівця; 2) формування вмінь та навичок застосовувати засоби і методи
обробки й аналізу інформації під час професійної діяльності; 3) формування
вмінь використовувати новітні інформаційні технології; 4) формування
розуміння навколишнього світу як відкритої інформаційної системи; 5)
формування вмінь та навичок швидко орієнтуватися у професійному просторі
та адаптуватися до змін в останньому; 6) формування вмінь та навичок
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самостійно навчатися і розвиватися протягом усього періоду трудової
діяльності [6].
Н. Ничкало вважає, що професійна освіта повинна стати безперервним
процесом розвитку особистості, формуванням готовності до прийняття рішень
щодо подальших дій [5]. Виконання цих завдань передбачає перегляд головної
мети освіти, яка повинна стати метою розвитку людини, як творчої,
інтелектуальної, духовної та гуманної особистості, її здібностей та формування
професійних умінь і навичок, тобто формування її професійної компетентності.
Компетентність

тлумачиться

нині

як

практична

обізнаність

тобто

професіоналізм, як знання відповідної галузі діяльності, як практичні та
соціальні навички [4]. Тобто, у нашому розумінні, компетентність – це
здатність фахівця виконати робоче завдання та досягти певної мети.
Сучасна педагогічна наука розуміє компетентність у загальному сенсі та у
більш вузькому її розумінні. У першому випадку, компетентність визначається
як певний рівень соціальної зрілості людини, її готовності до певного виду
діяльності, яка забезпечує людині існування в суспільстві, здатність успішно
задовольняти індивідуальні та соціальні потреби і виконувати поставлені
завдання. У другому випадку, компетентність – це міра інтегрованості людини
у діяльність, наявність розвинутого світогляду, ціннісного ставлення до
діяльності та предметів. Компетентність є поєднання певного пізнавального
потенціалу та практичних навичок з метою активної участі особистості у
соціальних та економічних процесах суспільства [7].
Загальна компетентність є показником готовності людини до виконання
певних соціальних дій. Але в сучасній педагогіці окремо визначається поняття
«професійна компетентність», що допомагає усвідомити основні вимоги до
майбутнього фахівця з конкретної спеціальності.
Загальним у всіх наукових підходах щодо визначення професійної
компетенції є те, що остання розуміється як здатність відповідально виконувати
обов’язки і досягати очікуваних результатів, застосовуючи на практиці
отримані

професійні

вміння

та

навички,

використовуючи
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знання [5; 6]. Але визначаються й окремі специфічні риси професійної
компетенції, як то: 1) здатність застосовувати знання і вміння у нових умовах
виробничої діяльності; 2) певний обсяг одержуваної фахівцем службової
інформації для реалізації своїх професійних функцій та певний рівень
самостійності

співробітника

в

своїй

сфері

діяльності;

3)

професійна

мобільність, планування кар’єрного росту, професійна самоактуалізація; 4)
глибока обізнаність фахівця про умови та технології вирішення виникаючих
проблем; 5) володіння методами, технологіями, способами взаємодії та
особистісні риси, етичні й соціальні позиції (установки) фахівця; 6) володіння
кооперативною професійною діяльністю, прийнятими в даній професії
прийомами професійного спілкування, соціальна відповідальність за результати
своєї професійної праці, володіння прийомами особистісного самовираження та
саморозвитку та самореалізації і розвитку індивідуальності у межах професії,
вміння раціонально організувати свою працю без перевантажень [6].
Звідси,

професійна

компетентність

майбутнього

фахівця

буде

визначатися як певний рівень володіння визначеними вміннями та прийомами
виконання своїх професійних обов’язків, що допомагають фахівцю вирішувати
виробничі завдання, успішно діяти в мінливих умовах ринку, легко
адаптуватися у різних соціальних обставинах та розвивати власні професійні
здібності.
Професійні компетенції, таким чином, будуть виступати складовими
професійної компетентності фахівця, оскільки власне компетенції охоплюють
лише окремі якості особистості або здатності розв’язувати професійні задачі.
Професійна компетентність буде формуватися шляхом цілісного формування
професійних компетенцій майбутнього фахівця.
Поняття «професійні компетенції» досліджується багатьма науковцями і
згідно нового Закону визначено на держаному рівні. І формування останніх є
обов’язковим компонентом вищої професійної освіти. Всі погоджуються, що
професійна компетенція – це професійна готовність до конкретного виду
діяльності; практичне й оперативне застосування знань у конкретних ситуаціях;
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опис вимог до особистісних, професійних, когнітивних якостей, яким повинен
відповідати фахівець певної сфери діяльності; активне оволодіння найкращими
досягненнями цієї галузі, вміння обирати засоби й способи дії, адекватні
конкретним обставинам місця та часу [6].
Професійні компетенції майбутніх фахівців у нашій статті – це здатність
використовувати і поєднувати знання, вміння та навички з певних галузей
діяльності залежно від змінних вимог конкретної ситуації або проблеми. Отже,
рівень компетенції визначатиметься вмінням справлятися із складними
непередбачуваними ситуаціями і змінами.
Згідно із наведеним вище, під компетенціями розуміють лише часткові
професійні

функції,

здатності

чи

якості

фахівця.

Володіння

однією

компетенцією не формує компетентного працівника. Тому професійна
компетенція є поняттям вужчим за професійну компетентність і є складовою
останньої.
Нормативні документи Ради Європи [10] орієнтують нас на формування
наступних видів професійних компетенцій: політичних і соціальних (здатність
брати на себе відповідальність, бути активними учасниками спільного
прийняття

рішень);

полікультурних

(підготовленість

до

життя

у

полікультурному суспільстві, толерантність та повага до інших культур);
комунікативних (вміння усного і письмового спілкування, у тому числі й
іноземними

мовами);

інформаційних

(володіння

новими

технологіями,

здатність аналізу і відбору різної інформації); самоосвіти (неперервне здобуття
освіти впродовж усього життя) [10].
Компетенції, як складові професійної компетентності, формуються під
час одержання нових знань, з одного боку, і під час набуття практичних умінь
та навичок майбутньої фахової діяльності. Кожна компетенція має певні вміння
та навички, які її утворюють, і володіння якими допомагає її сформувати.
Сформованість особистості майбутнього фахівця визначається розвитком його
особистісних якостей (психічних, фізіологічних, педагогічних, соціальних
тощо), цілісністю набутої професійної компетентності (набуття практичних
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умінь та навичок, завершеність теоретичної бази знань), відповідність
існуючим

вимогам

суспільства

(етичним,

моральним,

підготовці

фахівців

професійним,

комунікаційним тощо).
Компетентнісний
реалізовуватись

лише

підхід
за

у

умови

наявності спеціальних

може

успішно

критеріїв,

що

характеризують сформованість компетентності фахівця.
У науковій педагогічній літературі критерії – це якості, властивості,
ознаки досліджуваного феномена, що допомагають оцінити, визначити чи
класифікувати стан, рівні функціонування і розвитку, тобто це мірило оцінки.
Критерії визначаються відповідними показниками, які обумовлюють сукупність
вимог, і є кількісними або якісними характеристиками, тобто мірою
сформованості того чи іншого критерію.
Серед найбільш загальних вимог до критеріїв науковці називають такі:
критерії мають бути об’єктивними; включати найсуттєвіші, основні моменти
досліджуваного явища; охоплювати типові сторони явища; формулюватися
ясно, коротко, точно; характеризувати саме те, що хоче перевірити дослідник;
відображати динаміку вимірюваної якості в просторі і часі; по можливості
охоплювати основні види професійної діяльності; розкриватися через ряд
показників, за мірою прояву яких можна судити про більший чи менший рівень
виразності конкретного критерію [9].
Найважливішими критеріями є професійна компетентність, сприйняття
майбутньої професії, професійно-творча самостійність, життєвий досвід,
комунікативна культура, уміння здійснювати продуктивне співробітництво,
задоволення результатами; ціннісно-орієнтаційний критерій; комунікативноорієнтований критерій, який розкривається в умінні контактувати з соціумом;
інноваційно-орієнтований критерій, що проявляється у творчій ініціативі;
результативність професійної діяльності, сформованість раціональних прийомів
і

навичок

навчальної

діяльності;

індивідуально-специфічна

система

психологічних засобів, прийомів, методів, способів виконання професійних
завдань; задоволення своєю роботою.
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У виборі критеріїв сформованості компетентності фахівця враховано
зміст компонентів його структури, в першу чергу особистісні та професійні
компоненти та виділено такі теоретичні підходи до визначення критеріїв рівня
їхньої сформованості як процесуально-діяльнісний, до якого відносяться уміння
конструювання

та

організації

діяльності,

індивідуально-особистісний

–

наявність внутрішньої потреби до здійснення діяльності, рефлексії й елементів
творчості.
До критеріїв відносяться: мотивація професійно спрямованого навчання,
комунікабельність, здатність працювати з інформацією, правильність мовлення,
розуміння особливостей майбутньої професії, культурний рівень, стратегія
професійної діяльності, швидкість, точність, безпомилковість, самостійність,
упевненість у виконанні професійних дій, врахування конкретних умов, інтерес
під час виконання професійних або навчальних дій, творчий підхід до
розв’язання практичних завдань. Сукупність визначених нами критеріїв дає
змогу цілком охопити усі сутнісні характеристики досліджуваного явища.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, компетентнісний підхід у професійній підготовці
фахівця слід сконцентрувати на тісній взаємодії сучасних вимог ринку праці та
суспільства і організацією у вузах навчального процесу, який спрямований на
формування необхідних професійних компетенцій відповідно до спеціальних
критеріїв,

що

Перспективи

характеризують
подальших

сформованість

розвідок

у

даному

компетентності
напрямку

фахівця.

полягають

в

обгрунтуванні компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців
прикордонної служби України.
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Кустовская И. М. Компетентносный подход в профессиональной
подготовке специалиста
В статье поднимается проблема компетентносного подхода в
профессиональной подготовке специалиста. Согласно новому Закону Украины
«О высшем образовании» украинские высшие учебные заведения должны
готовить таких специалистов, которые умеют активно, самостоятельно,
творчески действовать в любых производственных ситуациях, имеют хорошо
сформированные и развитые умения и навыки практической деятельности,
умеют использовать современные информационные и инновационные
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технологии и способны совершенствоваться в течение всей жизни.
Компетентносный подход в профессиональной подготовке специалиста
следует сконцентрировать на тесной взаимосвязи современных требований
рынка труда и общества и организацией в высших учебных заведениях учебного
процесса, который направлен на формирование необходимых компетенций
соответственно специальным критериям, которые характеризуют
формирование компетентности специалиста.
Ключевые
слова:
компетентносный
подход,
специалист,
профессиональная подготовка, критерии, компетентность.
Kustovska I. M. The competence approach in professional training of the
specialist
The author analyses in this scientific article the question of the competence
approach in professional training of the specialist. According to the new Law of
Ukraine “About higher education” Ukrainian higher educational institutions should
prepare such specialists who are able to act actively, independently and creatively in
all production situations, have well formed and developed skills and knowledge of
practical activity, who are able to use modern information and innovative
technologies and self-improve throughout life. The contradictions between the tasks
of the specialist training, submitted by the modern society, and the real studying
process lie in the discrepancy of scientific-technical support of educational process to
modern state scientific and technological progress, insufficient development of
creative and professional activity and demand growth for professionals with
developed such qualities, the low level of basic training and the increase and
complexity of educational information. On our mind professional competence of
future specialists is the ability to use and combine knowledge, abilities and skills
from specific activity areas depending on the changing requirements of a particular
situation or problem.
Consequently, the competence level will be determined by the ability to deal
with complex unpredictable situations and changes. Competence approach in
specialist training can be successfully implemented only provided by the availability
of specific criteria, characterizing the formation of the specialist competence. The
content of the components of its structure is taken into account in the selection of
formation criteria of the specialist competence, primarily the personal and
professional components, and such theoretical approaches to criteria defining of
level of their formation as a procedural active approach, which includes the ability of
design and organization, and the individual personal approach – the presence of
internal demand to implementation of activities, the creativity elements. The criteria
are: the motivation of the professionally directed learning, interpersonal skills,
ability to work with information, accuracy of speech, the understanding of the
peculiarities of future profession, cultural level, the strategy of professional activity,
speed, exactness, correctness, independence, confidence in the performance of
professional action, taking into account the specific conditions, interest during the
performance of professional or educational activities, creative approach to the
solution of practical problems.
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A set of specific criteria allows us to fully capture all essential characteristics
of the phenomenon under investigation. The competence approach in professional
training of the specialist should be focused on close interaction of modern
requirements of the labour market and society and educational process organization
in the universities, which aims at forming the necessary professional competences in
accordance with specific criteria that describe the formation of the specialist
competence.
Keywords: competence approach, specialist, professional training, criteria,
competence.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ШЛЯХОМ ПОГЛИБЛЕННЯ
ПРАВОВИХ ЗНАНЬ
У статті автор розглядає поглиблення правових знань майбутніх
офіцерів-прикордонників як один із можливих шляхів формування їх правової
культури. Подається тлумачення правоохоронної діяльності та правової
освіти. Звертається увага на мотивацію до формування правової культури
майбутніх офіцерів-прикордонників.
Ключові слова: правова культура, майбутні офіцери-прикордонники,
правоохоронна діяльність, поглиблення правових знань.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Відомо,

що

правоохоронний орган – це юрисдикційний орган, уповноважений державою
виконувати в установленому законом порядку функції або завдання з охорони
права, охорони правопорядку, розслідування або запобігання порушень права,
відновлення порушеного права, захист національної (державної) безпеки,
підтримання

правопорядку,

забезпечення

стану законності.

Потреба

у

визначенні правоохоронної діяльності виникла внаслідок того, що в ст. 1
Конституції України проголошено: Україна є «соціальна, правова» держава,
серед органів якої дедалі більше виникають паралельні, зовні ідентичні функції
та завдання з контролю, захисту й охорони прав людини, інтересів
громадянського суспільства й самої держави. Вона взяла на себе обов’язок
охороняти людину й суспільство від негативних проявів, соціальних відхилень.
Людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку визнано
найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України). Розв’язання
проблеми життєзабезпечення людини, її охорона та захист як найвищої
© Мірошніченко В. І.
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соціальної цінності має багато складників, які належать до різних галузей
права, до різних видів юридичної практики.
У правовій і соціально-політичній літературі широко використовується
поняття правоохоронної діяльності. Проте воно не обґрунтовано, хоч
законодавство про статус правоохоронних органів, функції, завдання та
конкретні напрями їхньої діяльності, повноваження окремих органів і
службових осіб досить розвинені. З точки зору педагогіки правоохоронну
діяльність можна вважати різновидом професійної діяльності. З точки зору
юриспруденції, правоохоронна діяльність – багатоаспектна. Політичними,
управлінськими та правовими засобами її спрямовано на блокування
соціальних відхилень, локалізацію соціальної напруги або правових конфліктів.
Різні види правоохоронних дій уповноважені здійснювати ті чи інші
правоохоронні органи. Структурно до системи правоохоронної діяльності
належать такі напрями:
а)

діяльність

із

забезпечення

охорони

учасників

кримінального

судочинства;
б) діяльність органів прокуратури;
в) діяльність із виявлення, запобігання та розслідування злочинів;
г) діяльність із захисту державної (національної) безпеки, державного
кордону й охорони правопорядку.
Кожний напрям правоохоронної діяльності має суттєві особливості. Цим
пояснюють наявність так званих «силових структур», субординацію всередині
правоохоронних органів, певних організаційних та інформаційних зв'язків між
ними, автономне, тобто незалежне одне від одного, відомче регулювання
оперативної діяльності й управління. Правоохоронна діяльність є різновидом
застосування права за часом, простором і колом осіб.
В

Україні за

правоохоронна

чинним

діяльність.

законодавством
Недержавну

можлива

правоохоронну

лише

державна

діяльність

не

передбачено, хоч участь громадян у охороні правопорядку та державного
кордону є досить розвиненою й регламентованою. Кадри правоохоронних
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органів формують переважно з юристів або осіб, які мають спеціальну
підготовку. Ефективність правоохоронної діяльності багато в чому залежить від
досконалості освітньої системи, виховної і соціальної-психологічної роботи з
особовим складом правоохоронних органів і в решті решт – від рівня правової
культури правоохоронців.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування правової культури майбутніх фахівців не є новою (Л. Буєва,
І. Зязюн, Н. Крилова, Г. Хоружий,). Результати аналізу наукових праць із
зазначеної проблеми дозволяють зробити висновок, що вчені В. Лозова,
С. Кашперук, М. Козяр, М. Фіцула, Г. Яворська та інші науковці розглядають
правову культуру фахівця як складову його професійної культури. Осмислення
специфіки формування правової культури правоохоронця здійснюється у низці
робіт

учених-юристів

(В. Горшенев,

О. Скакун,

С. Сливка,

В. Хома,

В. Царенко). Виховний аспект проблеми розглядають у своїх працях
дослідники-педагоги І. Грязнов, Н. Логінова, В. Райко. Вони переконані, що
правова культура є результатом правового виховання. Наукові положення,
висновки та рекомендації, надані у цих дослідженнях, мають велику цінність
для

вирішення

завдань

щодо

формування

правової

культури

військовослужбовців-прикордонників. Окремі аспекти формування правової
культури офіцерів-прикордонників розглядають у своїх працях О. Ганьба,
Д. Іщенко, Т. Івашкова, С. Крук, В. Кухар, А. Кучеренко, М. Поліщук.
Метою статті є обґрунтування можливості формування правової
культури шляхом поглиблення правових знань.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ми погоджуємося з думкою,
що

правова

культура

містить

у

собі такі

елементи:

власне

право,

правосвідомість, правові відносини, законність і порядок, законотворчу, право
виконавчу й інші види діяльності у сфері функціонування права у суспільстві.
Рівень

правової

культури

в

суспільстві

визначається

розвиненістю

і

погодженістю цих елементів, а також масштабом і глибиною юридичної освіти
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і правового виховання, якісною професійною підготовкою юристів, ступенем
розвитку юридичної науки і правового мислення [1].
До складників правової культури П. Щербань відносить:
знання прав та обов’язків громадян;
повага до національної та державної символіки (говорячи про офіцерівприкордонників, варто віднести сюди й прикордонну символіку);
усвідомлення громадянської відповідальності за здійсненні вчинки та
правопорушення (щодо прикордонників, то це і відповідальність за виконання
професійних обов’язків представниками правоохоронного органу);
дотримання національних та загальнолюдських моральних приписів,
традицій і звичаїв (для прикордонників – прикордонної корпоративної етики);
дотримання вимог Конституції та законів України;
прагнення до засвоєння правових знань з різних галузей права;
негативне ставлення до проявів беззаконня та правопорушень (стосовно
діяльності з охорони та оборони державного кордону) [2].
У відповідності до завдань та функцій ДПСУ [3] як правоохоронного
органу правова культура є необхідною складовою оперативно-службової
діяльності персоналу, яка постійно вимагає дотримання вимог законодавства та
кваліфікованого його забезпечення.
У сучасних умовах важливу роль відіграють наукові положення про
функції права в діяльності ДПСУ. Знання загальнотеоретичних положень
юридичної науки офіцерами-прикордонниками мають важливе значення для
правового

вирішення

проблем,

які

існують

на

державному

кордоні

України [4, с. 193].
Основними чинниками, що впливають на формування правової культури
майбутніх

офіцерів-прикордонників,

є

соціальне

середовище

вищого

військового навчального закладу, навчально-матеріальна база, особистісні
характеристики курсанта, система правових знань, цінностей, установок, вплив
науково-педагогічного складу.
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Загальнотеоретичні знання необхідні як метод пізнання конкретного
нормативного матеріалу різних галузей права і правової практики. Вони
дозволяють

краще

засвоїти

зміст

права,

цілеспрямованість

правових

розпоряджень, співвідношення між різними правовими категоріями, а також
між ними і практикою. У зв’язку з цим представляється очевидним, що правові
навчальні дисципліни повинні займати важливе місце в системі підготовки
майбутніх

офіцерів-прикордонників

в

умовах

вищого

навчального

закладу [4, с. 193].
Виокремлюючи

такі

шляхи

формування

правової

культури,

як:

професійна освіта за напрямами «правознавство» та «охорона та захист
державного

кордону»;

правове

виховання

прикордонників,

В. Царенко

водночас до форм правового виховання (разом з правовою пропагандою,
правовою агітацією, самовихованям) відносить правову освіту [5, с. 39].
На думку Г. Яворської, правова освіта – це структурний компонент освіти
в Україні, процес набуття правових знань, навичок та вмінь, формування поваги
до права, закону, до прав та свобод людини, до відповідних правових
орієнтацій та оцінок, правових поведінкових установок та мотивів правомірної
поведінки тощо. Правова освіта забезпечується:
органічним поєднанням правової освіти із загальною середньою і
професійною освітою, культурою, політичним, економічним, моральним,
естетичним та іншими формами виховання;
відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про
процеси в правовій сфері;
систематичністю і неперервністю поширення й одержання знань про
державу і право;
участю юристів та їхніх об’єднань у поширенні правових знань;
організаційними та методичними заходами міністерств та відомств,
місцевих органів державного управління і самоврядування, закладів освіти та
наукових установ, підприємств та організацій [6, с. 282–283].
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Правова освіта створює найбільшу можливість дати курсантам необхідну
систему правових знань, забезпечити спадкоємність і контроль за їх освоєнням,
якнайповніше урахування потреб випускників у конкретних правових знаннях.
Разом з тим, аналізуючи відгуки на випускників НАДПСУ, матеріали Колегій,
службових нарад Адміністрації ДПСУ, слід зазначити, що не всі цілі й завдання
правового навчання курсантів реалізуються при їх підготовці. Сучасні умови
висувають нові вимоги до рівня правової освіти майбутніх офіцерівприкордонників. У сучасних умовах особливо важливого значення набуває
осмислення загальних, принципових проблем у прикордонному законодавстві
України, узагальнення наявного досвіду Європейських країн і розробка на цій
основі нових науково обґрунтованих законодавчих актів [4, с. 201].
Правову підготовку прикордонників як представників правоохоронного
відомства, враховуючи думку О. Скакун [7, с. 219], ми розуміємо як систему
отримання правових знань, умінь і навичок з метою високого рівня правової
свідомості особи, її можливості впливати на правову культуру суспільства
завдяки практичній юридичній діяльності у відповідності із законом і
деонтологічними вимогами. До структури правової підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників відносимо:
правову освіченість – професійне знання законодавства, у тому числі
стосовно діяльності прикордонного відомства;
поважне відношення до права – переконаність у його необхідності, у
соціальній корисності законів і підзаконних актів, у правильності і
справедливості правових норм; звичка дотримуватися законів і службових
розпоряджень;
уміння професійно користуватися правовим інструментарієм; виявляти
активність під час виконання службових обов’язків.
Як одну із умов формування правової свідомості майбутніх офіцерівприкордонників С. Кашперук пропонує поглиблення теоретико-прикладних
правових знань курсантів-прикордонників на міждисциплінарній основі, що
орієнтує професійну підготовку на майбутню професійну діяльність [8, с. 7]. З
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огляду на те, що правову свідомість, вслід за В. Райком, ми вважаємо
найважливішим елементом правової культури, для ефективного формування
останньої, на наш погляд, також доцільно виокремити як педагогічну умову
поглиблення правових знань.
Беручи до уваги думку О. Скакун, зазначимо, що правова підготовка
правоохоронця (на відміну від представника іншої структури) характеризується
більш високим рівнем правової свідомості і мислення, оскільки вищою формою
його правомірної поведінки є правова активність (загальна і професійна).
Формою її вияву, насамперед, є сумлінна службова діяльність.
У контексті тематики нашого дослідження доречно звернутися до поняття
мотивації. Мотивація, тобто сукупність мотивів, що спонукають особистість до
досягнення мети, є провідним внутрішнім чинником регулювання активності
особистості в основних видах діяльності [9, с. 24]. На думку В. Вихрущ, мотиви
навчальної діяльності поділяються на внутрішні та зовнішні. До внутрішніх
належать: суспільна значущість навчання; професійні мотиви, що відображають
значення навчальної діяльності для володіння майбутньою професією;
пізнавальні, пов’язані з проблемою в нових знаннях. Зовнішні мотиви
зорієнтовані

на

цінності,

що

лежать

позанавчальною

діяльністю;

мотиви матеріального походження; особисті інтереси; мотиви спілкування
тощо [10, с.15].
Під час нашого дослідження виявилося, що у тих курсантів, які вступили
до під впливом стійкого інтересу до професії прикордонника, (38,7 %)
мотивація до навчання загалом, у тому числі до оволодіння правовими
знаннями значно вища, ніж у тих, хто вступив до академії за принципом
“потрібно десь навчатись (8,3 %), через прагнення уникнути строкової служби в
армії (16,5 %), або у зв’язку із соціально-економічними негараздами,
родинними

обставинами

(9,5 %).

Саме

серед

курсантів

з

нестійкою

професійною мотивацією 65,4 % характеризуються задовільним навчанням,
34,6 % – незадовільним, 62,1 % виявляють слабкий інтерес до оволодіння
правовими знаннями. Як свідчать відповіді курсантів, уявлення про навчання у
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

ВВНЗ та про прикордонну професію змінюються з перших днів перебування у
курсантському середовищі. У 52,0 % опитаних вони змінюються повністю, у
48,0 % – частково. Наведений факт необхідно враховувати керівництву,
психологам факультетів, щоб у період адаптації створити умови повного
психологічного комфорту, а також подати максимум об’єктивної інформації
про сучасний стан Державної прикордонної служби України.
Правові знання курсанти отримують у процесі вивчення юридичних
дисциплін. Причому, по-перше, кількість юридичних дисциплін та годин,
відведених на їх вивчення, для курсантів різних спеціальностей значно
відрізняється. І це було враховано у нашій роботі. По-друге, різні предмети порізному і в різній мірі спрямовані на формування правової культури майбутніх
офіцерів-прикордонників. Слушною є думка В. Дзюби, що лекції, семінарські,
практичні заняття, самостійні заняття під керівництвом викладача проводяться
«не для того, щоб «пройти» які-небудь питання програми, а для того, щоб на
матеріалі цих програмних вимог формувати певні інтелектуальні, моральні,
патріотичні, вольові та інші риси особистості курсанта» [11, с. 84], у нашому
випадку – правову культуру. У процесі більш глибокого усвідомлення цієї
залежності у курсанта виникає потреба добре вчитися, що в результаті
постійної актуалізації перетворюється в особистісно-фаховий мотив – стати
справжнім професіоналом, з високим рівнем правової культури.
Саме тому одним із найважливіших завдань підвищення ефективності та
якості правової освіти є вдосконалення методики викладання юридичних
дисциплін. Вирішення більшості проблем навчання залежить від правильного
підходу до мети й завдань викладання права. Ми погоджуємося з думкою, що
для того, щоб курсант зміг у процесі навчання засвоїти правові знання, їх
потрібно опрацювати і, перетворивши в навчальний матеріал, ввести в
освітньо-професійну програму. Вимоги суспільства до якості підготовки
фахівців

визначають

конкретний

зміст

освітньо-професійної

програми [4, c. 204].
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У процесі експериментального навчання акцентувалася

увага на

конкретних дисциплінах, які викладаються на різних юридичних кафедрах, які
безпосередньо впливають на формування правової культури майбутніх
офіцерів-прикордонників (Теорія держави і права, Основи теорії держави і
права, Основи держави і права, Основи цивільно-процесуального права,
Адміністративна діяльність органів охорони державного кордону, Основи
кримінального права та кримінології, основи криміналістики ). Були внесені
деякі зміни до робочих навчальних програм цих дисциплін, а також
запропоновано інноваційні методики їх викладання (вправа, сюжетно-рольові
ігри, бесіда, дискусія, брейн-ринг, аналіз професійних ситуацій, конференція,
колоквіум тощо).
Формування правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників
шляхом поглиблення правових знань передбачає також наявність відповідної
навчально-матеріальної бази вищого військового навчального закладу, яка має
забезпечити курсантам доступ до джерел права, можливість працювати з
навчальною літературою, довідковими матеріалами. Цієї мети досягнуто
завдяки створенню спеціалізованих класів, «Лабораторії прав людини»,
навчально-демонстративного комплексу «Музей криміналістики».
Обмін інформацією правового характеру, що відбувається під час
спілкування між курсантами як у формальній (на заняттях), так і неформальній
обстановці (поза навчальній), також сприяє поглибленню правових знань і
підвищенню рівня правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників.
Висновок. Отже, поглиблення правових знань майбутніх офіцерівприкордонників є одним із можливих шляхів формування їх правової культури.
Проведене дослідження не претендує на висвітлення всіх аспектів проблеми
формування

правової

культури

офіцерів-прикордонників.

Тому

перспективним є детальне вивчення традиційних та інноваційних форм та
методів розвитку правової культури цієї категорії військовослужбовців, а також
дослідження співвідношення понять «правова культура» та «професійна
культура» офіцерів-прикордонників.
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Мирошниченко В. И. Формирование правовой культуры будущих
офицеров-пограничников путем углубления правовых знаний
В статье автор рассматривает углубление правовых знаний будущих
офицеров-пограничников как один из возможных путей формирования их
правовой культуры. Подается толкование правоохранительной деятельности
и правового образования. Обращается внимание на мотивацию к
формированию правовой культуры будущих офицеров-пограничников.
Ключевые слова: правовая культура, будущие офицеры-пограничники,
правоохранительная деятельность, углубление правовых знаний.
Miroshnichenko V. I. Future border guards legal culture formation on the
basis of legal knowledge deepening
In the article the author considers the deepening of the legal knowledge of the
future border guards as one of the possible ways of their legal culture formation. The
interpretation of the concepts of a law enforcement agency, law enforcement activity
and its structure, legal education have been interpreted. The author draws attention
to the fact that the effectiveness of law enforcement activity depends largely on the
educational system perfection, on educational and social and psychological work
with the personnel of law enforcement agencies and, ultimately, on of law
enforcement officers’ legal culture level.
The author highlights the understanding of legal culture and points at the main
factors of its formation: the social environment of higher military educational
institutions, educational facilities and resources, personal characteristics of the
cadet, the system of legal knowledge, values, orientations, the impact of the academic
staff, as well as the ways: professional education in “ Legal Science” and “Defence
and Protection of the State Border”; legal education of the border guards. The
dependence between the cadets’ enduring interest to the profession of border guard
and the motivation to study in general, including mastering legal knowledge, has
been discovered.
The author notes that the cadets acquire legal knowledge in the process of
studying of legal disciplines. The roles of the different legal disciplines in the process
of future border guards legal culture formation have been specified. Attention is
drawn to the motivation of the future border guards legal culture formation, the
availability of appropriate educational facilities and resources in higher military
educational establishment, exchange of information of a legal nature that takes place
during the communication between the cadets.
Keywords: legal culture, future border guards, law enforcement activity, legal
knowledge deepening.
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ФАХІВЦІВ-МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ
НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Обґрунтовується
педагогічна
модель
розвитку
професійної
компетентності фахівців-менеджерів в умовах функціонального управління
навчально-творчою діяльністю студентів. Аналізуються результати
впровадження у навчальний процес дворівневої педагогічної технології
управління розвитком професійної компетентності майбутніх керівних кадрів.
Ключові слова: професійна компетентність, професійна підготовка,
педагогічна технологія управління розвитком професійної компетентності,
навчально-творча діяльність.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Підготовка

висококваліфікованих фахівців-менеджерів, здатних творчо вирішувати складні
проблеми сьогодення, розглядається як один з вирішальних важелів подолання
економічної кризи в Україні та виходу економіки держави на рівень
високорозвинутих країн світу. У національній доктрині розвитку освіти
України у ХХІ ст. зазначено, що одним із найважливіших завдань розвитку
освітньої сфери є кадрове забезпечення галузей народного господарства
шляхом

ефективної

професійної

підготовки

громадян

[11].

Зокрема,

передбачається вирішення складних завдань, що пов’язані з реформуванням
системи

освіти

України

і

підготовкою

висококваліфікованих,

творчо

обдарованих управлінських кадрів. Передусім, це стосується удосконалення
державних стандартів вищої освіти, розробки та впровадження інноваційних
педагогічних технологій, оновлення змісту освіти, дидактичних методів, форм
та засобів, які сприятимуть розвитку професійних та творчих здібностей
фахівців-менеджерів відповідно до потреб економіки України [1].
© Нагаєв В. М.
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Сучасні вимоги ринку праці до професійної підготовленості фахівцівменеджерів зростають залежно від темпів оновлення видів продукції,
обладнання і технологічних процесів, умов праці. У зв’язку з цим
підвищуються вимоги до професійної компетентності, гнучкості спеціалістів,
їхньої багатогранності та здатності до динамічної трансформації. Такі фахівці
повинні володіти комплексом професійних знань, умінь та навичок, що
відповідають інтенсифікації виробництва, передовим досягненням науки і
техніки. Вони мають бути здатними творчо вирішувати сучасні проблеми,
брати на себе роль лідера, вести за собою інших. Наведені вище вимоги
зумовлюють необхідність формування у майбутніх керівних кадрів досвіду
професійної діяльності в системі їх фахової підготовки. Однак, наявний процес
підготовки управлінських кадрів не забезпечує високого рівня сформованості
професійного досвіду майбутніх фахівців і, як наслідок, адекватного рівня
готовності до професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми. Для визначення компонентної структури
професійної

компетентності

майбутніх

фахівців-менеджерів

розглянемо

інтегральну характеристику змісту педагогічної діяльності – професійну
компетентність. Компетентність – це об’єктивна категорія, яка фіксує суспільно
визнаний комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень тощо, які
можна застосовувати в широкій сфері діяльності людини. Професійна
компетентність включає такі якості як: організаційно-управлінська культура,
педагогічна культура, економічна культура, культура наукової діяльності,
правова культура, досвід організації педагогічної діяльності та ін. [13]. Кожна з
цих груп спирається на цілком конкретні за змістом первинні якості.
О.А. Грішнова поєднує професійну компетентність з поняттям «кваліфікація
працівника», яку визначає як сукупність загальної і спеціальної професійної
освіти людини; необхідних знань, умінь, практичних навичок та соціального
досвіду для виконання у даних організаційних умовах певних видів діяльності
визначеної складності [5, с. 93].
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Аналізуючи результати досліджень інституту діагностики здібностей до
управління

(Німеччина),

Г. Борман

сформував

систему

найважливіших

професійних якостей менеджера. Основні з них: розумові здібності (творче
мислення,

аналітичність

розуму,

здатність

давати

оцінку);

соціальна

адаптивність (комунікабельність, сила переконання, наполегливість, уміння
співпрацювати в колективі); ставлення до працівників (зацікавленість,
формування мотивації до праці, надійність, уміння спілкуватися); ставлення до
роботи (ініціативність у прийнятті рішень, здібності до планування та
прогнозування, вміння організувати і контролювати, сприйняття нового) [3].
Підтверджуючи останнє, І. Гавриш та П. Лузан доводять необхідність розвитку
у сучасних фахівців інноваційних навичок [4; 8]. Готовність до інноваційної
діяльності авторами розглядається як передумова досягнення високого рівня
професійного досвіду і, як наслідок, професійної компетентності управлінських
кадрів.
Однією з основних причин загострення проблеми ефективного розвитку
професійної

компетентності

майбутніх

менеджерів

є

недосконалість

дидактичного складника підготовки фахівців, зокрема, при організації
навчального процесу недостатньо враховуються особливості психології молоді,
вплив активних методів навчання на розвиток творчої особистості тощо. За цих
умов педагогічна система вищого навчального закладу має адекватно реагувати
на соціальне замовлення, сприяти активізації навчально-творчої діяльності
(НТД) студентів і формуванню на цій основі професійної компетентності
фахівця-менеджера [8; 9; 12; 13].
Відповідний

напрям

професійної

підготовки

тісно

пов’язаний

з

проблемою технологізації управління розвитком професійної компетентності
менеджерів, яка має вирішуватися на основі системного підходу з розробкою
інноваційних

педагогічних

технологій

і

дидактичних

засобів

[2; 5-7].

Педагогічна наука і практика ніколи не стояли осторонь розв’язання проблеми
підвищення ефективності підготовки фахівців, однак, в умовах інтенсифікації
навчально-виховного

процесу

постало

питання

розробки
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технології управління розвитком професійної компетентності (ПК) майбутніх
фахівців-менеджерів. Незважаючи на досить вагомі результати наукових
пошуків у галузі технологізації розвитку ПК майбутніх управлінських кадрів,
вони не набули ознак цілісного системного узагальнення. Насамперед, поза
увагою дослідників залишилися важливі теоретико-методологічні та методичні
аспекти організації навчально-творчої діяльності студентів у процесі їх фахової
підготовки.
Мета статті полягає в удосконаленні процесу фахової підготовки
менеджерів на основі впровадження дворівневої педагогічної технології
управління розвитком їхньої професійної компетентності на макро- та
макрорівні.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з основних критеріїв
ефективного розвитку професійної компетентності майбутніх фахівцівменеджерів має стати управлінський підхід на основі керуючої ролі викладача і
самоуправління студента під впливом функцій планування, організації,
мотивації та контролю [14; 16]. Формування і змістовне наповнення цих
функцій визначається педагогічним впливом викладача, концепцією навчальної
роботи і відповідним методичним забезпеченням. Управлінський підхід у
педагогічній

системі

визначає

активну

роль

суб’єктів

педагогічного

процесу – викладачів і студентів. Викладач має організувати умови ефективної
навчально-творчої діяльності, створивши творче освітнє середовище, а студент
відповідно до індивідуальних потреб, інтересів і мотивів – спланувати
особистісну стратегію такої діяльності (рисунок).
Запропонований підхід базується на впровадженні управлінських функцій
в освітнє середовище, реалізації системи креативної підготовки кадрів,
високому рівні інформаційного забезпечення і технологізації навчального
процесу. Метою його впровадження є підвищення творчої активності студентів
на всіх етапах навчальної діяльності, реалізація їх регулярної наукової роботи,
та систематичної практичної підготовки, що позитивно позначається на якісних
показниках

освітньої

діяльності

і

сприяє

формуванню
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компетентності майбутнього фахівця управлінської сфери. Виходячи з цього,
для підготовки управлінських кадрів пропонуємо запровадити у навчальний
процес інноваційну педагогічну технологію управління розвитком професійної
компетентності майбутніх фахівців-менеджерів [9; 10].
Цілі навчання

підсисте ма

Професійно-кваліфікаційна
модель фахівця-менеджера
за змістом освіти

Викладачі

Інформаційна

Методи
управління
розвитком ПК

Підсистема
планування
розвитку ПК

Студенти

Методи
самоуправління
розвитком ПК

Навчально-творча діяльність студентів

Підсистема
організації
розвитку ПК

Підсистема
мотивації
розвитку ПК

Дидактичні процеси

Засоби контролю та аналізу

Результат освіти – сформованість
професійної компетентності
фахівця-менеджера

Підсистема
контролю
розвитку ПК

Рисунок – Педагогічна модель розвитку професійної компетентності фахівців-менеджерів в
умовах функціонального управління навчально-творчою діяльністю студентів
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Аналіз теоретичних джерел [2; 10; 15] дозволив визначити цілісну
функціональну структуру педагогічної технології як сукупність таких
компонентів: концептуальна основа; змістовна частина навчання з цільовою
програмою; процесуальний блок, що реалізує технологічний процес досягнення
результату; мотиваційний складник, що включає відповідні методи, форми та
засоби, через які здійснюється вплив на мотиваційну поведінку особистості;
діагностична

частина,

що

включає

оцінку одержаних результатів,

їх

співвідношення з поставленою метою і завданнями. Наведені структурні
компоненти мають містити управлінський складник, який їх об’єднує та
дозволяє досягти мети – розвитку професійної компетентності майбутніх
фахівців.
Враховуючи вищевикладене, висновуємо, що педагогічній технології
властиві як змістовні (цілі навчання, зміст навчального матеріалу), так і
процесуально-управлінські складники (методи, форми та засоби навчання і
управління НТД). На основі цих теоретичних позицій визначено структурні
компоненти

педагогічної

технології

управління

розвитком

професійної

компетентності майбутніх фахівців-менеджерів: цілі управління НТД; засоби
управління НТД; засоби педагогічної взаємодії викладача і студента; процес
управління НТД за технологічними етапами реалізації функцій мотивації,
планування,

організації,

контролю,

аналізу та

регулювання;

результат

управління НТД.
На підґрунті аналізу функціональної структури педагогічного процесу за
технологічним підходом запропоновано дворівневу (макро- та мікрорівні)
педагогічну технологію управління розвитком професійної компетентності
(ПТУРПК)

фахівців-менеджерів,

взаємопов’язаних

технологічних

яка

являє

етапів

собою

цілісну

систему

(мотиваційно-орієнтувальний,

планувально-цільовий, перетворювальний, діагностичний), що визначають
функціональний вплив на НТД студентів засобами управління, співуправління
та самоуправління і в єдності забезпечують формування професійної
компетентності фахівців управлінської сфери.
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Дворівнева ПТУРПК реалізується на основі поетапної моделі управління.
На макрорівні (етапи: мотиваційно-орієнтувальний; планувально-творчий;
організаційно-перетворювальний;

творчого

саморозвитку)

педагогічна

технологія передбачає творче зростання майбутніх управлінських кадрів
упродовж

навчання

Мікротехнологія

в

до

рівня

єдності

їхньої

професійної

компетентності.

мотиваційно-орієнтувального,

планувально-

творчого, креативно-розвивального, рефлексивно-творчого етапів є інваріантом
організації навчально-творчої діяльності студентів на заняттях, що забезпечує
набуття ними професійного досвіду. Мотиваційно-орієнтувальний етап ставить
за мету створення дієвої системи спонукання студента до НТД на основі його
ціннісної

орієнтації

щодо

самоуправління

розвитком

професійної

компетентності. Планувально-творчий етап передбачає розробку індивідуальної
цільової

програми

перетворювальний

професійного

розвитку

(креативно-розвивальний)

студентів.
етап

Організаційно-

здійснює

формування

навичок продуктивної самоорганізації. На етапі творчого саморозвитку
(рефлексивно-творчому) основними функціями управління є контрольноаналітична та регулювальна. При цьому системоутворювальним фактором
виступає спілкування та комунікація між суб’єктами; передбачається оцінка та
аналіз як освітнього, так і управлінського результату − сформованості навичок
самоконтролю та самоаналізу НТД на основі рефлексивного підходу.
Ефективне функціонування дворівневої ПУТРПК можливе за умов
підвищення рівня управління самостійною та індивідуальною роботою
студентів через відповідне мотиваційне забезпечення, планування стратегії
самоорганізації НТД, а також упровадження системи зворотного зв’язку та
функцій саморефлексії. Реалізація моделі розвитку професійної компетентності
майбутніх фахівців-менеджерів передбачає такі організаційні компоненти:
створення

викладачем

системи

навчально-методичного

забезпечення

управління НТД студентів; самоуправління НТД студентів; діалоговий зв’язок
в системах: «викладач-студент» та «студент-студент»; контроль і самоконтроль
результатів навчально-творчої роботи.
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Важливою

складовою

даної

технології

є

дотримання

принципу

оптимізації застосування форм і методів навчання, які покликані забезпечувати
високу зацікавленість і активність студентів у процесі формування професійних
якостей майбутніх менеджерів. Одним з основних методів активізації творчої
діяльності

у

використанням

навчальному
дидактичних,

процесі

запропоновано

імітаційних

і

ділових

ігровий
ігор,

метод

з

рольового

моделювання виробничих ситуацій, дебатних турнірів тощо. У процесі ігрового
методу студенти відпрацьовують навички колективної взаємодії, вміння
приймати рішення за певними обмеженнями (часу, інформації тощо),
формують професійний досвід. Спираючись на результати досліджень впливу
активних методів навчання на формування професійних навичок фахівців,
розроблено та запроваджено у навчальний процес моделі дидактичних ігор, які
активізують НТД у контексті професійної підготовки фахівців-менеджерів.
Процес гри подано як дидактичну мікросистему розвитку професійної
компетентності, яка технологічно реалізує етапи ПТУРПК від мотиваційноорієнтувального до професійного саморозвитку. Запропонована система
поетапного контролю професійного розвитку на основі ігрового методу діє на
етапах вхідного, поточного, проміжного, підсумкового та відстроченого
контролю. Відповідно етапів дворівневої ПУТРПК, спроектовано комплекс
дидактичних ігрових форм та засобів контролю, спрямований на здійснення
переходу від педагогічного контролю до самоконтролю професійного розвитку
з боку студента.
Реалізація ПУТРПК на макрорівні передбачає активне використання у
навчально-виховному

процесі

таких

організаційних

форм

управління

навчально-творчою діяльністю, як методологічні семінари, освітні студії,
наукові громадські організації. Важливою педагогічною умовою активізації
процесу розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців-менеджерів є
стимулювання студентів до співуправління та самоуправління і формування на
цій основі наукового, професійного та соціального досвіду. З цією метою
створено громадську організацію «Науковий центр дидактики менеджмент© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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освіти», яка є осередком апробації педагогічних новацій в контексті розвитку
професійної компетентності фахівців.
Результати експериментальної роботи засвідчили підвищення рівня
сформованості компонентів професійної компетентності майбутніх фахівцівменеджерів. Наприклад, у середньому відзначено підвищення: професійної
компетентності майбутніх фахівців-менеджерів (визначається коефіцієнтом
професійної компетентності (КПК) – на 25 %; рівня сформованості
професійного досвіду (СПД) – на 20,3 %; успішності – на 9,6 %; міцності
знань – на 16,2 %; умотивованості НТД – на 15,6 %; продуктивності навчання –
на 28,8 % [10]. Оцінюючи креативні та оргдіяльнісні якості, викладачі
засвідчили

значно

експериментальних

ширший
груп.

діапазон

Наприклад,

їх

рівня

розвитку

планувальна

у

студентів

діяльність

студентів

експериментальних груп характеризувалася вміннями розробляти і коригувати
індивідуальну стратегію самоуправління НТД із визначенням ієрархії цілей
досягнення освітнього результату. При цьому студенти контрольних груп,
частіше всього, обмежувалися лише вибором мети індивідуального завдання та
напряму її реалізації.
Педагогічні експерименти довели, що при організації навчального
процесу за дворівневою ПТУРПК кількість творчих контактів і консультацій
викладачів зі студентами в експериментальних групах зростала у порівняні з
контрольними більше ніж у два рази. При цьому висока активність навчальнотворчої

діяльності

студентів

виявлялася

відразу

після

представлення

викладачами технологічної картки-пам’ятку вивчення дисципліни і не згасала
до останніх занять, що у підсумку позитивно впливало на кінцевий результат –
формування професійної компетентності фахівця.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у
даному

напряму.

підтверджено

Результатами

наявність

високого

контрольного
рівня

етапу

сформованості

експерименту
професійної

компетентності студентів експериментальних груп. Запропонована дворівнева
педагогічна технологія забезпечує технологізацію розвитку професійної
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015
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компетентності майбутніх фахівців-менеджерів від репродуктивних рівнів до
продуктивних і творчих. При цьому забезпечується перехід від прямого
управління до співуправління та самоуправління розвитком професійної
компетентності студентів.
Для запровадження дворівневої ПТУРПК у навчальний процес необхідно
дотримуватися

таких

організаційно-педагогічних

умов.

створення дієвої системи мотиваційного забезпечення

На

мікрорівні:

НТД студентів;

визначення цілей розвитку професійної компетентності фахівців і розробка
професійних навчальних програм; обґрунтування дидактичних методів, форм та
засобів

управління

розвитком

ПК;

підготовка

науково-методичного

забезпечення; організація творчого освітнього середовища; моніторинг якості
підготовки фахівців-менеджерів відповідно цільової функції. На макрорівні
дворівнева ПТУРПК передбачає активне використання у навчально-виховному
процесі таких організаційних форм НТД, як методологічні семінари, освітні
студії, наукові громадські організації тощо.
Для ефективної організації дворівневої ПТУРПК потрібно забезпечити
оптимальне співвідношення централізації та децентралізації управлінського
впливу, створити таку структуру педагогічної системи, за якої студенти
матимуть можливість самостійно надавати ідеї щодо удосконалення організації
навчального процесу. Для цього педагогічний вплив забезпечується прямим та
зворотнім зв’язком і діє на принципах педагогіки співробітництва.
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Нагаев В. М. Развитие профессиональной компетентности
специалистов-менеджеров в условиях технологизации учебно-творческой
деятельности студентов
Обосновывается педагогическая модель развития профессиональной
компетентности специалистов-менеджеров в условиях функционального
управления учебно-творческой деятельностью студентов. Анализируются
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результаты внедрения в учебный процесс двухуровневой педагогической
технологии управления развитием профессиональной компетентности
будущих руководящих кадров.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная
подготовка,
педагогическая
технология
управления
развитием
профессиональной компетентности, учебно-творческая деятельность.
Nagaev V. M. Development of specialists-managers’ professional
competence under the conditions of students’ educational-creative activity
technification
The pedagogical model of specialists-managers’ professional competence
development under the conditions of students’ creative educational activity functional
control has been substantiated. The results of implementation of the two-tier
educational technology of future managerial personnel professional competence
development management into the educational process have been analysed.
The results of the control phase of the experiment confirmed high level of
experimental group students’ professional competence. The suggested two-tier
educational technology provides technification of future managerial personnel
professional competence development from the reproductive levels to productive and
creative ones. Furthermore, a transition from direct control to joint and autonomous
control of students’ professional competence development is ensured.
In order to implement the two-tier educational technology of professional
competence development management into the educational process it is necessary to
keep to the following organizational and pedagogic conditions. At the micro-level:
creation of effective system of motivational support of students’ creative educational
activity; setting of the goals for specialists’ professional competence development
and elaboration of professionally oriented curricula; substantiation of didactic
methods, forms and means of professional competence development control; working
out of academic and methodical support; arranging creative educational
environment; monitoring of specialists-managers’ training quality according to their
professional functioning. At the macro-level the two-tier educational technology of
professional competence development management includes wide use of such
organizational forms of creative educational activity as methodological seminars,
educational studios, scientific and public organizations, etc.
In order to effectively provide the two-tier educational technology of
professional competence development management it is necessary to guarantee
optimal correlation of centralization and decentralization of the managerial impact,
to create such a structure of pedagogical system where students will have the
autonomy of suggesting the ideas concerning the improvement of educational process
organization. For this purpose the pedagogical impact includes direct and indirect
feedback and functions on the basis of collaboration pedagogy.
Keywords: professional competence, professional training, educational
technology of professional competence development management, creative
educational activity.
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Андрій Вікторович Плеханов,
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Хмельницького, м. Хмельницький

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ПРИВЕДЕННЮ В
ГОТОВНІСТЬ ДО СТРІЛЬБИ КОРОТКОСВОЛЬНОЇ ЗБРОЇ ЗІ
СКОРОЧЕННЯМ ЧАСУ
В статті автор на підставі аналізу сучасних умов використання
короткоствольної зброї виводить на перший план підготовки готовність
стрільця та зброї до стрільби і пропонує декілька практичних способів
зменшення часу на приведення зброї в готовність до стрільби шляхом
паралельного виконання дій.
Ключові слова: короткоствольна зброя, лінія прицілювання, приведення
зброї в готовність до стрільби, досилання патрона в патронник.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Досвід застосування
стрілецької зброї в зоні проведення АТО, сучасні тенденції розвитку
стрілецької зброї, тактики її застосування та вимоги керівних документів
Державної прикордонної служби, що вводять в дію нові тактичні прийоми
вимагають комплексного підходу до питань застосування зброї.
У зв’язку з визначенням статусу ДПС як правоохоронної структури
завдання вогневого контакту поширилися від стрільби на ураження до
демонстрації зброї як попереджувального заходу і стрільби з нанесенням
мінімально можливої шкоди здоров’ю правопорушників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання, пов’язані з
методикою

навчання

використання

короткоствольної

зброї

в

умовах

короткотривалого вогневого контакту в наукових дослідженнях та публікаціях,
на жаль, не розглядалися. Матеріал, викладений в джерелах [1-6], в більшій мірі
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відповідає

вимогам

загальновійськового

бою

і

лише

частково

може

використовуватися на початковому етапі навчання правоохоронця.
Разом з тим, підготовка персоналу Державної прикордонної служби
повинна зменшити до мінімуму ризик ураження вогнем чи іншими предметами,
які можуть використовуватися злочинцями як зброя, що, в першу чергу, і
визначило наукове завдання – створення і подальший розвиток комплексного
предмету суто практичної спрямованості особиста безпека та застосування
сили, який складався б з наступних основних блоків:
1. Стрілецькі

навички,

що

мають

постійно

розвиватись

та

удосконалюватись з метою досягнення:
а) готовності зброї та стрільця до стрільби;
б) влучної стрільби;
в) впевненого усунення ймовірних затримок під час стрільби;
г) знання матеріальної частини та тактико-технічних характеристик
власної зброї та найбільш поширених зразків зброї іноземного виробництва.
2. Тактика

прикордонного

наряду,

тобто

прийоми,

які

повинні

застосовуватися нарядами у ситуаціях «високого ризику» з метою безпечного
виконання завдань без ушкодження собі та іншим.
3. Фізична підготовка, яка була б спрямована на: спроможність не дати
заволодіти своєю зброєю; фізичний контроль ситуації; підтримання належного
фізичного стану.
4. Психологічна готовність, що має забезпечувати основу безпеки та
виживання, а саме: усувати негативні, зайві емоції; вивільняти приховані
резерви енергії та витривалості; скоротити процес прийняття тактичних рішень;
дозволити зменшити стрес в критичних ситуаціях.
У відповідності до попередньо сформульованого завдання мета статті
полягає в удосконаленні методики навчання прикордонника, як представника
правоохоронного органу, приведенню короткоствольної зброї в готовність до
стрільби.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

Виклад основного матеріалу дослідження. Пріоритетним блоком є блок
«Стрілецькі

навички».

Актуальність

цього

напрямку

підтверджується

дослідженнями аналітиків «Федерального центру підготовки співробітників
правоохоронних органів Департаменту внутрішньої безпеки США» за останнє
десятиріччя, які стверджують, що середня тривалість перестрілки спочатку і до
кінця становить 7 секунд, але фактичний обмін кулями триває лише 2-3
секунди. Причому, у 594 випадках загибелі правоохоронців США відстань
вогневого контакту складала: 1,5 метра – 296 чоловік, 1,5-3 метра – 131 чоловік,
3-6 метра – 62 чоловіка, 6-15 метрів – 51 чоловік та на більших відстанях – 54
чоловіка.
Враховуючи,

що

швидкість

реакції

людини

складає

0,25

м/с

(у фахівця – 0,5 м/с), а осмислення агресивного випаду противника складає
0,33 – 0,38 с. у непідготовленого стрільця майже нема шансів виконати
поставлене завдання без наражання на смертельну небезпеку.
Таким чином, за означених умов, перший пункт блоку «Стрілецькі
навички» «Готовності зброї та стрільця до стрільби» набуває пріоритетного
значення.
Раніше неодноразово наголошувалось, що в ситуаціях підвищеного
ризику готовність стрільця до відкриття вогню в значній мірі визначається
часом на приведення зброї у бойову готовність. Це один з найбільш довгих
відрізків часу загального процесу здійснення пострілу. На швидкість
підготовки зброї до стрільби та винесення її на ціль не в останню чергу
впливають якість та підбір спорядження, енергомічне його розташування з
урахуванням фізіологічних особливостей стрільця, з одного боку, та вимог
керівних документів, що регламентують розташування озброєння та амуніції, з
іншого. Крім того, необхідно враховувати психологічний аспект, а саме
наскільки своєчасно стрілець встигне оцінити дії злочинця, як загрозу,
усвідомити її відносно себе та прийняти рішення на застосування зброї
(осмислення виведення зброї противником на лінію стрільби 0,02 – 0,3 с.).
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В цій статті автор пропонує на розгляд два способи витягання і винесення
короткоствольної зброї на лінію прицілювання з одночасним приведенням її у
готовність до стрільби.
При визначеному в керівних документах варіанті носіння зброї, коли
потрібно зняти зброю із запобіжника, бажано добитися зняття із запобіжника
відразу за витяганням зброї з кобури – довертанням зап’ястя, коли пістолет
знаходиться ще в нижньому проміжному положенні. Під час проходження
пістолета знизу-вгору від себе, друга підтримуюча рука одночасно з її
прикладенням «збиває» великим або вказівним пальцем запобіжник. При цьому
подібний рух не гальмує винесення зброї, не відхиляє положення пістолета з
наведення. Важливо тільки, щоб це відбувалося до моменту винесення зброї на
прицільну лінію. Синхронності таких дій сприяє нетривале тренування із
зброєю.
Недоліки, пов’язані із зняттям запобіжника великим пальцем руки яка
тримає пістолет: якщо це робиться до моменту витягання зброї з кобури, то
незмінно приводить до часткової втрати часу, якщо ж стрілець робить це після
витягання зброї, то, враховуючи незручність «верхнього» розташування
запобіжника і анатомічних особливостей кисті, він смикає пістолет, відводячи
його вниз фактично вже на лінії прицілювання. Проте зняття із запобіжника
великим пальцем руки, яка виймає пістолет у будь-якому випадку необхідно
тренувати, вдаючись до цього як до вимушеної міри, коли стріляти доводитися
від стегна, оскільки супротивник близько і немає часу, а часто і можливості
підносити другу руку до зброї.
У

бойовій

ситуації

при

використанні

другої

руки

може

бути

рекомендований один з двох способів, кожний з яких має свої переваги і
недоліки. Загальною в обох випадках і головною відмінністю від способу
досилання патрона в патронник, описаного в «Наставлении по стрелковому
делу 9-мм ПМ» є те, що всі дії по можливості проводяться не «послідовно», а
ніби «паралельно». Досилання патрона в патронник робить не ліва рука рухом
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затвору на себе, а права рука, витягуючи пістолет вперед в бойову позицію у
напрямку стрільби.
Перший спосіб. Відразу після витягання зброї з кобури зап’ястя з
пістолетом «звалюється» в бічну «горизонтальну площину», таким чином, що
затвор обернений вліво, у бік руки яка допомагає. Ліва рука прихоплює затвор в
районі насічок у вилку з великого і вказівного пальців, стискає їх, права рука,
не зупиняючись і не уповільнюючи рух, вкручуючим рухом від осі проекції тіла
стрільця, посилає пістолет на прицільну лінію. При цьому права рука тисне на
рамку пістолета через рукоятку, а ліва, утримуючи у цей момент затвор,
стискає зворотну пружину, за рахунок чого відбувається досилання першого
патрона.
Ліва рука тут же зісковзує із затвора на підтримуючу позицію, характерну
для дворучного хвату. В цілому рух правої руки на лінію стрільби нагадує удар
в карате «дзуки». Тільки з переходом від горизонтальної у вертикальну
площину, характерну для природного утримання зброї. Перевага такого
способу досилання патрону – швидкість і природність всіх рухів стрільця.
Єдиний недолік – пістолет на трохи звалюється в бічну площину, тобто лікоть
робочої руки відводиться управо і в цілому порушується раціональна
траєкторія винесення пістолета, характерна для носіння зброї в кобурі під
робочу руку. Особливо виражене відведення ліктя убік, якщо стрілець досилає
патрон в патронник, одночасно повертаючись до супротивника, розташованого
з тилу. При напрацьованому русі траєкторія стабілізується за рахунок ефекту
закручування руки, подібного руху штопора, коли стрілець достатньо точно
центрує зброю від осі проекції свого тіла у напрямку стрільби.
Другий спосіб бойового досилання патрона в патронник враховує
вказаний недолік, пов’язаний зі «звалюванням» пістолета в бічну площину. При
цьому положення зброї і в цілому траєкторія винесення залишаються в звичній
вертикальній позиції, деякі незручності при досиланні патрона виникають в
наслідок анатомічних особливостей будови людського тіла і конструкції
пістолета. Ліва кисть в цьому випадку накладається зверху на затвор нижнім
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ребром долоні до дульного зрізу, злегка стискаючи у верхній частині затвор.
Протилежна частина кисті упирається в цілик, пальці частково прихоплюють
насічки на затворі, тим самим при просуванні в цілому зброї вперед під
зусиллям правої руки, ліва декілька гальмує хід затвора, внаслідок чого, як і у
попередньому випадку, стискається пружина і досилається патрон.
Основна перевага цього способу – незмінна траєкторія руху пістолета на
всьому своєму протязі, виводячи зброю точно на супротивника. Недоліки
пов’язані з тим, що в порівнянні з попереднім способом менш зручно
проводити захоплення затвору лівою рукою. Потрібна велика амплітуда руху
для захоплення затвора – переводу руки в підтримуючу дворучну позицію.
Цьому руху властива деяка травмонебезпечність, при швидкому виробленні
цього руху стрілок не раз здере долонь об верхній зріз цілика, вказівний палець
«різатиметься» об гостру кромку вікна викидача. Таким чином, разом з
вказаною перевагою, до часткового недоліку можна віднести те, що часу на
правильне вироблення цього прийому витрачається дещо більше. Також як і у
попередньому випадку прихват лівою рукою затвора повинен відбуватися
відразу за витяганням пістолета, і закінчуватися до моменту винесення його у
верхню бойову позицію. Запізнювання, пов’язане з досиланням патрона у
верхній позиції, ніяких переваг стрільцю не дає, навпаки рука перекриває у цей
момент погляд і збиває пістолет з прицілу, відводячи його у вертикальній
площині. Потрібно визнати, що складно віддати яку-небудь перевагу тому або
іншому способу, пов'язаному з досиланням патрона в патронник.
Практика застосування першого та другого способів доводить, що
стрільці, які використовують один із цих способів за умови достатньо
напрацьованих навичок, не мають скільки б то не було виражених переваг один
перед одним.
Недоліки, що найбільш часто зустрічаються, при витяганні пістолета, і
досиланні патрона при використанні обох способів наступні:
1.

Стрілець не довертає кисть руки у напрямі цілі при витяганні

пістолета. Відбувається утикання ствола зброї у напрямок землі і лише
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після

досилання

патрона

ціль.

У

супротивника

«землі»

від

низу

до

немає,

верху

доводиться

необхідно

зброя

прагнути

на

направити

ствол зброї відразу ж на ціль, що значно прискорить можливість відкриття
вогню.
2.

Вже вказаний раніше недолік, коли стрілець, не навчений як слід

синхронізувати

дії

двох

рук,

запізнюється,

досилаючи

затвор

на

прицільній лінії у верхній позиції. До моменту досягнення пістолетом
цього

положення

при

правильному

виконанні

прийому

повинен

відбуватися постріл. Немає потреби відразу намагатися виконати весь
прийом в цілому і з високою швидкістю, це приведе до однієї з
перерахованих, або до інших помилок, які закріпляться в свідомості і
діях стрільця. Первинний наробіток повинен йти в плавному режимі,
звертаючи особливу увагу на правильність і синхронність дій. Добре,
якщо є можливість виконувати дії перед великим дзеркалом
контролем

викладача,

який

би

вказував

на

помилки,

і під
що

припускаються.
Висновки. Як показує практичний досвід, у прикордонників, до яких в
ході занять з вогневої підготовки застосовувалась зазначена методика, середній
час на приведення пістолета в готовність скоротився в середньому на 23 % на
протязі першого тижня навчання та на 19 % на протязі другого тижня навчання.
Таким чином протягом двотижневого курсу час на проведення пістолета в
готовність скоротився на 42 % і складає, в середньому по групі, 1,7 с.
Слід зазначити, що раціональний вибір одягу, кобури, ременя, зброї та
способу її носіння, а головне постійне тренування в значній мірі вплинуть на
швидкість приведення системи «стрілець-зброя» в бойову готовність.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямі є розробка,
апробація та удосконалення методики навчання приведення в готовність до
стрільби зброї, розробленої на базі АК-74 з урахуванням особливостей
правоохоронної діяльності.
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Плеханов А. В. Методические аспекты обучения приведению в
готовность к стрельбе короткоствольного оружия с сокращением времени
В статье автор, на основании анализа современных условий
использования короткоствольного оружия, выводит на первый план
подготовки готовность стрелка и оружия к стрельбе и предлагает несколько
практических способов уменьшения времени на приведение оружия в
готовность к стрельбе путем параллельного выполнения действий.
Ключевые слова: короткоствольное оружие, линия прицеливания,
приведения оружия в готовность к стрельбе, досылание патрона в патронник.
Plehanov A. V. Methodical aspects of firing readiness training for the shortbarreled weapon with time reduction
The author, on the basis of the analysis of modern conditions of the shortbarreled weapon use by law enforcement agencies, brings to attention the firing
readiness of the shooter and the weapon. Thus, the author considers the block of
shooting skills to be of high priority, purposes of which are the following:
a) readiness of the weapon and the shooter for firing;
b) firing accuracy;
c) confident elimination of probable delays when firing;
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d) knowledge of the equipment, tactical and technical characteristics of one’s
own weapon and the most widespread foreign weapons samples.
Considering in article provision a) readiness of the weapon and the shooter for
firing, the author suggests to reduce the time for getting the weapon ready by
simultaneous performance of several actions, such as extraction of the weapon from
a holster, arming, chambering a round, forming of a correct grip of a gun handle,
pointing of the weapon at the target.
The author considers two ways of getting ready of the short-barreled weapon,
comments on positive and negative sides of each of the ways and reveals the shooters
training methodology using specified techniques.
In the end of the article the author brings forward the time reduction statistics
for getting the short-barreled weapon ready by the shooters who mastered the
techniques offered by the author. Thus, border guards as representatives of a law
enforcement agency with a special designation, which is the State Border Guard
Service of Ukraine, using offered by the author technique of getting the weapon
ready, will be able to effectively counteract criminal intentions.
Keywords: short-barreled weapon, aiming line, getting the weapon ready for
firing, chambering a round, safety lock, hand.
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РОЗВИТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ВОЄННО-ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ У ХОДІ
ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті досліджено особливості розвитку інтелектуальних умінь
майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної у ході їх іншомовної підготовки.
Визначено, що інтелектуальні уміння є складовою іншомовної комунікативної
компетентності і являють собою систему розумових дій, яка складається з
логічних мисленнєвих операцій і сприяє засвоєнню іншомовних навичок та
умінь. Запропоновані рекомендації щодо ефективної організації навчальних
занять з іншомовної підготовки для розвитку інтелектуальних умінь
майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби.
Ключові слова: інтелектуальні уміння; майбутні фахівці воєннодипломатичної служби; іншомовна підготовка; мисленнєва діяльність;
мисленнєві операції; Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Володіння іноземними
мовами слухачами Воєнно-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка
(далі – ВДА) – майбутніми фахівцями воєнно-дипломатичної служби – є
необхідною умовою для ефективного виконання ними фахових завдань. Важко
уявити кар’єру офіцера-дипломата без володіння ним хоча б однією іноземною
мовою. Розширення міжнародного співробітництва, представництво нашої
держави в іноземних країнах, участь у міжнародних миротворчих операціях –
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це ті заходи, які вимагають від фахівців воєнно-дипломатичної служби високих
рівнів володіння іноземною мовою.
Іншомовна підготовка є невід’ємною частиною фахової підготовки
майбутніх воєнних дипломатів у ВДА. За роки функціонування навчального
закладу практично реформовано систему іншомовної підготовки у воєннодипломатичній службі з орієнтацією на світові та європейські освітні традиції і
стандарти. Поступово відбувається посилення фахової складової такої
підготовки. Навчально-виховний процес у ВДА дедалі більше зосереджується
на гуманістичних принципах сучасної педагогіки та психології. Водночас темпи
й глибина цих перетворень не повною мірою задовольняють практичні потреби.
Таким чином, необхідно забезпечувати прискорений, випереджувальний
інноваційний розвиток іншомовної підготовки фахівців воєнно-дипломатичної
служби у системі військової освіти, а також умови для всебічного розвитку,
самоствердження і самореалізації слухача ВДА як творчої особистості, яка
здатна вчитися протягом усього життя та вдосконалювати свій рівень володіння
іноземною мовою на основі реалізації принципу «освіта протягом життя», а
також бути здатною реалізовувати свої можливості для виконання іншомовних
фахових завдань у нестандартній обстановці існування сучасних і виникнення
нових загроз і викликів національній безпеці України. У цьому контексті
актуальною стає проблема розвитку інтелектуальних умінь слухачів у ході їх
іншомовної підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Останніми роками
активно

здійснюється

майбутніх

фахівців

наукове

обґрунтування

воєнно-дипломатичної

іншомовної

служби

підготовки

(В. М. Боринський,

О. С. Лагодинський, Е. В. Лузік, К. В. Мамчур, В. І. Свистун та ін.). Загальні
проблеми розвитку інтелектуальних умінь широко представлені у низці
психолого-педагогічних

досліджень

(Л. С. Виготський,

П. Я. Гальперін,

Н. Ф. Паламарчук, Т. І. Шамова, І. С. Якиманська та ін.). Дослідники часто
звертаються

до

виявлення

психологічних

закономірностей
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розвитку, сутності інтелектуальних умінь, способів їх розвитку з урахуванням
вікових особливостей тих, хто навчається. Реалізація теоретичних положень,
концепцій, підходів в усіх дослідженнях пов’язана з такими навчальними
дисциплінами, як математика, рідна мова, біологія та фізика. На жаль,
ефективність та обґрунтованість викладених теоретичних підходів та перевірка
положень залишили поза увагою власне особливості інтелектуальної діяльності
слухачів ВДА у ході іншомовної підготовки.
Метою статті є дослідження особливостей розвитку інтелектуальних
умінь майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби у ході їх іншомовної
підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Навчальна діяльність
слухачів ВДА безперечно має свої характерні риси, які основним чином
пов’язані з напруженням інтелектуальної сфери особистості, зокрема в ході
іншомовної підготовки. Особливу увагу слід звернути на вікові особливості
слухачів. Так, іншомовна підготовка здійснюється зі слухачами, які є
дорослими людьми, як правило, розумової праці, з вищою освітою, з
характером, що склався.
Поняття дорослий по-різному трактується різними науками (психологією,
геронтологією, фізіологією), гетерогенно розглядаючи періоди дорослості чи
зрілості (розумової, фізичної, громадської, трудової). Для вивчення іноземних
мов особливе значення має фізична і розумова зрілість, яка представниками
вітчизняної психології розглядається з 18-річного віку [1], а зарубіжними − з
більш

пізніх

чи

В. О. Сластьоніна, −
підростаючої

ранніх

періодів

характеризує

особистості

[3; 4].
перехід

(пізнавальної,

«Зрілий
від

вік,

−

на

егоцентричної

моральної,

думку
позиції

комунікативної)

до

рефлексивної щодо самої себе та інших людей. У цьому віці відбуваються
якісні зміни в різних психічних сферах (пізнавальній, вольовій, емоційній) і
виникає

ряд

новоутворень,

які

свідчать

про

інтенсивний

розвиток

рефлексивних процесів у сфері свідомості» [2, с. 265].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2015

Випуск 5

Педагогічні науки

Таким чином, слухачі як дорослі люди і вже сформовані особистості
мають власний світогляд, великий життєвий, певний фаховий досвід та
культурний рівень. Вони можуть орієнтуватися в оточуючому середовищі і
мають індивідуальний стиль роботи. В їх діяльності більш чітко проявляється
соціальна позиція, свідомість і стабільність. Для них характерні такі риси, які
реалізуються у ході іншомовної підготовки:
наявність досвіду, що може мати як позитивне, так і негативне значення
(окремі стереотипи іноді заважають оволодінню новими іншомовними
навичками);
відповідальність за результати навчання, у зв’язку із чим зростає
мотивація до вивчення іноземних мов;
активне ставлення до навчання, що вимагає від науково-педагогічних
працівників застосування відповідних форм і методів навчання;
втрачені навички пізнавальної діяльності, у зв’язку з чим постає
необхідність самостійного пошуку нових знань, що дуже важливо з огляду на
стислі терміни навчання та той факт, що навчання за “шкільною” системою
більшість дорослих не сприймає психологічно.
У ході іншомовної підготовки у слухачів формуються інтелектуальні
уміння як частина іншомовної комунікативної компетентності. Інтелектуальні
уміння – це система розумових дій, яка складається з логічних мисленнєвих
операцій і сприяє засвоєнню іншомовних навичок та умінь. Інтегративні
інтелектуальні вміння являють собою складну, відкриту, динамічну систему
розумових дій, здатну до саморозвитку та самовдосконалення, що базується на
логічних

мисленнєвих

операціях.

Взагалі,

особистість

з

розвиненою

інтелектуальною сферою є сьогодні головною дійовою особою педагогічної
системи як в Україні, так і за кордоном. Глибокий розподіл та інтелектуалізація
праці висуває головну вимогу до фахівця – розвинені інтелектуальні вміння,
необхідні для оволодіння новими іншомовними навичками та уміннями.
Спираючись

на

досвід

психолого-педагогічної

науки,

можна

стверджувати, що особливу роль у розвитку інтелектуальної сфери особистості
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майбутнього фахівця воєнно-дипломатичної служби відіграє самоорганізація,
усвідомлення

прийомів

та

правил

розумової

діяльності.

Розвитку

інтелектуальних умінь слухачів у ході іншомовної підготовки сприяє
безпосередній розвиток у слухачів загальної культури та світогляду, оволодіння
новими мовними засобами для вираження думок і понять, розширення знань
про навколишній світ та процеси у суспільно-політичному житті. Формуються
ці уміння шляхом виконання у ході іншомовної підготовки таких завдань:
розширення

фонових

знань

про

іноземні

країни,

національно-

психологічні особливості населення, їх збройні сили, суспільно-політичні та
економічні процеси, які відбуваються у світі за участю цих країн, та їх вплив на
національну безпеку України;
удосконалення

та

оволодіння

культурою

іншомовного

фахового

мовлення, що містить у собі правила і норми поведінки в іншомовному
суспільстві відповідно до комунікативних стандартів, а саме: вдосконалення і
розвиток здатностей вступати в комунікативний контакт, підтримувати його,
ввічливо слухати співрозмовника, реагувати і ставити прохання, завершувати
спілкування, створювати сприятливу атмосферу під час спілкування і
підтримувати доброзичливі стосунки з партнерами по спілкуванню;
удосконалення та засвоєння нових прийомів розумової праці (робота з
сучасними підручниками (навчальними посібниками), словниками, мережею
Інтернет

тощо),

що

проявляється

у

важливому

завданні

іншомовної

підготовки – навчити слухачів вчитися та сформувати в них здатність і
готовність до самостійної праці в умовах виконання фахових завдань.
Інтелектуальні уміння являють собою цілу низку умінь, які дозволяють
мотивувати пізнавальну діяльність слухачів; сприймати і продукувати
іншомовну інформацію, виконувати мисленнєві операції, а саме: виділяти
головне, суттєве на основі аналізу і синтезу, порівняння узагальнення;
спостерігати і робити висновки; міркувати, встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки відтворювати матеріал у нових умовах.
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Розвитку інтелектуальних умінь слухачів у ході іншомовної підготовки
сприяє аналіз запропонованих автентичних мовних матеріалів – текстів для
читання та аудіювання, анотування та реферування. Необхідним заходом є
обговорення на заняттях важливих проблем у різних галузях людської
діяльності з використанням реалій іноземних країн і культурно-забарвленої
лексики. Важливу роль у формуванні здатності слухачів самостійно працювати
має використання практичних завдань, виконання яких потребує активного
пошуку, самостійного підбору матеріалів, підготовки презентацій, переговорів,
конференцій із залученням додаткової літератури, мережі Інтернет тощо.
Надзвичайно важливим елементом розвитку іншомовних умінь є
стимулювання мислення, створення і зміцнення мотивації слухачів до вивчення
іноземної мови. Зміст мотивів може бути найрізноманітнішим: від життєвої
необхідності до бажання отримати інтелектуальне задоволення. Практика
доводить, що завдання, визначене власними інтересами слухачів, викликає
більшу зацікавленість і спонукає до вирішення сильніше, ніж та, що є
нав’язаною.
Для підвищення продуктивності мисленнєвої діяльності можуть бути
використані уміння керувати такими етапами мислення, як постановка
завдання, створення оптимальної мотивації, регулювання спрямованості
мимовільних асоціацій, максимальне включення образних та символічних
компонентів, зниження критичності в оцінці результатів. Розвиток мислення, як
відображення у вигляді людської діяльності всієї сутності особистості
людини, – це виховання творчого активного ставлення до оточуючого світу,
причому уміння мислити слід виховувати разом із свідомим оволодінням
мисленнєвими операціями, з оволодінням методами логічного міркування, які є
механізмом розгортання і руху думки.
На базі операцій мислення формуються інтегративні інтелектуальні
вміння, які забезпечують ефективне оволодіння слухачами іноземною мовою.
Отже, побудова навчальної діяльності крізь призму саме інтелектуальної сфери
слухача з використанням під час практичних занять доречних вправ із
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залученням та активізацією мисленнєвих операцій дає можливість зробити
процес навчання і вивчення іноземної мови більш динамічним, наповненим та
логічним.
Відповідно до названих характеристик дорослої особистості у навчальновиховному процесі, а також з огляду на те, що надзвичайно важливим
елементом стимулювання мислення є створення і зміцнення мотивації, можна
вважати, що розвиток інтелектуальних умінь у ході іншомовної підготовки
слухачів як дорослих людей буде ефективним, якщо навчально-виховний
процес основуватиметься на використанні життєвого досвіду слухачів.
Важливо, щоб він був спрямований не на формальну передачу знань, а на
розвиток активності учасників у їх здобуванні. Викладання має здійснюватися у
дружній атмосфері взаємодії та взаємоповаги, тобто за умови дотримання
справжніх суб’єкт-суб’єктних відносин між слухачами і педагогом. За таких
умов викладач із лектора перетворюється на консультанта, враховує попередній
досвід слухачів і допомагає його використовувати, тобто визначає стартовий
рівень, будує стратегічно значущі квазіпрофесійні навчальні ситуації, інтегрує
нові знання до вже наявних, власних здобутків кожного окремого слухача.
Для підвищення ефективності розвитку інтелектуальних умінь необхідно
забезпечити чітку організацію навчальної діяльності на заняттях з іншомовної
підготовки,

а

саме:

створення

навчальних

ситуацій,

спираючись

на

взаємозв’язок та взаємообумовленість функціонування таких психічних сфер
особистості слухача як інтелектуальна, мотиваційна, емоційна; поступовий
перехід від одних навчальних ситуацій до інших, що становлять більш складні
завдання; розкриття слухачам сутності інтегративних інтелектуальних умінь на
матеріалах іноземної мови, забезпечення рефлексивних процесів при виконанні
мисленнєвих операцій.
Висновки. Таким чином, іноземна мова як навчальна дисципліна у ВДА
інтегрує знання з фахових дисциплін слухачів та мовний матеріал, що дозволяє
трактувати інтелектуальну діяльність слухачів як особливо складну та
інтегративну діяльність, яка містить у собі сферу іноземної мови та сферу
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фахових знань, а інтелектуальні уміння – інтегративними, що являють собою
складну, відкриту, динамічну систему розумових дій, здатну до саморозвитку
та самовдосконалення, що базується на логічних мисленнєвих операціях.
У розвитку інтелектуальних умінь слухачів важливе місце займає
розуміння особливостей викладання іноземної мови дорослим людям, які
мають певний життєвий і професійний досвід, здатні самостійно приймати
рішення.

Запропоновані

рекомендації

сприяють

ефективному

розвитку

інтелектуальних умінь майбутніх фахівців воєнно-дипломатичної служби у ході
іншомовної підготовки
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є розробка
спеціальних навчальних завдань для розвитку інтелектуальних умінь слухачів
ВДА в ході іншомовної підготовки.
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Щербина Е. А., Синев В. Н. Развитие интеллектуальных умений
будущих специалистов военно-дипломатической службы в процессе
иноязычной подготовки
В статье исследованы особенности развития интеллектуальных умений
будущих специалистов военно-дипломатической службы в процессе
иноязычной подготовки. Определено, что интеллектуальные умения являются
составляющей частью иноязычной коммуникативной компетентности и
представляют собой систему умственных действий, которая состоит из
логических операций мышления. Они содействует усвоению иноязычных
навыков и умений. Предложены рекомендации по эффективной организации
учебных занятий по иноязычной подготовке для развития интеллектуальных
умений будущих специалистов военно-дипломатической службы.
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Ключові слова: интеллектуальные умения; будущие специалисты военнодипломатической
службы;
иноязычная
подготовка;
мышленческая
деятельность; операции мышления; Военно-дипломатическая академия имени
Евгения Березняка.
Shcherbyna O. O., Synov V. M. Development of intellectual abilities of the
would-be specialists’ of the military diplomatic service in foreign language training
Despite many researches in the field of would-be specialists’ of the military
diplomatic service foreign language training, the problem of their intellectual
abilities development has not been solved. At the same time, foreign language
training as an integral part of professional training in the Yevheniy Bereznyak
Military Diplomatic Academy requires well-trained specialists, ready to perform
professional functions in an effective way. This can be achieved only if to improve the
system of foreign language training where the intellectual abilities development of
such specialists plays an important role.
The article deals with the peculiarities of development of intellectual abilities
of the would-be specialists of the military diplomatic service during foreign language
training. It defines intellectual abilities as the integral part of the foreign language
communicative competence. They build a system of mental actions which consist of
logical thinking operations and contribute to the acquisition of the foreign language
skills and abilities by the would-be specialists of the military diplomatic service.
It takes into consideration the age factor in the intellectual abilities
development of the would-be specialists of the military diplomatic service. The
students of the academy are regarded as adults. This fact influences their foreign
language training and intellectual abilities development by different factors: life and
professional experience; responsibility for the results of studies; activeness in
training; loss of learning skills. This influence can be both positive and negative.
The article proposes recommendations for the effective organization of lessons
in language training for the development of intellectual abilities of the would-be
specialists of the military diplomatic service during foreign language training. They
include tasks for broadening students’ background knowledge about foreign
countries, their armed forces, social, political and economic life in the world with the
active involvement of these countries that can influence national security of Ukraine;
improvement and acquisition of the foreign language professional speaking culture,
including rules and standards of behavior in the foreign language society;
improvement and acquisition of skills and techniques of mental work including the
work with up-to-date textbooks, manuals, dictionaries, the Internet etc. All these tasks
contribute much to the intellectual abilities development of the would-be specialists
of the military diplomatic service
Keywords: intellectual abilities; would-be specialists of the military diplomatic
service; foreign language training; thinking activity; thinking operations; the
Yevheniy Bereznyak Military Diplomatic Academy.
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УДК 378:[658,612:001]
Оксана Ярославівна Тимофєєва,
старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін
Ізмаїльського факультету Одеської національної морської академії, м. Ізмаїл

ІСТОРІЯ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА СУЧАСНІ
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
СУДНОВОДІЇВ
У статті розкрито історію становлення морської освіти в України, що
тісно пов’язана з козацтвом, козацьким флотом та військово-морським
мистецтвом козаків. Охарактеризовано систему навчальних закладів для
підготовки фахівців морської справи у ХVІІІ–ХІХ ст. Особливу увагу автор
звертає на фактори підвищення уваги до проблем формування соціальнокомунікативної компетентності майбутніх фахівців – судноводіїв припадає
наприкінці ХХ ст., підкреслює необхідність організації процесу професійної
підготовки майбутніх судноводіїв на соціокультурних засадах, з посиленням
уваги до вивчення різних моделей взаємодії, способів трансляції
соціокультурного досвіду, стилю соціально-комунікативної діяльності, тобто
соціальних та культурних знань, які визначають відносини між людьми та
світом.
Ключові
слова:
морська
освіта,
соціально-комунікативна
компетентність, гуманітарна складова, судноводії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час відповідно до
вимог Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків та
несення вахти (STCW/95) в умовах сьогодення нагальною є потреба у фахівцях
морського флоту з високим рівнем сформованості соціально-комунікативної
компетентності. Це зумовлено особливостями самої професії, вимогами до
професійної мобільності моряків та міжнародним ринком їхньої праці. Зокрема
судові офіцери повинні мати не тільки відповідні професійні знання і практичні
навички, але й здійснювати ефективне управління судовим персоналом,
зокрема підтримувати у судового колективу атмосферу взаєморозуміння,
доброзичливості, взаємодопомоги, дотримання загальноприйнятих моральних
© Тимофєєва О. Я.
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норм та людських відносин, турбуватися про здоров’я і безпеку інших членів
екіпажу. Окрім того, внаслідок процесів культурної, наукової, економічної
інтеграції та глобалізації фахівці морського флоту працюють у складі спільних
інтернаціональних екіпажів або забезпечують функціонування іноземних суден,
де

головним

засобом

міжособистісного

чи

групового

спілкування,

функціональної комунікації та регуляції професійної діяльності є іноземна
мова. Саме тому фахівці морського флоту відповідно своїх функціональних
обов’язків повинні бути здатні порозумітися як з членами екіпажу, так і з
пасажирами-іноземцями, представниками портової влади, у разі потреби –
взаємодіяти з правоохоронними органами інших країн; спілкуватися під час
рейсу з громадянами, які мають відмінні соціальні традиції, мовну культуру
тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування

соціально-комунікативної

компетентності

неодноразово

привертала увагу науковців. У соціології та соціальній філософії (Дж. Локк,
Т. Гоббс, Г. В. Ф. Гегель, Е. Дюркгейм, М. Вебер, М. Бердяєв, П. Сорокін,
Т. Парсонс) соціально-комунікативну компетентність розглядають як прояв
суто людського, як одне з найцінніших соціальних утворень, як базову умову
суспільного життя та засіб створення соціальних цінностей. Представники
комунікативної філософії (Ю. Хабермас, К.-О. Апель, Х.-Г. Гадамер, К. Черрі
та ін.) для налагодження належної соціально-комунікативної взаємодії
звертають увагу на важливість нової етики людських відносин (макроетики),
орієнтації на універсальні цінності, які б сприяли порозумінню людства. У
педагогіці соціально-комунікативну компетентність трактують як одну з
найважливіших, необхідних для життя в соціумі, підкреслюючи, що людина
може «відбутися», усвідомити себе лише у постійних контактах з іншими, через
толерантне ставлення до інших людей і думок. Н. Бібік, І. Єрмаков, Ж. Делор,
Е. Зеєр,

О. Овчарук,

О. Пометун,

Дж. Равен,

В. Хутмахер

обов’язково

виокремлюють соціально-комунікативну компетентність серед інших ключових
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компетентностей.

Окремі аспекти

формування

соціально-комунікативної

компетентності майбутніх судноводіїв висвітлюють С. Буценко, С. Козак,
М. Кулакова, О. Попова, І. Сокол, Л. Ступіна, В. Чернявська та ін. Однак,
незважаючи на досить широкий спектр наукових праць щодо вивчення
соціально-комунікативної

компетентності,

комплексного

дослідження

її

формування у майбутніх судноводіїв у процесі вивчення гуманітарних
дисциплін на сьогодні немає.
Метою статті є висвітлення історії становлення морської освіти в Україні
та сучасних наукових підходів до формування соціально-комунікативної
компетентності майбутніх судноводіїв.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення морської освіти
в Україні припадає на кінець ХV ст. Це час організації відбиття нападів
Оттоманської Порти «з води», будівництва козацьких суден і човнів –
створення першої козацької флотилії. У перший період розвитку морської
освіти

вона

мала

загалом

практичну

спрямованість,

козаки

були

універсальними воїнами, готовими бути одночасно і сухопутними воїнами, і
морськими піхотинцями. При їх підготовці особливу увагу звертали на
фізичний гарт, розвиток витривалості та сили духу. Загалом система військовофізичної підготовки дозволяла відпрацьовувати у молоді високу військову
майстерність, формувати новий тип вояка – універсального, витривалого,
готового до швидкої зміни обстановки, до відсічі ворогу часто у нерівному бою
на суші та на воді.
Другий період морської освіти в Україні – це час створення навчальних
закладів для підготовки фахівців морської справи. Це пов’язано з тим, що, як
зазначає О. Чорний [7, с. 8], після знищення Запорозької Січі та її флотилії з
останньої чверті ХVІІІ ст. Російська імперія розпочала інтенсивну колонізацію
південноукраїнських

земель.

У

цей

час

імперія

розпочала

побудову

Чорноморського флоту та освоєння нових морських шляхів на ринки Азії та
Європи. Більшість особового складу нового флоту – Азовської та Дніпровської
флотилій – становили Чорноморські та колишні запорізькі козаки. У 1783 р. з
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Херсонської адміралтейської верфі було спущено на воду перший військовий
корабель, і в цей же рік у Херсоні було відкрито перший навчальний заклад
морського профілю на півдні України – морський кадетський корпус, а у
1786 р. – морське артилерійське училище. У 1798 р. замість кадетського
корпусу в Миколаєві було створено два нових училища – штурманське та
корабельної архітектури. У 1797 р. Статутом військового флоту було
затверджено принципи комплектування старшого та молодшого командного
складу морських сил на Чорному морі, котрі визначали умови набору й
навчання слухачів в училищах і школах та орієнтували їхню роботу на
виховання вірних російському самодержавству офіцерів і матросів [7, с. 8].
У першій половині ХІХ ст. на Півдні України із зростанням вітрильників
було створено багато навчальних закладів. У цей час підготовка судноводіїв
мала переважно військовий характер. У 1834 р. у Херсоні створено перше на
українських землях училище торговельного мореплавання (сьогодні це
Херсонська державна морська академія). Претенденти для вступу до училища
повинні були вміти читати і писати, знати чотири правила арифметики, а також
бути міцної статури, без тілесних недоліків і виховані «в страху Божому і
доброї

моральності».

Прикметно,

що

до

програми

училища,

крім

загальноосвітніх та спеціальних предметів, входили іноземні мови, зокрема
грецька, турецька, італійська, німецька, французька. Загалом у цей час у
військово-морських і торговельно-морехідних навчальних закладах почали
готувати не тільки старший і молодший командний склад для військового
флоту та судноводіїв комерційних суден, але й матросів. У цей час було
запроваджено чітку систему комплектування корабельних екіпажів військового
та комерційного флоту виключно випускниками морських навчальних закладів.
Третій період розвитку морської освіти – радянський. У цей час основний
контингент судноводіїв готували в корпусах (училищах), де великий освітній
акцент робили на досить широкій універсалізації. Зокрема у морському корпусі
й морському інженерному училищі готували фахівців широкого профілю
(перший – вахтових начальників, друге – механіків і молодших судноводіїв), а
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вже

подальшу

спеціалізацію

було

передбачено

в

процесі

служби

офіцерів [3, с. 539–540]. У системі підготовки кадрів стосовно флоту закріпився
поділ офіцерів на «командирів» і «механіків» («інженерів»). Через це, здобувши
одну спеціальність, офіцер не міг її вже змінити до закінчення служби – перехід
з однієї в іншу був практично неможливий.
Окрім вузької спеціалізації, ще однією особливістю системи підготовки
кадрів для флоту було те, що чи не єдиним елементом загальноосвітньої
підготовки, як зазначають В. Кузін та В. Нікольський, стала марксистськоленінська філософія й історія КПРС [3, с. 540]. Навіть в академіях рівень
загальноосвітньої підготовки був невисоким, а основний акцент робили на
спеціальній підготовці. Через це, підкреслюють дослідники, «усі катаклізми на
флоті й державі загалом виникли через перетворення офіцерів у звичайний
натовп фахівців, наділених деякими командними функціями і їх слабкими
знаннями в питаннях гуманітарної підготовки (філософія, історія, політика,
економіка, географія, етнографія, управління, мовознавство та ін.)» [3, с. 541].
Очевидно, на початкових етапах служби технічні знання дозволяли швидко й
ефективно опановувати нову складну техніку, але далі цього було замало, тому
що судноводії не могли ефективно налагодити роботу екіпажів, їм вочевидь не
вистачало

гуманітарних

знань

загалом

та

знань

щодо

особливостей

налагодження взаємодії між членами екіпажів зокрема.
Отже, у радянські часи пріоритет надавали підготовці універсального
фахівця. Система підготовки передбачала початкову освіту широкого профілю
з подальшою спеціалізацією й перепідготовкою на місці служби. Великого
значення надавали ідеологічній та технічній складовим підготовки. Так як
серед

методів

управління

переважали

адміністративні,

питання

про

налагодження соціально-комунікативної взаємодії як одного з факторів
ефективності професійності діяльності судноводіїв та екіпажу не були
предметом уваги ні науковців, ні практиків судноводіння.
Четвертий період розвитку морської освіти охоплює період з початку 90-х
років ХХ ст. і до нашого часу. У цей час помітною стала увага до гуманітарного
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знання,

до

різних

аспектів

формування

соціально-комунікативної

компетентності як складової професійної підготовки фахівців. Це обумовлено
змінами у суспільстві та зростанням значення у ньому людини, переходом від
командно-адміністративної системи управління виробничими процесами та
людськими ресурсами. Сьогодні очевидно, що для ефективної організації праці
одних лише примусових засобів впливу недостатньо. Першочергового значення
набувають питання менеджменту організацій, налагодження співпраці для
досягнення цілей організації, збагачення всього потенціалу людських ресурсів,
зокрема інтелектуального, морального та психофізичного. Ефективність
спільної діяльності, як стало очевидно, сьогодні залежить від паритетної участі
всіх

учасників

виробничого

процесу,

їх

згуртованості

та

загальних

міжособистісних взаємин.
Дослідники В. Торський і В. Топалов у працях «Культура безпеки в
судноплавстві» та «Управління судовими екіпажами» зазначають, що одним з
пріоритетних напрямів у судноплавстві, який дозволяє знизити аварійність
флоту, шкоду природному середовищу й травматизм людей, є культура
безпеки, що безпосередньо пов’язана з відносинами між членами екіпажу.
Дослідники зазначають, що судові офіцери повинні мати не тільки відповідні
професійні знання і практичні навички, але й уміти турбуватися про здоров’я і
безпеку

інших

членів

екіпажу,

забезпечувати

виконання

чинних

дисциплінарних правил, підтримувати у судового колективу атмосферу
взаєморозуміння,

доброзичливості,

взаємодопомоги,

дотримання

загальноприйнятих моральних норм та людських відносин, тобто здійснювати
ефективне управління судовим персоналом [4, с. 5].
Можна констатувати, що, на думку більшості дослідників (С. Волошинов,
А. Леонтьєв,
комунікативна

В. Торський,
компетентність

В. Топалов,
є

одним

В. Чернявський),
найважливіших

соціальнокомпонентів

професіоналізму судноводія. Характер професійної діяльності судноводія являє
собою систему комунікацій, що вимагає від нього соціально-комунікативних
якостей та умінь. Саме соціально-комунікативна компетентність обумовлює
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успішність професійної, міжособистісної, рольової взаємодії судноводія в
професійному середовищі, а ефективність вирішення багатьох проблем
професійної діяльності залежать від рівня сформованості його уміння
взаємодіяти з іншими людьми.
Сьогодні у філософії освіти увага до проблем формування соціальнокомунікативної компетентності у майбутніх фахівців пов’язана з необхідністю
більш якісної їх підготовки до професійної діяльності, до життя у постійно
змінному

світі.

Сучасна

соціокультурна

дійсність

є

дуже

мінливою,

багатоваріантною, плюральною. Щоб її пізнати, зазначає І. Предборська,
необхідні нові, нетрадиційні альтернативні підходи, які дозволили б відійти від
однозначного визначення реальності та людини, перейти від лінійного,
однозначного її трактування до вивчення всієї її різноманітності [5, с. 22].
Ю. Козелецький також звертає увагу на те, що якщо за традиційної
системи освіти домінуючим був принцип енциклопедичності («людина – це її
пам’ять») і цьому йшлося насамперед про формування «просвітницької»
одновимірної людини, то у наш час першочергового значення набуває
формування інноваційної людини, тобто такої, що здатна самостійно приймати
нестандартні рішення, є винахідливою, творчою особистістю. Сучасний етап,
підкреслює Ю. Козелецький, потребує переходу від навчання, що забезпечує
репродуктивне сприйняття, лінійне мислення, до навчання, яке формує
пошукові орієнтації, творчий підхід, імовірнісне мислення [2].
З огляду на це у наш час очевидним є небажаність дотримання тільки
когнітивно-орієнтованої, технократичної за своєю суттю парадигми освіти, що
переважно зорієнтована на репродуктивне знання, формування певної суми
знань, умінь і навичок через накопичування навчального матеріалу. Ця
класична (або традиційна) парадигма освіти, сформувалась під «впливом
філософських і педагогічних ідей, що їх у кінці XVIII – на початку XIX ст.
сформулювали Я.-А. Коменський, Й.-Г. Песталлоці, Й. Гербарт, А. Дістервег,
Дж. Дьюї та ін. [6, с. 13].
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Як зазначає І. Предборська, сцієнтистський, раціонально-знаннєвий,
технократичний характер такої парадигми освіти суперечить потребам
гуманізації, «олюднення» знання в сучасному суспільстві [6, с. 14], так як у наш
час все більшого значення набувають соціальні та культурні знання, які
визначають відношення між людьми, людиною та світом [6, с. 23]. Сучасний
фахівець – це насамперед людина, підготовлена до випробувань, до зміни
образу життя, це освічена людина, тобто людина культури, вихована, здатна
зберігати і зміцнювати культурний потенціал.
Слід також зазначити, що в часи інформаційної цивілізації надзвичайно
актуальним є формування духовної, моральної особистості. Як зазначає
М. Василик, сьогодні соціальне самовизначення особистості детерміноване не
тільки принципово новим технологічним способом відтворення всієї системи
суспільних відносин, але й характером формування й підтримки відносин між
людьми [4, с. 56]. Сучасна соціальна система, на думку вченого, висуває нові
об’єктивні вимоги до особистості: високий рівень професіоналізму, широкі
пізнання в сфері духовної культури, дотримання норм моралі, відповідальність
за результати своєї діяльності та ін. М. Василик підкреслює, що посилення
взаємозалежності людей у сучасному суспільстві вимагає більш складної
соціальної, політичної й економічної взаємодії між ними за допомогою
якнайрізноманітніших способів комунікації [4, с. 56].
Саме тому в освітній системі на перший план виходить увага до різних
аспектів взаємозв’язку суб’єктів освіти в ситуації їх зустрічі, до гуманістичної
та комунікативної природи навчання. Засадовим принципом побудови
освітнього процесу сьогодні стає діалогічний напрямок у сучасній західній
філософії освіти (М. Бубер, Ф. Розенцвейг та ін.), що абсолютизує роль діалогу
в міжлюдських стосунках [6, с. 16]. Сучасне знання стає дискурсивним, тобто
«розуміючим» – це знання-роздум, знання-бесіда, «розмова» альтернатив. Саме
такий дискурсивний характер знання дозволяє якнайкраще здійснювати
переосмислення і переоцінку соціокультурного середовища, засвоювати
необхідні соціокультурні та комунікативні практики.
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Далі розглянемо власне методологічні підходи у сучасній педагогіці до
формування професійної компетентності загалом та соціально-комунікативної
зокрема. Аналіз наукових праць з проблем дозволяє вести мову про декілька
таких методологічних підходів. Насамперед це компетентнісний підхід
(Н. Бібік, І. Єрмаков, Ж. Делор, Е. Зеєр, О. Овчарук, О. Пометун, Дж. Равен,
В. Хутмахер), який акцентує увагу на результатах навчання у вигляді
сформованих компетентностей. З компетентнісним підходом тісно пов’язані
особистісно орієнтований і діяльнісний, оскільки вони також стосуються
особистості майбутнього фахівця. Зокрема особистісно орієнтований (І. Бех,
В. Серіков, В. Сластьонін та ін.) передбачає при організації навчання посилену
увагу на суб’єкта навчання як особистість, на його потреби, особистий досвід і
рівень найближчого розвитку. При цьому мета формування соціальнокомунікативної компетентності майбутнього фахівця співвідноситься

із

найважливішою метою будь-якої освітньої системи – розвитком засобами
змісту та організаційно-управлінських форм його особистості як єдності
інтелектуальної, емоційно-вольової компонентів, а також таких особистісних
якостей, як толерантність, відповідальність, воля, комунікабельність та інші
складові соціально-комунікативної компетентності.
У

свою

чергу

діяльнісний

підхід

(A. Вербицький,

О. Давидов,

А. Маркова, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.) дозволяє, по-перше, аналізувати
соціально-комунікативну

діяльність

курсанта

й

викладача

з

єдиних

методологічних позицій, враховуючи особливості їх взаємодії та зміст і
специфіку соціально-комунікативної діяльності; по-друге, використовувати
потенціал

соціально-комунікативної

діяльності

як

умови

ефективності

педагогічної діяльності, основою якої є суб’єкт-суб’єктна взаємодія; по-третє,
використовувати

соціально-комунікативну

діяльність

як

найважливіший

фактор розвитку особистості курсанта і його перетворення з об’єкта навчальновиховного процесу в суб’єкт.
Важливе значення має також контекстне навчання (А. Вербицький
В. Серіков, В. Теніщева та ін.). У такому випадку зміст навчальної діяльності
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формується з урахуванням як логіки навчальних предметів, але й моделі
фахівця, тобто логіки його майбутньої професійної діяльності. Контекстне
навчання дозволяє змоделювати систему відносин і зв’язків, що виникають у
професійній діяльності. За допомогою професійного контексту, як зазначають
А. Вербицький і В. Теніщева, можна «моделювати предметну сторону
майбутньої професійної діяльності, виражену за допомогою квазіпрофесійних
задач, а також її соціальну сторону, відтворену через відповідні форми спільної
діяльності та спілкування майбутніх судноводіїв» [1, с. 186]. Значення цього
підходу полягає також у тому, що воно створює умови для моделювання
предметного, соціального та психологічного змісту майбутньої професійної
діяльності, пов’язаної з соціально-комунікативною взаємодією і спілкуванням.
Зазначені підходи дозволяють належним чином організовувати формування
соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв у системі їх
професійної підготовки.
Висновки. Такими на сьогодні є фактори, що визначають посилену увагу
до проблеми формування соціально-комунікативної компетентності у процесі
професійної підготовки майбутніх судноводіїв, які за родом своєї діяльності
змушені мати справу з представниками різних культур та світоглядів.
Очевидним на сьогодні стає необхідність організації процесу професійної
підготовки майбутніх судноводіїв на соціокультурних засадах, з посиленням
уваги до гуманітарної складової, до соціальних та культурних знань, які
визначають відносини між людьми та світом. Гуманітарна компонента
професійної

підготовки

майбутніх

судноводіїв

передбачає

увагу

до

світоглядного та культурного самовизначення людини: в особистісному плані –
йдеться про подолання стереотипів поведінки, «лінійного» образу мислення, у
соціальному – про різні моделі взаємодії, способи трансляції соціокультурного
досвіду, стиль соціально-політичної діяльності та ін.
Перспективами подальших наукових розвідок є визначення змісту,
особливостей

та

структури

соціально-комунікативної

компетентності

майбутніх судноводіїв.
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Тимофеева О. Я. История морского образования в Украине и
современные
научные
подходы
к
формированию
социальнокоммуникативной компетентности будущих судоводителей
В статье раскрыта история становления морского образования у
Украины, которая тесно связана с казачеством, казацким флотом и военноморским искусством казаков. Охарактеризована система учебных заведений
для подготовки специалистов морского дела в ХVІІІ–ХІХ вв. Особое внимание
автор обращает на факторы повышения внимания к проблемам формирования
социально-коммуникативной компетентности будущих специалистов –
судоводителей приходится в конце ХХ в., подчеркивает необходимость
организации процесса профессиональной подготовки будущих судоводителей
на социокультурных началах, с усилением внимания к изучению разных моделей
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взаимодействия, образов трансляции социокультурного опыта, стиля
социально-коммуникативной деятельности, то есть социальных и культурных
знаний, которые определяют отношения между людьми и миром.
Ключевые слова: морское образование, социально-коммуникативная
компетентность, гуманитарная составляющая, судоводители.
Tymofyeyeva O. Y. The history of maritime education in Ukraine and
modern scientific approaches to formation of social and communicative
competence of future navigators
The article describes the history of formation of maritime education in
Ukraine, which is closely connected with the Cossacks, Cossack fleet and naval
theory of Cossacks. The researcher proves that in the first period of the development
of maritime education it had generally practical orientation, the Cossacks were
universal soldiers, ready to be both ground forces and mariners.
The system of maritime education in XVIII–XIX centuries is described in
details. It was the time when educational institutions of the Russian system of training
of specialists for the Navy were set up in the South of Ukraine. At this time a system
of marine educational institutions was formed, and a clear system of ship crew
recruitment for military and merchant fleet was introduced exceptionally with
graduates of maritime educational institutions.
As for the third period of the development of maritime education – Soviet, the
author proves that in the Soviet times the priority was given to universal professional
training. The system of training provided the primary education of a wide structure
with further specialization and retraining in place of service. Great importance was
attached to ideological and technical aspects of training. Since administrative
methods prevailed among management methods, the issues of adjusting of social and
communicative interaction as one of the efficiency factor for professional activity of
navigators and crew have not been the subject of attention of scientists and
practitioners of navigation.
The author characterizes the fourth period of maritime education (from the
early 90s of XX century until nowadays) as such which was notable for attention to
humanities knowledge, to various aspects of the formation of social and
communicative competence as a part of vocational training. That was caused by
changes in the society and the growing importance of a human in it, the transition
from a command-administrative system of management of production processes and
human resources. Today it is clear that for effective organization of work the
coercive measures of influence alone are insufficient. The issues of organizational
management, establishment of cooperation for achieving the objectives of the
organization, enrichment of human resources potential, including intellectual, moral
and psychophysical acquire primary importance. The effectiveness of joint activities,
as it became obvious today, depends on balanced participation of all members of the
production process, their cohesion and overall interpersonal relationships.
The author draws particular attention to the factors of increasing attention to
the problems of formation of social and communicative competence of future
specialists – navigators, the author emphasizes the necessity of organizing the
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process of training for future navigators on the socio-cultural basis, with increased
attention to the study of various models of interaction, methods of socio-cultural
experience transmission, style of social and communicative activities, i.e. social and
cultural knowledge that defines the relationship between people and the world.
Among the important methodological approaches to the organization of work
on formation of social and communicative competence of future navigators the
author draws attention to competency approach, personality-oriented approach and
pragmatist approach, and within them – the problem, project and context learning
and pedagogical system of optimal subject-subject interaction.
Keywords: maritime education, social and communicative competence,
humanitarian component, navigators.
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медичного факультету ПВНЗ «Київський медичний
університет Української асоціації народної медицини»

ПРО ЯВИЩЕ «РИНКОВІЗАЦІЇ» У МЕДИЧНОМУ ТА ІНШИХ
СЕКТОРАХ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті відзначено факт переходу наукового лідерства від фізики до
досліджень людини і засобів забезпечення її здоров’я. Вказано на запозичення в
Україні європейських професійних стандартів і кваліфікацій. Досліджено
пропаганду неоліберальних ідей та їх можливу роль в освітніх інноваціях.
Доведено, що вони підступно скеровані на ліквідацію етики і моралі в освіті, на
ліквідацію
гуманістичних
ідеалів.
Запропоновано
відмовитися
від
«ринковізації» медичної освіти і всієї української медицини.
Ключові слова: науки для оборони, науки про людину, реформи, ліберальні
ідеї, ринковізація, етос, мораль.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Якщо поглянути на
загальну еволюцію всієї сукупності тих складних феноменів, що в українській
мові відтворюються поняттям «науки», то для наших національних умов стає
очевидним значний занепад дуже великої їх частини, що у радянські часи
обслуговувала оборонно-промисловий комплекс СРСР. Не можна заперечити
також факт відступу сектору природничо-математичних наук та інженерії у
системі вищої освіти України та вихід на перші позиції економічних,
правничих, соціальних та інших гуманітарних наук.
Поза Україною картина доволі строката. Чимало країн третього світу
(Південна Корея, Сінгапур, Китай, Бразилія і багато інших) досягли вражаючих
успіхів саме завдяки копіюванню в освіті радянської моделі викладання
природничо-математичних та інженерних наук, а у виробництві обрали шлях
сучасної індустріалізації з наголосом на продукції високих технологічних
укладів. Держави-лідери Заходу (США, ФРН, Великобританія, Франція та ін.)
© Тимченко І. М.
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мають більш урівноважений освітньо-науковий комплекс, в якому збережені
засоби якісної підготовки науковців-дослідників та інженерів-конструкторів,
але у виборі найголовніших пріоритетів вони все ж істотно відрізняються від
вказаних та інших країн третього світу.
З настанням нового століття найбільшою увагою і цілеспрямованим
використанням усіх можливих ресурсів користується комплекс наук, які
вивчають саму людину в усій її складності та мають головною метою
забезпечення її життєдіяльності і здоров’я ([1] та ін.). В окремих розвинених
державах ця тенденція дуже виразна, як в Ізраїлі, де загальна щорічна кількість
наукових медичних публікацій перевищує сукупні показники усіх природничоматематичних наук та інженерії [2]. Вихід наук про людину на чільні позиції
додатково прискорився після завершення відомої програми «Геном-2000» та
появи нового покоління комп’ютеризованої медичної апаратури, включаючи
перших роботів-хірургів з надвисокою точністю роботи.
У незалежній Україні через перманентну політично-економічну кризу
вища медична освіта та сектор охорони здоров’я населення в цілому змушені з
великими зусиллями зберігати якнайбільший обсяг успадкованої від СРСР
системи.

Керівники

держави

в

подібних

умовах

обирали

переважно

адміністративні заходи і напередодні кожних важливих виборів чи одразу після
них проголошували новий цикл чергових реформ та удосконалень [3]. Не
заглиблюючись у цю тему, сконцентруємося на філософії і стратегії
запланованих змін, зокрема, на їх витоках і корінні запозичень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Спершу нам доцільно
звернути увагу на значну активізацію в Україні наукових досліджень з
теоретичних питань досягнення якомога якіснішої професійної підготовки
медичних працівників. Це частково зумовлено саме браком коштів на
фундаментальні поліпшення охорони здоров’я, але більше – формуванням
загального прагнення стати частиною Європейського Союзу. Другий фактор
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особливо помітний у створенні нового покоління державних стандартів,
зокрема, рамки кваліфікацій, і в формулюванні фахових компетентностей.
З чималої кількості вже опублікованих праць про важливі складові
професійної

компетентності

спеціалістів

різних

фахів

(А. Бражникова,

О. Дубасенюк, Р. Гейзерської, О. Кретчак та ін.), зокрема, й медичних
(Ю. Вороненка,

Г. Василенко,

В. Лазоришенця,

В. Москаленка

та

ін.)

відзначимо найновіші дослідження Я. Кульбашної [4; 5; 6] та результати
діяльності наукової групи дійсного члена НАНП України В. Лугового, важлива
частина яких увійшла в колективну монографію [7].
В. Луговий і його наукова група головну увагу звернули на теоретичні і
практичні досягнення держав Європейського Союзу в модернізації освіти і
науки та скеруванні їх на виконання так званого «Лісабонського проекту» –
виведення Європи на новий рівень світової конкурентоспроможності і якості
життя населення. Для цього країни-члени ЄС докладають значних зусиль не
тільки у сфері фундаментальних і прикладних наукових досліджень, а й у вищій
освіті, здійснюючи Болонський та кілька інших проектів. Цитуємо В. Лугового:
«В Європі результатна парадигма у вищій освіті почала активно
формуватися в 2000 p., коли Європейська комісія дала старт великому проекту
«Налаштування освітніх структур у Європі» (англ. Tuning Education Structures
in Europe), який триває дотепер й охопив багато європейських країн,
включаючи Україну. За цим проектом в основі згаданої парадигми –
імперативність результату освіти (навчального результату), який визначається в
термінах компетентностей і постає системоутворювальним фактором: йому
підпорядковуються відповідні методи викладання та способи оцінювання
успішності студентів. Відтак, ідентифікація сутності й змісту, складу та
структури компетентностей, що формуються в освіті, є критично необхідною.
За змістом і роллю компетентності за проектом Тюнінг поділяються на загальні
(ключові) і специфічні (предметні) [8]. Згодом результатна парадигма в Європі
набула подальшого розвитку та практичного застосування. У 2005 р. за
Болонським процесом прийнята Рамка кваліфікацій Європейського простору
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вищої освіти (РК ЄПВО), а у 2008 р. схвалена Європейська рамка кваліфікацій
для навчання впродовж життя (ЄРК НВЖ)» [7, с. 16]. На цій багатій
інформаційній основі В. Луговий та його колеги створили вже прийняту в
Україні Національну рамку кваліфікацій [9; 10].
Підтримуючи ці та інші подібні дослідження, ми звертаємо увагу на ту
обставину, що результати спроби втілення у життя створених у розвинених
державах освітніх і професійних стандартів й перенесених до нас з
мінімальною адаптацією чи без неї бажано передбачити завчасно хоча б у
загальних аспектах. Подібний аналіз ми здійснимо у цій статті.
Мета статті – дослідити перші результати впровадження в Україні
запозичених на Заході взірців реформування та модернізації системи
підготовки фахівців-професіоналів – медиків, педагогів, правників та інших.
Нас цікавить вплив на вищу школу зовнішніх факторів – соціальноекономічних, культурних та інших подібних.
Виклад основного матеріалу дослідження. Звернення до історії
розвитку звичного для нас європейського виробничого і культурного світу
надає багато доказів того, що система загальних моральних взірців та
сукупність бажаних особистісних рис завжди цінованої у суспільстві когорти
лікарів

визначалася

поєднанням

національних

архетипів

поведінки,

запозичених від батьків і найближчого оточення, та більш швидкозмінної
сукупності зовнішніх політичних і економічних стандартів життєдіяльності.
Утримаємося від надмірної деталізації цих дуже цікавих процесів, що являли
собою поєднання позитивних досягнень християнства, винайденого та
удосконаленого в Європі гуманістичного світогляду і відповідної моральної
основи щоденної діяльності лікарів, а також доволі жорсткого прогресу у
точних науках та інженерії, що поступово здійснював усе дужчий і
суперечливіший вплив на увесь світ теоретичної і практичної медицини.
У лоні самої медицини найбільш помітним став дрейф від цілісного
погляду на хвору людину в усій складності її емоцій, різноманітних реакцій
нормального і патологічно-хворобливого характеру до якомога точнішого та
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скурупульознішого

інструментального

дослідження

ураженої

хворобою

системи, органу, міні- і навіть наночастини людського тіла. Поглибилася
класифікація за назвами хвороб і патологій, пацієнти диференціювалися на
«астматиків», «шизофреників» та чимало подібних. Незалежно від політичної
системи держави чи інших загальних факторів усередині медичної сфери
упродовж останніх двох сотень років поступово зростала дегуманізація та
зменшувалися впливи і роль альтруїстичних основ, що з такою експресивною
силою присутні у Клятві Гіппократа.
Цей загальний потік розвивається й зараз, засвідчуючи складність усіх
антропологічних явищ – від екологічно деструктивного впливу людства на
середовище свого перебування під час вимушених спроб отримати з нього
ресурси для власного фізичного виживання, до логічного намагання виявити
приховані ознаки і причини безлічі вже відомих хвороб і відхилень для
лікування

людини,

точніше,

для

підтримки

її

спроможності

жити.

Дегуманізація є мінусом, але плюсом є, наприклад, можливість швидкого і
точного отримання інформації про місце появи та про кількість перших ракових
клітин, що й збільшує шанси лікаря на перемогу над цим загальнолюдським
ворогом.
Вже у назві цієї статті ми проголосили скерування всього аналізу не на
внутрішні чинники впливів у медичній сфері та на протиріччя на кшталт
«інструменталізація – дегуманізація», а на не менш могутні зовнішні впливи.
Найбільше нас цікавить вплив ідеї переходу всього нашого суспільства від
«планового» до «ринкового» стану на всю нашу медичну сферу, на поведінку
громадян і лікарів, на їхні взаємодії в медичних закладах, урешті – на систему
пріоритетів і засади громадянської поведінки дітей і молоді, з якими вони
розпочинають шлях навчання від початкової школи до ординатури.
На наш погляд, факт скерування всіх трансформаційних процесів в
Україні після 1991-го року на повну відмову від радянського спадку і
запозичення «кращих західних ринкових взірців« став чи не головною
причиною неспроможності нашого суспільства та всієї економіки хоча б
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відновити показники якості життя громадян, що були характерні для
«недосконалої Радянської України кінця 1980-х років, в якій усього бракувало,
а побутові товари розподілялися по талонах... ».
Організатори і реалізатори руху до вільноринкової економіки незалежної
України спершу випробували ідею у роздрібній торгівлі, потім – в легкій
промисловості та в секторі переробки сільськогосподарської продукції, а
пізніше всюди, де можна було хоч якимось боком застосувати словосполучення
«надання послуг населенню». Не дивно, що вже з самого початку 1990-х років
ринкові засади поширилися і на освітню сферу у формі виникнення великої
кількості середніх, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів
недержавної (переважно приватної) форми власності. Перші два освітні рівні не
зустріли значної підтримки населення, а от приватні ВНЗ перемогли всі
труднощі утвердження і зростання й стали невід'ємною частиною системи
освіти сучасної України.
Є підстави оцінювати цей факт позитивно, а от явище «ринковізації» у
набагато більшому за ресурсами і контингентами державному секторі вищої
освіти ми вважаємо явищем негативним. За доказами звернемося не до
українських

джерел

–

у

нас

якось

ця

тема

потрапила

в

розряд

«малодискусійних», – а до російських. Ми керуємось не стільки їх великою
кількістю, скільки лідерством Російської Федерації у запозиченні «західного«
досвіду й набагато більшою активністю на її теренах різноманітних радників і
фондів, подібних до Фонду Джорджа Сороса. Найбільш промовистим зі
знайдених нами джерел є аналіз змін в етосі і практиці вищої школи РФ,
проведений науковою групою Віфлеємського А. Б. – декана, проректора і
фахівця з економіки [11].
Одразу ж вражає слушна констатація росіянами негативної суспільної
ролі «ринковізованих» і звільнених від державного контролю ЗМІ. Журналісти,
а ще більше – володарі ЗМІ, з фінансових та особистісних амбіційних причин
здавна у темах «освіта» чи «медицина» віддають перевагу не тисячам прикладів
благородної та відданої праці професіоналів з гуманістичним світоглядом, а
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практично унікальним випадкам збочень чи аномальної поведінки. У читачів
швидко формується цілковито рефлексивне і неправильне переконання про
ницість моральних поглядів усіх медичних чи педагогічних працівників.
Віфлеємський А. Б. найбільше акцентує особливо добре відомі йому факти
винесення судових вироків за отримання викладачами ВНЗ грошей від
студентів за підвищення екзаменаційних оцінок, що зусиллями ЗМІ перетворені
мало не в тотальну освітню корупцію.
Найгірше ж те, що журналісти відвели студентам роль жертв, хоч цілком
очевидним є те, що чимала їх частина фінансовими видатками намагалась
утриматися у ВНЗ, досягти хороших чи хоча б задовільних оцінок після
пропусків занять і невиконання інших обов'язкових частин навчальних планів.
У результаті цілковито зникало засудження лінощів і неповаги платників
хабарів до чесного шляху руху до отримання кваліфікаційних посвідчень та
формування цілковито необхідної професійної компетентності.
Зусиллями ЗМІ на російських і наших теренах досить швидко стало
поширеним переконання громадськості в особливо високій схильності до
корупції не тільки суддів та інших подібних липкоруких чиновників, а й
представників особливо гуманних професій – медичних і педагогічних
працівників. Ситуація стрімко погіршилася не тільки через зниження
купівельної спроможності середніх зарплат вказаних професіоналів, а й через
скорочення обсягу державних бюджетів. Цей фактор разом з особливостями
індивідуальних потреб членів уряду і вищих адміністраторів дуже стимулював
їхню винахідливість у перекладенні якомога більшої частини фінансових
витрат на освіту з бюджетів на родини студентів. Було не тільки дозволено
зараховувати студентів на платне навчання в державні ВНЗ, а й розроблено
систему стимулювання саме цього виду навчання. У результаті ще до настання
нового століття не тільки в Росії, а й в Україні більше половини всіх студентів
ВНЗ III і IV рівнів акредитації навчалися за власний рахунок, хоч Конституція
гарантувала і гарантує можливість бюджетного і безкоштовного навчання для
кожного молодого громадянина.
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У цій ситуації ми вважаємо необхідним вивчити позицію титулованих
представників різних наук щодо вказаного порушення конституцій та руху
вищої освіти до позиції типового товару на ринку з цілковито вільною
конкуренцією. Навіть при мінімальних втратах часу кожен з нас може
переконатися в тому, що море аргументів на доказ високої корисності і навіть
неминучості дегуманізаційної «ринковізації» вищої школи вони знаходять у
США, акцентуючи приклад цієї країни. Ми відшукали дуже мало праць тих
науковців, які б зверталися до практики Великої Британії, Німеччини, Франції,
країн Скандинавії чи інших членів Європейського Союзу.
Цей факт аж ніяк не слід вважати парадоксом. Навпаки – він особливо
яскраво засвідчує високий рівень непридатності американських взірців і
досягнень не тільки у бідній та розореній Україні, але й у багатшій та
успішнішій Європі. Зі США активно поширюється не тільки реклама «вільного
ринку» і примітивізований варіант «глобалізації», а так звана «неоліберальна
ідеологія». Скорочуючи виклад, використаємо наукові досягнення професора
Аліни Сбруєвої у вивченні неминучих наслідків застосування неолібералізму
для здійснення суспільних змін, зокрема, в освітній сфері. Про його визначальні
основи вона висловлюється таким чином:
Загальні принципи неоліберальної ідеології освітніх реформ:
• обмеження функцій держави в галузі освіти;
• поширення на галузь освіти ринкових механізмів конкуренції;
• поширення теорій соціального вибору на галузь освіти (вибір форм
освіти як один з видів вигідного обміну);
• методологічний індивідуалізм: людина як вільний, раціональний,
автономний, самозацікавлений (зацікавлений у максимізації власного блага)
індивід – homo economicus, який живе в умовах певної соціальної організації,
створеної для охорони його природних прав та сприяння вигідному обміну з
іншими індивідами;
• розвиток «нового менеджеризму», тобто поширення принципів та
механізмів менеджменту, характерного для сфери приватного бізнесу, на
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соціальну сферу, зокрема на галузь освіти. Трактування освітніх установ як
квазіавтономних, самоврядних структур малого бізнесу;
• роздержавлення освітньої галузі, приватизація освітніх послуг, їх
«контрактуалізація», «консьюмероцентризм»;
•

трансформація

форм

контролю:

від

контролю

політичного,

бюрократичного, до контролю ринкового, споживацького; від концентрації
уваги на контролі вхідних параметрів, тобто кількості вкладених ресурсів, до
надання пріоритету контролю результатів, ефективності, продуктивності
«шкільного виробництва»;
• «маркетизація демократії». Поняття «рівність», «справедливість»,
«солідарність», що становлять основні цінності демократичного суспільства.
розглядаються на економічному, а не на політичному рівні. Людина є передусім
споживачем, а не громадянином;
• децентралізація, деволюція управління освітньою системою: передача
владних повноважень та відповідальності з центру у регіони, з регіонів на
місця. Заохочення приватного та неформального секторів до примноження
«соціального капіталу»;
• «культурна реконструкція», «маркетизація суспільної свідомості»,
формування

«підприємницького

суспільства»,

в

якому

відбуваються

перетворення шкіл на конкуруючі між собою інституції малого бізнесу та
запровадження «курікулуму конкуренції й підприємництва»;
•

низький

рівень

екологічної

свідомості,

виховання

«зеленого

консьюмеризму», надання переваги ринковим способами розв’язування
екологічних проблем;
• глобальне поширення неоліберальної освітньої парадигми такими
міжнародними інституціями, як Міжнародний валютний фонд, Світовий банк,
Світова організація торгівлі» [12, с. 12].
На наше переконання – це інформація страшної викривальної сили, з
якою повинен бути обізнаний кожний наш старшокласник, студент і дорослий
самостійний громадянин будь-якого віку. Співставлення цієї вміло прихованої
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за

привабливими

перетворення

її

словами
населення

програми
в

зомбування

екзальтованих

всієї

планети

споживачів

задля

різноманітної

американської продукції та прихильників відповідного способу життя з
українськими національними стереотипами гуманної поведінки, скромності,
взаємопідтримки, альтруїзму дає, на наш погляд, шанс на уникнення переходу
всього

українського

народу

від

російського

територіального

колоніалізму 1654-1991 рр. в духовно-віртуальний американський.
Зауважимо, що не тільки А. Сбруєва і численні європейські науковці, а й
окремі американці (Д. Ріфкін, Д. Белл та ін.) слушно вважають, що не можна
надавати повної свободи ринковій конкуренції у сфері виховання, освіти і
підготовки тих професіоналів, для яких дотримання принципів гуманізму і
засад світових конвенцій про права людини і захист дітей є ультимативною
вимогою їх щоденної діяльності.
З викладеного легко зробити висновок щодо необхідності пошуку
успішних реформаційних та інших зарубіжних зразків не за океанами, а серед
європейських сусідів. Дотримуючись теми статті, ми пропонуємо уважніше
вивчити приклад Фінляндії, освіта якої після початку нового століття стала не
просто хорошою, а зразковою. Одна з причин – відмова фінів роздержавлювати
вищу школу, приватизувати наявні і фінансувати появу значної кількості
недержавних закладів. Навіть зараз у Фінляндії немає жодного приватного
ВНЗ, тому вся освіта, якщо знехтувати індивідуальним репетиторством,
залишається безкоштовною і фінансується з бюджету.
Та поза цією підтриманою всім населенням освітньою політикою, у
Фінляндії так і не поширились в політичній та економічних сферах
неоліберальні американські ідеї. Причиною ми вважаємо не тільки дуже
успішний приклад сусіднього «шведського соціалізму», а переконаність у тому,
що вільноринкові економіки індустріальної епохи є цілковито відсталими,
оскільки майбутнє належить «суспільству знань». У ньому замість конкуренції
індивідуальних виробників пануватиме суспільна організованість, піклування
про навчання і якомога вищу професійну підготовку всієї молоді, активне
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застосування наукових методів управління та постійного збільшення сучасного
«людського капіталу».
Піклуючись про швидке вирішення саме цієї проблеми, фіни насамперед
ліквідували всю базову професійно-технічну освіту, посилили профнавчання у
середніх школах і створили велику мережу особливих «політехнічних
інститутів», в яких готують «майже інженерів». Недоцільно навіть нагадувати
про загальновідоме – рівень інформатизації та інтернетизації у Фінляндії дуже
високий, а найбільше держава стимулює викладання точних наук і створення
нано-, біо- та інших ультра-нових виробництв за активної співпраці урядових
інстанцій і приватного бізнесу.
Висновок. Висновок з проведеного нами аналізу однозначний – слід
свідомо загальмувати заокеанський вплив на освіту і культуру України. Існує
досить доказів антигуманної сутності і цілей американського проекту світового
поширення

неолібералізму

з

акцентованим

перетворенням

медичного,

педагогічного та майже всіх інших секторів вищої освіти у поле нічим не
обмеженої конкуренції, використання всіх відомих засобів визиску клієнтів,
пропаганди глибокого індивідуалізму й піднесення на п'єдестал не Клятви
Гіппократа, а доларового обсягу щорічних заробітків.
Ми проти появи жахливої і майже щоденної ситуації для кожного
лікаря – поставати перед вибором щирої допомоги будь-якому хворому з
очікуваною радістю від власних зусиль і результату, чи розпочинати свої дії з
визначення його фінансових ресурсів...
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Тимченко И. Н. О явлении «рынковизации» в медицинском и других
секторах системы высшего образования Украины
В статье отмечен факт перехода научного лидерства от физики к
исследованиям человека и средств обеспечения его здоровья. Указано на
заимствование в Украине европейских профессиональных стандартов и
квалификаций. Исследованы пропаганда неолиберальных идей и их возможная
роль в образовательных инновациях. Доказано, что они коварно направлены на
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ликвидацию этики и морали в образовании, на отказ от гуманистических
идеалов. Предложено отказаться от «рынковизации» медицинского
образования и всей украинской медицины.
Ключевые слова: науки для обороны, науки о человеке, реформы,
либеральные идеи, этос и мораль, рынковизация
Tymchenko I. N. On the Phenomenon of «Marketisation» in Health and
other Sectors of the Higher Education System in Ukraine
The article noted the fact that the transition from physics scientific leadership
in research and human means to ensure its health. Specified on loans in Ukraine
European professional standards and qualifications that were created a decade ago
and does not take into account the latest changes in the labor market. Particular
attention is paid to the phenomenon uncritical borrowing Western values,
particularly neoliberal ideology.
Investigated the possible impact of these ideas on the reform of the education
system of Ukraine, accentuated negative aspects of American neo-liberalism: 1)
unrestricted dissemination in education market mechanisms and free competition; 2)
a higher priority personal desire of every person who seeks to achieve its own
benefits; 3) educational institutions are seen as patterns of small businesses and selfgoverning institutions with considerable autonomy activities; 4) ensuring a wide
choice of nationals of learning and educational institutions, privatization and market
freedom educational services; 5) privatization of education and the transition from
administrative control to ensure the quality of educational services through market
competition; 6) the concept of «equality», «justice», «solidarity» should be economic,
not political or ideological basis; 7) marketization of public awareness and
expansion of market facilities for health care, solving ecological problems and
others.
In our view, this list of US objectives and their managed global financial
institutions revealing a significant force. With neoliberal manifesto should be aware
each of our senior, student and independent adult citizen of any age. They should
realize that the enticing words of a free market and free enterprise program zombies
hide the entire planet to transformation of its population in ecstatic customers of
various American products and supporters of the lifestyle. This contradicts Ukrainian
national stereotypes humane behavior, modesty, mutual support, altruism. The older
generation must protect Ukrainian youth not only from the threat of Russian
territorial colonialism 1654-1991 model years, but also on the spiritual and virtual
dependence on American influences.
The author recommends the very critical of the US practice of «marketisation»
medical and other sectors of higher education. It is advisable to study in detail the
positive experience educational and economic change in European countries Ireland, Finland and others. Among the reasons for the success of these countries the refusal of privat secondary and higher education, participation in the total
population of secondary and tertiary schools and so on. Therefore, in Ukraine can
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not abandon the humanistic ideals, we can not continue to go to the full
«marketisation» medical education and the entire Ukrainian medicine.
Keywords: science for the defence, human sciences, reform, liberal ideas,
marketisation, ethos, morality.
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кандидат психологічних наук, професор кафедри особистої безпеки
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
НА ЗАНЯТТЯХ З ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті представлено огляд використання інтерактивних методів
навчання на заняттях з вогневої підготовки майбутніх офіцерівприкордонників; висвітлено особливості їх використання, а також їх переваги
та недоліки; з’ясовано, що однією з основних переваг інтерактивних методів
навчання є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності.
Ключові слова: інтерактивні методи навчання, вогнева підготовка,
майбутні офіцери-прикордонники, особливості використання, переваги та
недоліки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Поява нових зразків
озброєння та військової техніки, збройний конфлікт на сході нашої держави,
нові підходи до захисту національної безпеки України, її територіальної
цілісності

та

суверенітету

зумовлюють

зміни

у

способах

вирішення

оперативно-службових завдань щодо охорони державного кордону, і як
наслідок у формах і методах бойової підготовки прикордонного персоналу.
З огляду на це актуальним питанням дидактики сучасної вищої військової
школи є пошук ефективних засобів навчання, які б дозволили з найменшими
часовими витратами навчити курсантів правильно оцінювати обстановку, що
склалася, приймати обґрунтовані рішення, чітко ставити завдання підлеглим,
уміло керувати підрозділами, поражати цілі з першого пострілу на різних
відстанях в різних умовах оперативно-службової обстановки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблему
удосконалення

вогневої

підготовки

представників
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української

держави

вивчали

Д. Баулін,

Є. Гурський,

С. Лебедєева,

В. Лефтеров, О. Сафін, О. Тімченко, В. Швалб, С. Шепель та ін. Однак, не
зважаючи на певний інтерес дослідників до неї, на сьогодні потребують
вивчення питання можливостей застосування інтерактивних методів навчання
на заняттях з вогневої підготовки.
Мета статті – провести огляд використання інтерактивних методів
навчання на заняттях з вогневої підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Вогнева підготовка є однією
з провідних дисциплін в системі професійної підготовки майбутніх фахівців
прикордонного відомства, оскільки значною мірою визначає їх боєготовність.
З урахуванням реалій сьогодення її цільова установка полягає в тому, щоб
підготувати військовослужбовця, який здатний водити БТР; вміє застосовувати
штатну зброю та спеціальні засоби; стріляє з усіх видів стрілецької зброї;
розбирається та вміло застосовує групову зброю; приводить до бою та веде
вогонь з озброєння БТР; вміє використовувати протитанкові та проти повітряні
переносні комплекси, зенітні установки малого калібру; забезпечує корегування
артилерійського вогню; керує вогнем мінометів та гармат малого калібру; вміє
навчати свої підлеглих застосовувати та використовувати вище зазначені види
озброєння тощо. Одним із шляхів вирішення цієї складної проблеми є
використання інтерактивних методів навчання.
Насамперед, зазначимо, що термін «інтерактивна педагогіка» відносно
новий: його увів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. Лінгвістичне
тлумачення цього слова свідчить, що поняття «інтерактивність», «інтерактив»
запозичені з англійської мови. «lnter» – поміж-, серед-, взаємо-; «act» – діяти,
отже, Interact – взаємодіяти. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як
взаємодію суб’єктів, їхнє перебування у режимі бесіди, діалогу, спільної дії.
Отже, дослівно «інтерактивним» може бути названий метод, у якому той, хто
навчається, є співучасником, здійснює щось: говорить, управляє, моделює,
пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере
активну участь у тому, що відбувається, створює це [6; 8].
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Однак, переконливо стверджувати, що інтерактивне навчання є зовсім
новим явищем, на нашу думку, не дуже коректно, адже подібні підходи
застосовувалися з давніх часів, а на початку радянської педагогіки були дуже
поширеними в школі (лабораторне та бригадне навчання 20-х років). Науковці
відзначають, що ефективність інтерактивних методів навчання полягає у
підвищенні «ККД» процесу засвоєння інформації. За даними американських
вчених, під час лекції учень засвоює всього лиш 5 % матеріалу, під час
читання – 10 %, роботи з відео/аудіоматеріалами – 20 %, під час демонстрації –
30 %, під час дискусії – 50 %, під час практики – 75 %, а коли викладач навчає
інших чи відразу застосовує знання – 90 % [6].
Ці дані цілком підтверджуються дослідженнями сучасних російських
педагогів. За їхніми оцінками, старший школяр може, читаючи очима,
запам’ятати 10 % інформації, слухаючи – 26 %, розглядаючи – 30 %, слухаючи і
розглядаючи – 50 %, обговорюючи – 70 %, особистий досвід –80 %, спільна
діяльність з обговоренням – 90 %, навчання інших – 95 % [4].
Ще однією з причин незадовільного засвоєння учнями почутого на уроці
є темп, із яким учитель говорить, і ступінь сприйняття дітьми його мовлення.
Більшість викладачів промовляє приблизно від 100 до 200 слів за хвилину.
Але чи здатні діти сприйняти такий потік інформації? За високої концентрації
уваги людина може сприйняти від 50 до 100 слів за хвилину, тобто половину.
Проте здебільшого, навіть тоді, коли навчальний матеріал цікавий, студентам
важко зосереджувати увагу протягом тривалого часу. Вони відволікаються,
починають обдумувати деталі почутого, чи навіть проблему або ситуацію, що
не стосується уроку.
Наукові дослідження твердять, що для того, щоб студенти слухали і
не думали над сторонніми речами, викладачі повинні промовляти від 400 до
500 слів за хвилину. Адже це неможливо, людина говорить у чотири рази
повільніше, а тому студенти відволікаються, і часом їм стає нудно [5] .
Дослідження, проведене в одному з американських коледжів, де
переважає лекційна форма навчання, показало, що студенти були неуважні
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приблизно 40 % часу. Більше того, коли за перші десять хвилин студенти ще
могли пам’ятати 70 % інформації, то за останні 10 хвилин семінарського
заняття вони сприймали всього 20 % матеріалу. Не дивно, що студенти під час
викладання лекційного вступного курсу до психології знали лише на 8 %
більше, ніж контрольна група, яка не слухала курсу взагалі [5].
Особливістю інтерактивного навчання є те, що саме воно створює усі
необхідні умови для налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників
навчально-виховного процесу. Відтак, учень стає не об’єктом, а суб’єктом
навчання, відчуває себе активним учасником подій, власної освіти та розвитку.
Це особливо важливо у процесі підготовки майбутнього фахівця. Використання
інтерактивних методів навчання дозволяє досягнути ефекту новизни й
оригінальності,

підвищення

пізнавальної

активності

учасників

процесу

навчання. На нашу думку, особлива цінність інтерактивного навчання в тому,
що учасники навчально-виховного процесу навчаються ефективній роботі в
колективі, відбувається свідома «відмова» від пасивного засвоєння інформації,
невміння її здобувати, застосовувати тощо [8].
Незаперечним є те, що процес інтерактивного навчання відбувається за
умови постійної, активної взаємодії всіх суб’єктів навчання. Це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове), де всі є рівноправними, рівнозначними
суб’єктами навчання [6]. Вони розуміють що вони роблять, рефлексують з
приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють. Викладач під час
інтерактивного

навчання

виступає

як

організатор

процесу

навчання,

консультант, фасілітатор, який ніколи не «замикає» навчальний процес на собі.
Головними у процесі навчання є зв’язки між студентами, їхня взаємодія і
співпраця. Результати навчання досягаються взаємними зусиллями учасників
процесу навчання, студенти беруть на себе відповідальність за результати
навчання.
У дидактиці вищої школи найчастіше для класифікації інтерактивних
методів навчання використовують класифікацію О. Смолкіна, а саме за
характером навчально-пізнавальної та ігрової діяльності. Відповідно до цієї
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класифікації інтерактивні методи навчання поділяються на імітаційні та
немітаційні методи [9].
Імітаційні методи базуються на імітації (відтворенні) професійної
діяльності, вони містять у собі моделі досліджуваного процесу, імітацію
індивідуальної чи

колективної професійної діяльності.

Завдяки

цьому

досягається суттєве наближення навчального матеріалу до конкретної
практичної чи професійної діяльності, значно посилюються мотивація і
активність навчання. В імітаційних методах, нашу думку, закладений
надзвичайно потужний потенціал навчально-виховного впливу, оскільки вони
створюють особливе поле емоційного зараження, в яке потрапляє учасник і
зрештою добуває досвід емоційних переживань. У цей момент увагу
сконцентровано на соціальному значенні того, що відбувається, а реальна
взаємодію

під

час

групової

діяльності

підкріплена

високим

рівнем

задоволеності тим, що для людини є надзвичайно важливим: спілкування,
дружні зв’язки, почуття «своєї» групи – тільки так вона здатна відокремлювати
своє «Я» з поміж інших як певну індивідуальність [2].
Одним із найефективніших імітаційних методів є рольова гра, яка
спрямована на отримання розвивального та навчального ефекту за рахунок
інтенсивного міжособистісного спілкування і виконання спільної діяльності
групою людей в умовах ігрової імітації реальних або вигаданих ситуацій.
Рольова гра дає можливість прояву власної індивідуальності, творчих резервів,
розвиває уміння краще розуміти інших, їх позиції та відчуття, а також створює
умови для глибшого осмислення норм і правил поведінки та спілкування.
Певний ступінь умовності, розважальний характер рольової гри дозволяє
послабити або повністю зняти дію захисних психологічних механізмів в
учасників. Це, своєю чергою, сприяє розвитку їх креативності, стимулюючи
дослідницьку діяльність щодо засвоєння знань і досвіду.
Досить популярним імітаційним методом підготовки фахівців також є
ділова гра. Діапазон застосування ділової гри є досить широкий. У нашому
випадку вона виступає як інструмент вирішення пізнавальних завдань, а також
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завдань проектування правоохоронної діяльності, управління, навчання тощо.
Загалом ділова гра використовується з метою вирішення (в ігровій формі)
власне ділових професійних завдань у різних сферах діяльності (навчання,
управління, організації, проектування, інженерії тощо). Від звичайних методів
вирішення або розігрування навчальних ситуацій за методом ролей такий підхід
відрізняється програванням ситуацій, які не тільки зустрічаються в дійсності,
але також ситуацій критичних, що припускають іншу форму організації і
забезпечення, інші ролі [7]. В імітаційній діловій грі відбувається апробація
нових методів, позицій, піддаються аналізу прогалини в уже діючих і
створюваних системах, ставлять вимоги до фахівців, конфлікти і проблеми, які
можуть виникнути, а також шляхи їх вирішення.
Однак, варто зазначити, що використання цього різновиду методів
інтерактивного навчання вимагає від викладача ретельної підготовки до
заняття: необхідно придумати та продумати сценарій, за яким діятимуть
учасники

рольової

гри

(тренінгу);

підготувати

матеріально-технічне

забезпечення та навчальну базу; проаналізувати можливі ризики, небезпеки та
забезпечити дотримання заходів безпеки. Попередження випадків травматизму
досягається завдяки проведенню інструктажів, акцентуючи увагу на реальних
загрозах, що можуть виникнути на кожному з етапів рольової гри (тренінгу),
відповідним підбором загально розвиваючих і підготовчих вправ для вступної
частини заняття, послідовністю їх виконання та дозуванням фізичного
навантаження [2].
Напрацювання практичних навичок розпочинається з того, що курсантам
пропонується розробити план дій у конкретній ситуації для групи в цілому та
для кожного учасника окремо на основі отриманих раніше знань про алгоритм
дій у різних ситуаціях. За командою учасники рольової гри (тренінгу) займають
вихідні позиції та розпочинають реалізацію свого плану дій. Інші учасники
розташовуються навколо навчального місця. Це дає їм змогу оцінювати
ефективність тактики поведінки кожного учасника, виконуваних прийомів і дій,
виходячи з цього, оперативно вносити ті чи інші поправки у сценарій власних
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дій. За належного рівня концентрації уваги і ґрунтовної попередньої
теоретичної підготовки досить часто спостерігачі відразу помічають допущені
помилки, звертають на них увагу того, хто буде виконувати таку саму роль у
їхній групі, тому потреба в подальшому детальному аналізі дій групи, яка
реалізує свій сценарій наступною, відпадає. Прикладом такої інсталяції може
бути захоплення порушника державного кордону, який знаходиться у
нежилому приміщенні.
Щодо моделювання конкретних психологічних ситуацій на заняттях з
вогневої підготовки, то їх використання може сприяти формуванню та розвитку
психологічної готовності майбутніх фахівців до професійної діяльності.
Досягати цього можливо різними засобами психологічного моделювання:
ознайомленням із фотографіями різних ситуацій, місць подій, потерпілих
тощо;
прослуховуванням фонограм із записом звуків, які можуть чинити
несподіваний і психогенний вплив;
переглядом кінофільмів, кінокадрів, що документально відтворюють
елементи екстремальних ситуацій;
імітацією різних чинників екстремальних ситуацій за допомогою
спеціальних засобів (муляжів, трупів, неприємних запахів, макетів місць подій
тощо);
проведенням занять за відповідних часових і погодних умов .
Такі елементи, як небезпека, ризик, відповідальність, вбудовані в процес
психологічної підготовки із застосуванням імітаційних засобів, розвивають у
правоохоронців сміливість, мужність і стійкість. Якщо ризик і небезпека є
непосильними для працівників спецпідрозділу у навчальній обстановці, вони з
високим ступенем імовірності засумніваються і під час розв’язання реальних
оперативно-службових

завдань.

Тренування

в

подоланні

імітованих

труднощів – одне із завдань психологічного імітаційного моделювання, і щоб
його вирішити, необхідно використовувати будь-які можливості для створення
ситуацій ризику і небезпеки на заняттях.
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Надзвичайно

потужним

навчально-розвивальним

впливом

характеризуються вправи з використанням тренажерів. Одним із видів таких
тренажерів, який набув широкого застосування на заняттях з вогневої
підготовки є лазерний тир.
Лазерний тир становить собою нове покоління тирів, в яких в якості
мішеней використовуються комп’ютерні ігри зі спеціально підготовленим
сюжетом. Завдяки використанню в тирі комп’ютерних ігор стрілець може
впливати на розвиток інтерактивного сюжету завдяки своїм влучним пострілам.
Застосування сучасних інноваційних технологій дозволяє використовувати в
ролі зброї тиру реальні одиниці вогнепальної зброї, як-от ППШ, АК-74,
пістолет Макарова та інші виведені з бойового стану екземпляри.
В основу тиру покладена робота лазерних випромінювачів і датчиків, що
дозволяє стріляти без застосування боєприпасів, абсолютно безпечно і в будьяких приміщеннях, а використанням інтерактивних фільмів в процесі навчання
досягається ефект повної реальності участі в бою.
За допомогою лазерного тиру можна здійснювати підготовку особового
складу воєнізованих спеціальних підрозділів за такими напрямками:
початкова стрілецька підготовка (відпрацювання правильної стійки,
дихання, утримання зброї, прицілювання, плавного спуску курка з бойового
взводу);
відпрацювання,

підтримання

та

вдосконалення

навичок

ведення

прицільної стрільби в статиці;
відпрацювання навичок утримання зброї та ведення прицільної стрільби в
динаміці (в момент переміщень, перекидів, переворотів тощо);
удосконалення навичок інтуїтивної стрільби, стрільби на скидку в умовах
обмеженої видимості й часу;
відпрацювання застосування вогнепальної зброї в різних ситуаціях з
використанням відеосюжетів;
прицільна та інтуїтивна стрільба по рухомих мішенях [1].
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Однак при застосуванні стрілецьких тренажерів варто пам’ятати, що вони
не можуть замінити стрільбу із бойової зброї. З огляду на це не зайвим буде
нагадування курсантам про самостійне щоденне тренування «вхолосту»
упродовж усього періоду служби. Ці тренування створять технічну базу, на яку
можна буде накласти тактичні прийоми роботи зі зброєю за будь-яких умов.
Уміння, набуті на заняттях з вогневої підготовки, не переростуть в міцно
засвоєні навички навіть при використанні на зайнятті самих кращих тренажерів
у світі, якщо курсанти не будуть приділяти увагу стрільбі як мінімум
10-15 хвилин щоденно.
До неімітаційних засобів навчання, які можуть бути використанні на
заняттях з вогневої підготовки, на нашу думку, варто віднести інтерактивні
лекції.
Інтерактивна

лекція,

на

відміну

від

традиційної

лекції,

яка

характеризується тривалим монологічним викладом матеріалу викладачем і
певною позицією курсантів, передбачає активну участь курсантів. Серед
інтерактивних лекцій широке використання мають проблемна лекція, лекціявізуалізація, лекція з аналізом конкретної ситуації, лекція-консультація тощо.
Проблемна лекція – це лекції, під час якої викладач створює певні
проблемні ситуації, а їх вирішення відбувається з активною участю курсантів.
При цьому, проблемна ситуація розглядається як психічний стан курсанта, що
отримав проблемне завдання (питання), спосіб або алгоритм вирішення якого
йому невідомий, але може бути ним знайдений завдяки акту творчого
мислення.
Провести і підготувати проблемну лекцію досить складно, якісно зробити
це може лише викладач, який глибоко усвідомлює суть творчого розвитку
курсантів і володіє необхідним психолого-педагогічним інструментарієм.
Під час проблемної лекції курсант аналізує, а потім і синтезує протиріччя,
а викладач поетапно направляє хід цього процесу: усвідомлення проблеми,
вирішення проблеми і перевірка цього рішення.
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Використання лекції-візуалізації пов’язане, з одного боку, з реалізацією
принципу проблемності, а з іншої – з розвитком принципу наочності. У лекціївізуалізації передача аудіоінформації супроводжується демонстрацією різних
малюнків,

структурних

схем,

опорних

конспектів,

діаграм

(слайдів,

відеозаписів, кінофільмів тощо), у нашому випадку – зразків озброєння та
військової техніки.

Така наочність компенсує недостатню наглядність

навчального процесу. Основний акцент в цій лекції робиться на активному
включенні в процес мислення зорових образів, тобто розвитку візуального
мислення. Опора на візуальне мислення може істотно підвищити ефективність
сприйняття, розуміння і засвоєння інформації, її перетворення у знання.
Ґрунтуючись на досягненнях психологічної і педагогічної наук у галузі
проблеми візуального мислення, у лекції доцільно значну частину інформації
передавати в наочній формі, розвивати у курсантів навички і уміння
перетворювати усну і письмову інформацію у візуальну форму.
На лекції з аналізом конкретної ситуації, викладеної усно або у вигляді
короткого відеозапису тощо; курсанти спільно аналізують і обговорюють
представлений матеріал. Це може бути приклад захоплення порушника
державного кордону, огляд місцевості чи будинку тощо.
Лекція-консультація, за типом вона близька до лекції прес-конференції.
Головна її відмінність полягає в тому, що запрошений фахівець не обізнаний з
методами педагогічної діяльності, а консультування шляхом читання лекції
дозволяє

активізувати

увагу курсантів

та

використати професіоналізм

запрошеного фахівця.
Висновки. Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослідження,
можна стверджувати, що однією з основних переваг інтерактивних методів
навчання є наближення процесу навчання до реальної практичної діяльності
майбутніх
оптимізації

фахівців.

Інтерактивні

навчального

процесу,

методи

сприяють

допомагають

інтенсифікації

курсантам

та

навчитися

вирішувати проблеми, правильно формулювати власну думку; аналізувати
отриману інформацію; відстоювати свою точку зору; бути більш впевненими та
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незалежними. Використання інтерактивних методів навчання дозволяє в
процесі навчання знімати нервове навантаження курсантів, дає можливість
змінювати форми їх діяльності, переключати увагу на вузлові питання теми
заняття; сприяє розвитку умінь і навичок майбутнього фахівця, набуттю
певного практичного досвіду без реальної загрози їх життю та здоров’ю.
Кожен з методів навчання має певні переваги і недоліки. Ефективність їх
застосування

визначається

специфікою

конкретного

процесу

навчання.

Універсальних рекомендацій щодо їх вибору не існує. Педагог самостійно
приймає рішення про використання того чи іншого методу на основі свого
власного досвіду, врахування особливостей студентської аудиторії з метою
максимальної ефективності процесу навчання.
У процесі навчання найбільш доцільне використання в першу чергу тих
методів, за яких: у курсантів розвивається бажання до творчої, продуктивної
праці; вони прагнуть до активних дій, досягають успіхів і мотивують власну
поведінку; відпрацьовуються моделі поведінки, необхідні для успішної
професійної діяльності.
Перспективами

подальших

наукових

розвідок

можна

вважати

виокремлення педагогічних умов застосування інтерактивних методів навчання
на заняттях з вогневої підготовки.
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Тробюк В. И. Использование интерактивных методов обучения на
занятиях по огневой подготовке.
В статье представлен обзор использования интерактивных методов
обучения на занятиях по огневой подготовке будущих офицеров-пограничников;
отражены особенности их использования, а также их преимущества и
недостатки; указано, что одним из основных преимуществ интерактивных
методов обучения является приближение процесса обучения к реальной
практической деятельности.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, огневая подготовка,
будущие офицеры-пограничники, особенности использования, преимущества и
недостатки.
Trobyuk V. I. Using interactive teaching methods in the classroom for fire
training
An overview of the use of interactive teaching methods in the classroom for fire
training future officers-border guards. Indicated that the emergence of new weapons
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and equipment, the armed conflict in the east of our country, new approaches to the
protection of national security of Ukraine, its territorial integrity and sovereignty
cause changes in the ways of solving the operational and service tasks of state border
protection, and consequently in the forms and methods of combat training of
personnel. Given this pressing issue didactics of modern higher military school is to
find effective means of training that would allow with the least time-consuming to
teach cadets correctly assess the situation that has arisen, make informed decisions,
clearly assign tasks to subordinates skillfully manage units hit targets first shot.
It was found that one of the main advantages of interactive teaching methods
are approaching the learning process to the actual practice of future specialists.
Interactive methods contribute to intensify and optimize the learning process,
help cadets learn how to solve problems, to formulate their own opinion; analyze
the information; defend their point of view; be more confident and independent.
Using interactive learning methods allows the learning process to take off nervous
stress cadets, makes it possible to change the shape of their activities, to switch
attention to the key questions to one topic; promotes the development of skills of
future specialist, acquiring particular experience no real threat to their life and
health.
Each of teaching methods has certain advantages and disadvantages.
Effectiveness of their use is determined by the specifics of a particular learning
process. Universal recommendations for their choice does not exist. Teacher own
decisions on the use of a method based on their own experience, taking into account
characteristics of the student audience to maximize the efficiency of learning.
The training most appropriate to use primarily those methods in which: the
growing desire of cadets to creative, productive labor; they tend to action, achieve
success and motivate own behavior; practiced behaviors needed for successful
professional activity.
Keywords: interactive teaching methods, fire training, future officers, border
guards, features, advantages and disadvantages.
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Олеся Омелянівна Худзей,
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри полікультурної освіти та
перекладу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

МЕТОД ПРОЕКТІВ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ УЧНІВ
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ШКІЛ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ
ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті проаналізовано специфічні характеристики методу проектів.
Наведено вимоги до його застосування. Подано різні типології методу
проектів. Представлено різні аспекти використання методу проектів. Вказано
на його зорієнтованість на високий ступінь самостійності учнів у навчальновиховному процесі. Проаналізовано вплив методу на комунікативні здібності
учнів, рівень їхнього практичного володіння іноземною мовою. Доведено, що
саме проектна методика спрямована на розвиток творчих здібностей учня, що
застосування методу проектів у вивченні іноземних мов забезпечує
максимально повне дотримання принципу індивідуалізації та диференціації у
навчанні.
Ключові слова: метод проектів, іншомовна підготовка, урок іноземної
мови, пізнавальна діяльність, творчий пошук, спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Характеристиками
сучасного світу є глобалізація, інтенсивна інформатизація, динамізм змін, що
поставило перед освітою завдання формування особистості, здатної жити і
діяти в нових умовах. Володіння хоча б однією-двома іноземними мовами у
глобалізованому

світі

розглядається

як

необхідність.

Власне,

сучасна

українська освіта відповідає на цей виклик часу. Сьогодні вивчення іноземних
мов починається уже в початковій школі, розробляються та застосовуються
методики їх раннього вивчення з дошкільного періоду дитинства. Проте
сучасна середня школа не може забезпечити своїх випускників досконалим
знанням іноземної мови. Це, своєю чергою, актуалізує проблему формування в
учнів навичок самоосвіти, які дали б їм змогу самостійно удосконалювати
© Худзей О. О.
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отримані в школі знання однієї іноземної мови і, в разі потреби, засвоїти другу
або третю відповідно до рівня власних потреб.
Активізація міжнародних зв’язків, поява тенденції взаємопроникнення не
тільки мов, але й культур на терени різних держав викликали до життя
необхідність формування в учнів міжкультурної компетенції з метою
толерантного ставлення до іншої культури, зростання важливості виховного
аспекту уроку іноземної мови, вміння педагогів розвивати в школярів такі
гуманні якості, як взаєморозуміння і терпимість. З огляду на це, сьогодні велика
увага приділяється урокові іноземної мови та шляхам підвищення його
ефективності.
Іноземна мова як навчальний предмет характеризується:
міжпредметним характером (зміст мовлення іноземною мовою може
містити інформацію з різних галузей знань, наприклад, літератури, мистецтва,
історії, географії, математики та інших);
багатофункціональністю (може виступати як мета навчання і як засіб
отримання інформації у різноманітних галузях знань).
І. Перішко виділяє ще й такі особливості іноземної мови як навчального
предмету: «По-перше, засвоєння іноземної мови не дає людині безпосередніх
знань про реальну дійсність. Мова – це лише засіб вираження думки про
об’єктивну дійсність. Вона «безпредметна». У процесі навчання іноземної мови
перед викладачем постає завдання первинного визначення специфічного
предмета мовної діяльності, що задовольняє потребу оволодіння іноземною
мовою. По-друге, специфіка іноземної мови як навчального предмету полягає в
його безрозмірності (безмежності). Під час вивчення мови учень не може знати
тільки певний розділ. Він повинен знати все. Третьою специфікою мови є її
неоднорідність. Мова у широкому сенсі слова включає низку явищ, наприклад
«мовну систему», «мовну здатність» тощо» [5, 151-152].
Основною метою вивчення іноземних мов у сучасній школі є формування
комунікативної компетенції здатності і готовності здійснювати іншомовне
міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на діалог культур через
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посилення культурознавчого аспекту в змісті навчання мов і залучення учнів до
культури країни, мову якої вони вивчають [3].
Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в
навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого
свідомого засвоєння матеріалу. Сучасні науковці (В. Безпалько, Н. Наволокова,
Г. Селевко та ін.) виділяють низку педагогічних технологій, серед яких
технологія проблемного навчання, ігрові технології навчання, технологія
особистісно орієнтованого навчання, технології: розвивального навчання;
колективного

способу

навчання;

розвитку

критичного

мислення;

програмованого навчання; інтерактивного навчання; модульного навчання;
проектна технологія тощо. Практично усі з них застосовуються у процесі
іншомовного навчання.
Так, серед сучасних технологій навчання іноземних мов найбільшого
поширення упродовж останніх десятиліть набули навчання у співпраці, метод
проектів, навчання, центроване на учневі, дистанційне навчання, використання
мовного портфоліо, тандем-метод, технологія «case study», комп’ютерні і
аудіовізуальні технології. Усі вони, чи їх окремі елементи, з успіхом
застосовуються у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних
мов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Проблема
навчання іноземних мов стала предметом досліджень низки науковців
(Н. Басай,

О. Бігич,

А. Максименко,

І. Бім,

О. Михайлова,

Ю. Бориско,
Л. Морська,

Н. Гальскова,

О. Коваленко,

С. Ніколаєва,

В. Плахотник,

В. Редько, Н. Скляренко та ін.). Ними розробляються як змістові аспекти
навчання іноземних мов, так і методичні, звертається велика увага на
обгрунтування сучасних технологій іншомовної освіти.
Основні характеристики методу проектів подають Л. Коваль, І. Перішко,
О. Петришин, Е. Полат та ін. Науковці відзначають продуктивність цього
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методу у навчанні іноземних мов та обґрунтовують основні вимоги до його
застосування.
Мета статті полягає в обґрунтуванні специфічних ознак застосування
методу проектів в іншомовній підготовці школярів у спеціалізованих школах з
поглибленим вивчення іноземних мов.
Виклад основного матеріалу дослідження. Метод проектів широко
використовувався у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням
іноземних мов. В його основі – особистісно-діяльнісний підхід до навчання. Під
проектом розуміють самостійно плановану і реалізовану на іноземній мові
роботу, наприклад, випуск газети чи журналу, підготовка виставки, вистави,
концерту тощо. Робота над проектом дає змогу диференційовано підходити до
навчання, підвищувати активність і самостійність учнів на основі навчальнорольових ігор, самостійного розв’язання завдань.
Слід додати, що у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням
іноземних мов метод проектів застосовувався не лише на середньому і
старшому ступені навчання, але й у початковій школі. Натомість в умовах
загальноосвітньої школи його починають використовувати у 7 – 8 класах.
Це зумовлено такими характеристиками цього методу навчання, як:
проект є самостійно планованою та реалізованою школярами роботою, в
якій спілкування органічно вплітається в емоційно-інтелектуальний контекст
іншої діяльності (гри, анкетування, випуску журналу тощо);
робота над проектом – творчий процес. Учні самостійно чи з допомогою
вчителя здійснюють пошук шляхів розв’язання важливої для них проблеми, що
передбачає самостійне перенесення знань, навичок та умінь у нову ситуацію;
проект

уможливлює

привнести

у

навчальний

процес

соціальні

(інтерактивні) форми навчання. В його умовах навчальний процес виходить за
межі мовних аспектів у сферу особистісних стосунків та інтересів;
у ході проекту кожен учень має можливість проявити активність, а також
здібності до творчості і самостійності;
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проект змінює функціональні обов’язки учня і вчителя. Перший бере
активну участь у виборі, організації і конструюванні змісту навчання іноземної
мови та окремого уроку; інший виступає у ролі порадника та помічника. Інакше
кажучи, метод проектів дає змогу при правильній організації реалізувати
принцип особистісно орієнтованого – діяльнісного навчання іноземних
мов [1, с. 9-15].
Проектна методика багато у чому нагадує ділову гру. Вперше її було
впроваджено у практику завдяки підручникові з серії «Project English»
Т. Хатчінсона. В основі цієї методики – педагогічна ідея learning by doing. Учні
отримують завдання, що потребує багатопланової діяльності всієї групи:
наприклад, розпочати випуск стінгазети іноземною мовою. Для цього вони
повинні розподілити між собою обов’язки: хтось планує та редагує газету, інші
збирають матеріал та пишуть статті, згідно із завданнями редактора, ще інші
здійснюють набір тексту і оформлення стіннівки [2, с. 100].
До використання цього методу висувається низка вимог, серед яких:
наявність значущої в дослідницькому плані проблеми. Це може бути
дослідження історії виникнення окремих свят (St. Patrick’s Day, Thanksgiving
Day, Halloween, Christmas, Mother’s Day), організація віртуальних подорожей до
різних країн, аналіз стосунків між поколіннями, проблема вільного часу тощо;
теоретичне та практичне значення одержаних результатів;
максимальна самостійність учнів під час роботи над проектом;
структурування змістової частини проекту;
широке застосування дослідницьких методів [7].
До особливостей проектної методики належать також її міжпредметний
характер та необхідність актуалізації знань з різних галузей, можливість
поєднання мовленнєвої іншомовної діяльності з іншими видами діяльності
(дослідницькою, трудовою, естетичною) тощо. Відтак учні оволодівають
міждисциплінарними знаннями, навичками й уміннями, що забезпечують їхню
соціальну і професійну адаптацію у суспільстві.
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Спостереження за процесом іншомовного навчання у спеціалізованих
школах з поглибленим вивченням

іноземних мов засвідчило широке

використання різних типів проектів. Охарактеризуємо їх.
Дослідницькі

проекти

вимагають

добре

продуманої

структури,

визначених цілей, обґрунтування актуальності предмета дослідження для всіх
учасників, визначення джерел інформації, продуманих методів, результатів.
Вони підлягають логіці невеликого дослідження і мають структуру, наближену
до наукової (аргументація актуальності прийнятої для дослідження теми;
визначення проблеми дослідження, його предмета й об’єкта; визначення задач і
методів дослідження, джерел інформації; висунення гіпотез

і шляхів

розв’язання

проблеми;

висновки;

оформлення

результатів

обговорення
дослідження;

отриманих

результатів,

визначення

нових

проблем

для

подальшого процесу дослідження).
Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про будь-який
об’єкт, явище; ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і
узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії. Вони вимагають
добре продуманої структури та можливості систематичного коректування у
процесі роботи над проектом. Його структуру складають мета, предмет
інформаційного пошуку, джерела інформації, способи її обробки, результат
інформаційного пошуку, презентація. Такі проекти часто інтегруються в
дослідницькі Інакше кажучи, метод проектів дає змогу при правильній
організації реалізувати принцип особистісно орієнтованого – діяльнісного
навчання іноземних мов [1, с. 9-15].
У рольово-ігрових проектах структура тільки окреслюється і залишається
відкритою до кінця проекту. Учні обирають для себе певні ролі, зумовлені
характером і змістом проекту, особливістю розв’язуваної проблеми. Це можуть
бути літературні персонажі або видумані герої, які імітують соціальні або ділові
стосунки, що ускладнюються придуманими учасниками ситуаціями. Результати
таких проектів можуть накреслюватися на початку проекту, а можуть
проявлятися перед його закінченням.
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Практично-орієнтовані проекти вимагають чітко продуманої структури,
сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них,
чітких результатів сумісної діяльності й участі кожного в оформленні кінцевого
результату. Тут особливо важлива добра організація координаційної роботи в
плані поетапних обговорень, коректування спільних та індивідуальних зусиль,
презентації отриманих результатів і можливих способів їх впровадження у
практику, а також організація систематичної зовнішньої оцінки проекту.
Творчі проекти не мають детально визначеної структури спільної
діяльності

учасників.

Вона

лише

окреслюється

й

далі

розвивається,

підпорядковуючись прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам
учасників проекту.
Монопроекти

передбачають

дослідження

тем,

пов’язаних

з

країнознавчою, соціальною, історичною тематикою та лежать у площині одного
навчального предмету (іноземних мов). Такий проект вимагає поурочної
ретельної структуризації із чітким визначенням не лише цілей і завдань
проекту, але й тих знань та вмінь, які учні повинні набути. Заздалегідь
планується логіка роботи на кожному уроці для кожної з груп, а от форму
презентації учасники обирають самостійно.
Міжпредметні проекти виконуються у позаурочний час, оскільки є досить
об’ємними, тривалими та лежать у площині кількох навчальних предметів.
Вони вимагають кваліфікованої координації з боку фахівців, злагодженої
роботи багатьох творчих груп, перед якими стоять чіткі дослідницькі
завдання [5].
Учителі іноземних мов користувалися й іншою класифікацією проектів.
Зокрема, за характером кінцевого продукту проектної діяльності виділяють такі
їх види:
1) конструктивно-практичні.

Наприклад,

щоденник

спостережень,

«вигадування» гри та її опис, розробка ситуації спілкування;
2) ігрові-рольові. Наприклад, розігрування ситуації, драматизація події,
створення власної п’єси;
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3) інформаційні і дослідницькі. Наприклад, «Особливості поведінки
англійців у різних ситуаціях спілкування»;
4) проекти конкретного соціологічного дослідження (survey project).
Наприклад, «Використання англійської/німецької/французької мови в Україні»;
5) видавничі. Наприклад, стаття до газети;
6) сценарні. Наприклад, «Програма вечора англійської / німецької /
французької мови»;
7) творчі проекти (creative works). Наприклад, твір на вільну тему,
переклад твору на рідну чи іноземну мову.
Усі ці види проектів за своїм предметним змістом виконуються як у
межах мови, що вивчається, так і мають міждисциплінарний характер.
Прикладом тем для проектів, що здійснювалися у межах спеціалізованих
шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, є такі: «Stugying English. My
Hopes and Expectations», «Autumn. Is it Possible to Like It?», «My Parents Also
Were Children», «Food in My Life», «An Inportant of Studying English», «Is It
Important To Identity Your Nationality?», «Happiness Through My Parent’s Eyes».
Застосування методу проектів у практиці навчання мов дає змогу учням
реалізувати своє зацікавлення предметом дослідження, розширити знання в
області теми проекту; продемонструвати дослідницькі навички роботи над
темою проекту; показати рівень володіння мовою, що вивчається; піднятися на
більш високий ступінь навченості, освіченості, соціальної зрілості [4].
Висновки.
спеціалізованих

Отже,
шкіл

організаційно-методичне
з

поглибленим

забезпечення

вивченням

роботи

іноземних

мов

характеризується великою різноманітністю технологій, форм, методів та
засобів. Здебільшого вони зорієнтовані на високий ступінь самостійності учнів
у навчально-виховному процесі і дають можливість максимально повного
дотримання принципу індивідуалізації та диференціації у навчанні. Насамперед
це метод проектів, який дає змогу учням самостійно планувати і реалізовувати
роботу із застосуванням іноземної мови.
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Худзей О. О. Метод проектов в иноязычной подготовке учеников
специализированных школ с углубленным изучением иностранных языков
В статье проанализированы специфические характеристики метода
проектов. Приведены требования к его применению. Поданы разные типологии
метода проектов. Представленно различные аспекты использования метода
проектов. Указано на его орден тированность на высокую степень
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самостоятельности
учеников
в
учебно-воспитательном
процессе.
Проанализировано влияние метода на комуникативные способности учеников,
уровень практического владения иностранным языком. Доказано, что именно
проектная методика направлена на развитие творческих способностей
ученика,что применение метода проектов в изучении иностранных языков
обеспечивает максимально полное соблюдение принципа индивидуализации и
дифференциации в учебе.
Ключевые слова: метод проектов, иноязычная подготовка, урок
иностранного языка, творческий поиск, специализированная школа с
углубленным изучением иностранных языков.
Khudzey O. O. A method of projects is in foreign preparation of students of
the specialized schools with deep study of foreign languages
Activation of foreign relations, appearance of tendency of permeation of not
only languages but also cultures, on the walks of life of the different states caused to
life the necessity of forming for the students of interculture communication with the
purpose of tolerant attitude toward other culture, growth of importance of an educate
aspect of lesson of foreign language, ability of teachers to develop such humane
qualities for students, as a common understanding and tolerance. Taking into
account it, today large attention is spared lesson of foreign language and to the ways
of increase of him. A modern communicative method offers wide introduction in the
educational process of active non-standard methods and forms of work for the best
conscious mastering of material. Among modern technologies of studies of foreign
languages of most distribution during the last decades purchased studies in a
collaboration, method of projects, studies, centred on a student, controlled from
distance studies, use of linguistic portfolio, tandem-method, technology of «case
study», computer and audiovisual technologies. All of them, whether them separate
elements, with success used in the specialized schools with the deep study of foreign
languages. Specific descriptions of method of projects are analysed in the article,
characteristic traits of method are defined, peculiarities of organization of project
activities. Requirements over are brought to his application. The different to the
typology of method of projects are given, its stages and kinds of its activity. It is
indicated on the high degree of independence of students in an educational-educator
process. The influence of the method on students’ communication skills and the level
of their practical knowledge of a foreign language are analyzed. The aim of design
methodologies is the development of students’ creative abilities and encouraging of
their independent productive learning activities. According to the author’s opinion
the implementation of design methodologies for teaching foreign language allows to
improve the learning process, increase students’ motivation potential and have a
command of a foreign language. It is well-proven that application of method of
projects in the study of foreign languages provides the maximally complete
observance of principle of individualization and differentiation in studies.
Application of method of projects in practice of studies of languages enables students
to realize the personal interest the article of research, to extend knowledge in the
area of theme of project; to show research skills of prosecution of theme of project;
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to rotin the level of domain a language which is studied; to walk up the high degree,
formed, social maturity.
Keywords: method of projects, foreign preparation, lesson of foreign language,
design methodologies, specialized school with the deep study of foreign languages.
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УДК 378:811.111.7
Олена Вікторівна Цвєтаєва,
кандидат наук соціальних комунікацій,
доцент кафедри іноземних мов для інженерно-технічних та природничих
спеціальностей факультету української й іноземної філології та
мистецтвознавства Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

З ДОСВІДУ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА
НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВНЗ
Стаття присвячена проблемі вивчення іноземної мови студентів
немовних спеціальностей і узагальнення досвіду викладання автора в
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Зроблено порівняльний аналіз застосування комунікативно-оріентованих
методів у навчальному процесі на немовних факультетах, визначено специфіку
організації навчального процесу та доведена доцільність застосування
компетентнісно-комунікативної методики викладання іноземних мов у
навчальному процесі на немовних факультетах.
Ключові слова: навчання іноземної мови; труднощі навчання;
компетентнісно-комунікативна методика.
Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі
розвитку методики навчання іноземних мов широке застосування знайшли
комунікативно-оріентовані концепції: комунікативна, проектна, інтенсивна,
діяльнісна методики та ін. Різний базовий рівень володіння іноземною мовою
абітурієнтів-випускників, які вступають до ВНЗ, перевантаженість навчального
плану, пріоритет і домінування спеціальних дисциплін, обмежена кількість
годин,

відсутність

підручників,

адекватних

важким

умовам

навчання,

ускладнюють вирішення методичних проблем, пов'язаних з підвищенням якості
мовної підготовки студентів.
Метою статті є розробка аналіз і пошук оптимальної методики навчання
іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних факультетів ВНЗ.
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Об’єктом вивчення стали питання оптимізації цілей, завдань і засобів втілення
процесів навчання та виховання студентів немовних факультетів ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Актуальність дослідження
визначається

підвищеною

в

сучасних

умовах значущістю

іншомовної

компетенції у професійній діяльності й низьким рівнем її формування в
майбутніх фахівців у процесі навчання у виші. Актуальним стає навчання
студентів

ефективним

стратегіям

оволодіння

іншомовним

дискурсом

професійної сфери, інформаційною основою якого є автентичні тексти будьякої

сфери

спілкування.

забезпечують

самостійне

Однак

проблема

породження

формування

іншомовного

стратегій,

що

монологічного

та

полілогічного дискурсів, ще не вивчалася.
Сучасне суспільство стоїть перед найгострішими соціально-політичними,
міжетнічними, міжкультурними, комунікативними проблемами. Саме освіта у
всі часи сприяла збереженню стійкості суспільства, модифікації форм і типів
взаємовідносин людей. На сьогодні проблема формування толерантної
свідомості

і

комунікативної

компетенції

як

стабільних

характеристик

особистості підростаючої людини є особливо актуальною. Вирішення цього
питання нині стає дійсним пріоритетом педагогічної науки і практики.
Сучасна система навчання іноземним мовам характеризується тим, що,
по-перше, практичне володіння іноземними мовами стало насущною потребою
широких верств суспільства, і, по-друге, загальний педагогічний контекст
створює сприятливі умови для диференціації навчання іноземним мовам. Нова
соціально-економічна і політична ситуація вимагає реалізації в суспільстві
мовної політики в області іншомовної освіти, націленої на задоволення як
громадських, так і особистих потреб по відношенню до іноземних мов.
Різноманіття варіантів навчання і навчальних засобів поставило нові вимоги до
професійної підготовки вчителя/викладача іноземних мов, якому в нових
умовах необхідно вміти діяти не за певними передписаними правилами, а
відповідно до власного усвідомленого вибору з числа можливих методичних
систем.
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Останнім часом зроблені численні спроби оновлення змісту державних
освітніх стандартів різного рівня на основі компетентнісного підходу. В
результаті існує значна кількість класифікацій компетенцій, на базі яких
пропонується проектувати моделі випускників учбових закладів різного рівня.
Класифікації будуються відповідно до основних видів людської діяльності та її
об’єктів, сфер громадського життя і виробництва, галузей науки, психологічних
характеристик і здібностей особи, її соціального розвитку і статусу. При цьому
усі компетенції вибудовуються в певній ієрархії, на вершині якої завжди
знаходяться

ключові

(базові,

загальні,

метапредметні,

універсальні)

компетенції, які є багатофункціональними, надпредметними і багатовимірними.
Аналіз публікацій педагогічної періодики за останні 5 років показує
надзвичайну актуальність питань якості освіти, яка оцінюється в термінах
«компетенція»

і

«компетентність».

Сплеск

популярності цих

термінів

пов’язаний з інтеграційними процесами в європейській освітній політиці, що
відбивають прагнення добитися найбільшої відповідності європейської освіти
реаліям глобальної економіки і зробити випускників європейських учбових
закладів різного рівня максимально конкурентоздатними на світовому ринку
праці. У зв’язку з тим, що у сучасному світі, що нестримно міняється, набір
видів професійної діяльності постійно змінюється, то перед системою освіти
встає завдання ставити цілі і формулювати результати підготовки фахівців в
комплексному і інтегрованому вигляді, не обмежуючись вузькопрофесійною
сферою їх застосування. В зв’язку з цим, для подолання розриву між освітою і
життям на сучасному етапі громадського розвитку виникає необхідність
затвердження

нової

парадигми

результату

освіти

в

поняттях

«компетенція/компетентність».
Концепція комунікативної компетенції стала результатом здійснюваної з
1970-х років спроби провести грань між когнітивними (академічними) і
базовими міжособистісними комунікативними уміннями людини. Ця концепція
надалі вилилася в розвиток різних моделей цієї компетенції. В якості її
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структурних

компонентів

виділяють

лінгвістичну,

соціолінгвістичну,

дискурсивну, соціокультурну, стратегічну і соціальну субкомпетенції.
Важливим завданням є формулювання і аргументація принципів
раціональної методики навчання іншомовної комунікативної компетенції
студентів немовних факультетів, оскільки зміст методики, як відомо,
визначається принципами, що покладені в її основу. Основи особистіснодіяльнісного підходу були закладені працями Б. Ананьєва, Л. Виготського,
О. Леонтьєва,

С. Рубінштейна,

де

особистість

розглядалася

як суб’єкт

діяльності, яка сама, формуючись в діяльності та спілкуванні з іншими людьми,
визначає характер цієї діяльності і спілкування. При цьому не принижується
значення загальнодидактичних принципів, на яких будується будь-який процес
навчання і методичних принципів навчання іноземним мовам, в числі яких
зазначаються спеціальні принципи, характерні для навчання окремим видам
іншомовної комунікативної діяльності (Н. Баришніков, І. Бім, Н. Гальскова,
А. Щепілова). Викладачі кафедри іноземних мов ІТПС зробили спробу
сформулювати і аргументувати п’ять принципів навчання

іншомовної

комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей у заданих
умовах, які правомірно визначити як принципи раціонального компетентніснодіяльнісного підходу до навчання іншомовної комунікативної компетенції
студентів немовних спеціальностей на початковому етапі вузівської освіти,
тобто в період заповнення прогалин у знаннях і вирівнювання рівня володіння
іншомовними комунікативними компетенціями. Цими принципами є принцип:
раціонального поєднання аудиторного навчання з самонавчанням;
раціоналізації навчальної автономії студентів;
урахування різнорівневої мовної підготовки учнів;
урахування наповнюваності академічних груп студентами;
раціонального

співвідношення

компонентів

змісту

навчання

структурою іншомовної комунікативної компетенції.
Розглянемо зазначені принципи більш докладно.
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Принцип раціонального поєднання аудиторного навчання і самонавчання
орієнтує процес оволодіння студентами немовних факультетів іншомовної
комунікативної компетенцією на самонавчання. Необхідно, однак, уточнити,
яке співвідношення аудиторної та самостійної роботи можна вважати
раціональним.
Згідно робочими навчальними програмами, затвердженим на кафедрі
іноземних мов ІТПС ФУІФМ прийнятна, як відомо, модель розрахунку
аудиторних занять та самостійної роботи студентів – 50% на 50%. Середній
показник навчального часу з іноземної мови для всіх немовних спеціальностей
становить 72 години аудиторних занять і така ж кількість годин відводиться на
самостійну роботу студента.
З урахуванням результатів досліджень з проблем самонавчання ми
дійшли до висновку про те, що нестійкий баланс між організованим навчанням
(аудиторні

заняття

під

керівництвом

викладача)

і

самонавчанням

є

відображенням тенденції до традиційного аудиторного навчання, внаслідок
чого ускладнюється розвиток теорії і практики самонавчання.
Освітня практика показує, що під час аудиторного заняття з іноземної
мови переважають вправи мовного характеру. В силу обмеженого навчального
часу комунікативні навички, вміння, компетенції формуються вкрай повільно і
з великою кількістю збоїв. Якщо до цього додати, що час, відведений студентам
на самостійну роботу з іноземної мови, як правило, не виробляється з різних
причин (від несформованих навичок самостійної роботи до дефіциту
ефективних

навчальних

матеріалів),

то

стане

абсолютно

очевидна

нераціональність співвідношення аудиторних занять і самонавчання.
Основною ціллю, яку ставить перед собою викладачі кафедри іноземних
мов ІТПС ФУІФМ, зокрема В. Осадча, є навчання студентів використовувати
теоретичні знання для вирішення практичних завдань, а саме для професійного
спілкування. Тому матеріали добираються з

урахуванням професійної

спрямованості та містять теми, що пов’язані з основною спеціальністю та
розглядаються на заняттях з профілюючих предметів. Це дає змогу формувати
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та підтримувати інтерес студентів до мови, що вивчається. Добираються
сучасні тексти, статті для анотування та обговорення [1; 2].
Таким чином, з урахуванням пріоритетності концепції самонавчання,
провідним принципом раціональної компетентнісно-діяльнісної методики
навчання іншомовної комунікативної компетенції є принцип раціонального
поєднання організованого (аудиторного) навчання і самонавчання. При цьому
важливо підкреслити, що «раціональне поєднання» не означає «поділ на рівні
частки». Реалізація даного принципу забезпечує продуктивне оволодіння
студентами іншомовної комунікативної компетенцією при співвідношенні
аудиторних занять і самонавчання 30-35% на 65-70%. Важливо, однак,
зауважити,

що

таке

співвідношення

навчального

часу

передбачає

сформованість базових компетенцій самонавчання студентів, що дозволяють їм
самостійно оволодівати іншомовними компетенціями, що входять до складу
іншомовної комунікативної компетенції. Короткий аудиторний курс (30-35%
від загального числа навчальних годин трудомісткості) використовується
відповідно для формування у студентів базових компетенцій самонавчання.
Для формування компетенцій самонавчання іноземної мови є й інші
можливості. Так, компетенція самонавчання, на думку О. Осадчої, може
розвиватися на базі вже набутого мовного досвіду. Компетенція самонавчання
іноземної мови забезпечує здатність до самостійного планування, створенню
індивідуальних моделей самонавчання. [3, с. 3-5]
Компетенція самонавчання іноземної мови формується і розвивається в
процесі самостійної роботи, коли учні досягають рівня «незалежні» учні, тобто
самостійно ставлять перед собою цілі, виробляють власну тактику і стратегію їх
реалізації, здійснюють проміжний і підсумковий самоконтроль. [4, c. 72-74].
Таким чином, принцип раціонального поєднання аудиторного навчання і
самонавчання забезпечує результативне співвідношення аудиторного навчання
(під керівництвом викладача) і самонавчанням, при якому аудиторне навчання
спрямоване

на

оволодіння

базовим

навчально-мовним

матеріалом,

на

отримання коментаря і установок від викладача, консультування і зняття
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мовних труднощів. Тренувальні та комунікативні види навчальних завдань
виконуються в процесі самостійної роботи. При цьому важливо підкреслити,
що час на самонавчання не повинен бути обмеженим. Студент самостійно
визначає, скільки буде потрібно часу для досягнення поставленої мети.
Зрозуміло, що для студентів з низьким рівнем володіння іноземною мовою
потрібно більше часу і більшу кількість вправ і завдань.
Когнітивний компонент також забезпечується принципом раціоналізації
навчальної автономії, так як він пов’язаний з оволодінням навчальними та
когнітивними стратегіями.
Викладачами кафедри іноземних мов ІТПС ФУІФМ сформульовано
принципи

раціональної

компетентнісно-діяльнісної

методики

навчання

іншомовної комунікативної компетенції – принцип раціоналізації навчальної
автономії, реалізація якого забезпечує:
раціональність методики навчання;
раціональність взаємодії викладача і студентів, зберігаючи при цьому
автономію навчаються і відповідальність викладача за результати навчання;
створення сприятливих зовнішніх умов для реалізації внутрішніх
устремлінь студентів, що забезпечують активну участь студентів у всіх видах
навчальної діяльності;
розвиток

когнітивних

(планування,

контроль,

оцінка

знань)

і

метакогнітівних стратегій (накопичення метакогнітівного досвіду) студентів з
оволодіння досліджуваним матеріалом.
Принцип урахування різнорівневої мовної підготовки учнів правомірно
віднести до принципів більш ширшої дії, оскільки він за своїм призначенням
цілком може бути реалізований в інших освітніх умовах, а не тільки стосовно
до раціональної методикою. За своєю суттю цей принцип схожий з тим, який
відомий в методиці навчання іноземних мов як принцип особистісноорієнтованої спрямованості навчання, що приписує розглядати учня не як
об’єкт впливу викладача, а як суб’єкт навчального процесу.
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Відповідно до принципу особистісно-орієнтованої спрямованості процес
оволодіння іншомовною комунікативною компетенцією необхідно будувати з
урахуванням інтересів, схильностей, рівнем мовної підготовки учнів.
Реалізація принципу обліку різнорівневої мовної підготовки учнів
забезпечує диференційований та індивідуальний підхід до процесу оволодіння
учнями іншомовної комунікативної компетенцією, відкриваючи можливість
кожному студенту вибудовування

індивідуальної траєкторії оволодіння

іншомовної комунікативної компетенції. [5]
Керівництво принципом обліку різнорівневої мовної підготовки учнів
забезпечує диференціацію та індивідуалізацію навчання, про які як про
принципи навчання іноземної мови писав свого часу Л. Щерба [6].
Для

раціональної

методики

навчання

іншомовної

комунікативної

компетенції даний принцип має особливе значення тому, що в даний час
широке поширення у вітчизняній і зарубіжній методиці навчання іноземних
мов отримала педагогічна ідея навчання в малих групах (робота в малих
групах), яка належить Дж. Дьюї. Однак як принцип навчання (навчання у
співпраці) був розроблений пізніше, в 1970-і роки групами американських
педагогів. Малі групи можуть складатися з трьох, чотирьох, п’яти-шести учнів.
Технологія навчання в малих групах знайшла застосування в практиці
навчання іноземним мовам. Однак в умовах, коли наповнюваність груп учнів
становить до 25-30 осіб, потрібні інші методичні установки у вигляді принципу
урахування наповнюваності академічних груп.
Численність груп учнів викликає значні труднощі реалізації валідних
методичних принципів, зокрема принципу комунікативної спрямованості
процесу навчання іноземної мови, бо на навчальну комунікативну практику
(тренування) припадає в середньому не більше трьох хвилин на кожного
студента. Нерідкі випадки в практиці навчання, коли багато студентів
обмежуються пасивним слуханням іншомовної мови своїх одногрупників.
В даний час число учнів в академічній групі становить до 28-30 чоловік.
Не слід, як очевидно, проводити будь-яких вимірів, моніторингів, щоб
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переконатися, що використання комунікативної методики навчання іноземних
мов у численних групах навчаються виявляється вкрай скрутним.
У зв’язку з цим ми сформулювали принцип раціональної компетентніснодіяльнісної методики, яка є переконливим попередженням про дотримання
кореляційної залежності комунікативних прийомів і способів навчання
іноземної мови і кількості учнів в академічній групі. Точніше сказати, це
принцип,

який

вказує

на

неприпустимість

негативної

кореляції

між

комунікативними прийомами навчання іноземної мови і численністю груп
учнів [8; 9].
Таким чином, даний принцип виказує використання в процесі навчання
прийомів і способів, адекватних умов навчання, до яких, як відомо, відносяться:
цільова домінанта, вік учнів, кількість навчального часу, відведеного на
вивчення іноземної мови, наповнюваність академічних груп студентів [10].
Принцип урахування наповнюваності академічних груп передбачає,
таким

чином,

використання

в

навчанні

екстенсивних

технологій

навчання [10; 11]:
написання есе на задану тему;
виконання групових проектів;
читання мікротекстів про себе з наступною перевіркою розуміння
прочитаного у тестовій формі;
лексико-граматичний коментар викладача як орієнтовна основа для
самостійного виконання тренувальних вправ.
Висновок. Таким чином, при навчанні іноземній мові дуже важливим
виявляється придбання слухачами комунікативної компетенції, або уміння
говорити

відповідно

до

мовної

ситуації.

Придбання

комунікативної

компетенції, тобто знання, що сказати, і уміння це сказати конкретній людині в
конкретній мовленнєвій ситуації, є необхідним для повного, досконалого
оволодіння мовою, а також кінцевою метою навчання іноземній мові.
Формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності фахівця як
мети та результату навчання студентів немовних факультетів ВНЗ вимагає
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спеціальної технології навчання, яка будується з урахуванням концептуальних
положень компетентнісного підходу і реалізується поетапно. Технологія
навчання англійської мови студентів немовних факультетів ВНЗ являє собою
послідовність процедур, операцій і прийомів, що становлять у сукупності
цілісну методичну систему, реалізація якої в практиці навчання призводить до
досягнення гарантованих цілей навчання, тобто до формування іншомовної
професійно-комунікативної компетентності фахівця.
Порівняльний аналіз застосування у навчальному процесі на немовних
факультетах одного з цих методів, специфіка організації навчального процесу
та результати роботи в групах дозволили зробить висновок про можливість і
доцільність

адекватного

застосування

компетентнісно-комунікативної

методики викладання іноземних мов у навчальному процесі на немовних
факультетах.
Дослідження і розробка оптимальної методики навчання іншомовної
комунікативної компетенції уявляється перспективним напрямком сучасної
лінгводидактики. Перспективність подальших досліджень у даному руслі
вбачається у виявленні та конкретизації індикаторів раціональності методик
викладання іноземних мов на немовних факультетах ВНЗ в умовах адаптації
освітнього простору України до європейських освітніх стандартів.
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Цветаева Е. В. Из опыта оптимизации обучения иностранным
языкам на неязыковых факультетах ВУЗов
Статья посвящена проблеме изучения иностранного языка у студентов
неязыковых специальностей и обобщение опыта преподавания автора в
Днепропетровском национальном университете имени Олеся Гончара. Сделан
сравнительный анализ применения коммуникативно-ориентированного метода
в учебном процессе на неязыковых факультетах, определена специфика
организации учебного процесса и доказана целесообразность применения
компетентно-комуникативной методики преподавания иностранных языков в
учебном процессе на неязыковых факультетах.
Ключевые слова: обучение иностранному языку; трудности обучения;
компетентно-коммуникативная методика.
Tsvetayeva O. V. From the experience of optimization of training of foreign
language on non-language faculties of high schools
The article is dedicated to the problem of foreign language study of students of
non-linguistic specialties and the generalization of teaching experience of the author
in Oles Honchar Dnipropetrovsk National University. The comparative analysis of
application of communicative-oriented methods in education for non-language
faculties was created, the specificity of the organizations of the educational process
was defined, and the expediency of application of competentive-communication
methods of foreign languages teaching in the educational process in nonlinguistic
faculties was proved. It is claimed that the acquisition of communicative competence,
that is the knowledge what to say and the ability to say it to a specific person in a
particular speech situation, is necessary for a full, perfect language skills, and the
ultimate goal of learning a foreign language. The formation of foreign language
communicative competence for vocational and professional goals for achieving the
results of learning of students of non-linguistic faculties of universities requires
special contemporary tutoring technologies, which is based on the conceptual
provisions of competence approach and is implemented in stages. The technology of
English language training of students of nonlinguistic faculties of university is a
sequence of procedures, operations and techniques which together constitute a
complete methodical system, which implementation in practice leads to the
guaranteed achievement of the learning objectives, i.e. to the formation of foreign
language communicative competence of the future professional.
Keywords: Learning a foreign language; learning difficulties; Competencycommunicative method.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В
ІНШОМОВНІЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ
Автор статті розглядає проблеми іншомовної професійної підготовки
майбутніх фахівців. Розкривається сутність і зміст поняття проблемнодіяльнісного підходу та обґрунтовується його пріоритетність у порівнянні з
комунікативним та особистісно-діяльнісним стосовно іншомовної професійної
підготовки майбутніх фахівців.
Ключові слова: проблемно-діяльнісний підхід, особистісно-діяльнісний
підхід, іншомовна професійна підготовка,комунікативність.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Необхідність

удосконалення та реформування системи освіти відповідно до міжнародних
стандартів є актуальною для входження України до світового співтовариства.
Інтенсифікація міжнародних зв’язків нашої держави стала поштовхом до
підготовки кваліфікованих фахівців здатних спілкуватися іноземною мовою та
потребує нових форм і підходів у методиці іншомовної професійної підготовки
майбутніх фахівців.
Розвиток сучасної системи освіти передбачає парадигму іншомовної
підготовки на основі пасивного накопичення знань, але перевага повинна
надаватися такому підходу, відповідно до якого майбутні фахівці самі
здобувають знання на основі вирішення проблем, характерних для їх
професійної діяльності. «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти»
визначають загальні та комунікативні компетенції як базові у використанні мов
та цільові у процесі навчання та вивчення іноземних мов [1].

© Яремчук І. А.
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Метою статті є розширення теоретико-методологічних основ реалізації
проблемно-діяльнісного

підходу

в

іншомовній

професійній

підготовці

майбутніх фахівців.
На основі поставленої мети було визначено такі завдання: визначити
сутність і зміст поняття проблемно-діяльнісного підходу стосовно іншомовної
професійної підготовки майбутніх фахівців, обґрунтувати пріоритетність
даного підходу у порівнянні з іншими (комунікативний, особистіснодіяльнісний), визначити найбільш характерні його ознаки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Протягом багатьох років
традиційна освіта фокусувалася на викладанні, але аж ніяк не на навчанні та її
метою було формування інтелектуальних умінь, уявлень, понять, теоретичних
знань. Як правило, ті хто навчаються виконують завдання репродуктивної
спрямованості. Але результати професійної діяльності тих, хто навчається
вимагають більшого, якщо мова йде про гнучкість застосування вмінь, що
формуються у вищих військових навчальних закладах. Якість освіти на
сучасному етапі розуміється як рівень специфічних умінь, пов'язаних із
самовизначенням і самореалізацією особистості, коли знання здобуваються в
контексті моделі майбутньої професійної діяльності. Головними стають не суто
знання, а знання про те, як і де їх застосовувати. Але ще важливішим є знання
про те, як інформацію здобувати, інтерпретувати чи продукувати нову. Усі ці
аспекти є результатами діяльності, а діяльність – це розв’язання завдань. Таким
чином, якщо ми бажаємо змістити акцент у сучасній освіті із засвоєння фактів
на оволодіння способами взаємодії з навколишнім світом, нам необхідно
усвідомити необхідність зміни характеру навчального процесу й способів
навчальної діяльності, тих хто навчається.
Не можна не погодитися з думкою Д. Дьюї про те, що при даному підході
до навчання основним елементом роботи тих, хто навчається буде розв’язання
завдань,

тобто,

опанування

новими

видами

діяльності:

навчально-

дослідницькою, пошуково-конструкторською, творчою та ін. [2, с. 234]. У
цьому випадку фактичні знання стануть наслідком роботи над завданнями,
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організованими в доцільну й ефективну систему. Разом із освоєнням діяльності
той, хто навчається буде здатен сформувати свою систему цінностей, що
підтримується соціумом. З пасивного споживача знань той, хто навчається стає
активним суб'єктом освітньої діяльності. Запропонована американським вченим
Д. Дьюї концепція «навчання через діяльність» передбачає наступні основні
принципи: 1) врахування інтересів тих, хто навчається; 2) навчання через
опанування розумової та практичної діяльності; 3) пізнання й знання, як
наслідок подолання труднощів; 4) вільна творча робота й співробітництво.
Для забезпечення всебічного розвитку тих, хто навчається необхідно
організувати їх участь у різноманітних видах діяльності – від стосунків у групі
до залучення у процес громадського життя.
Проблемно-діяльнісний підхід до навчання має за основну мету
забезпечення активного ставлення тих, хто навчається до оволодіння знаннями,
уміннями і навичками, інтенсивного розвитку їхньої самостійної пізнавальної
діяльності та розв'язання проблем іншомовної комунікативної діяльності, що
забезпечує компетентне професійне спілкування мовою спеціальності в умовах
міжкультурної комунікації. При цьому зауважується, що загалом сформовані
іншомовні можливості фахівця, що не співвіднесені у навчанні з конкретними
вимогами й умовами професійної діяльності, залишаються загальними, а не
спеціальними здібностями того, хто навчається. Тому навчити студента
іншомовному спілкуванню, а потім інтегрувати його іншомовну комунікативну
компетенцію у систему професійних зв’язків часто виявляється досить
проблематичним завданням [3]. Для подолання такого недоліку В. Теніщевою
пропонується «накладання» іноземної мови на контекст професійної діяльності,
що є дидактично обумовленою інтеграцією професійної та іншомовної
діяльності, з чим не можна не погодитися.
Навчальний процес передбачає взаємодію, розв’язання комунікативних
завдань. Розв’язання комунікативного завдання вимагає спочатку сформувати
потребу (наприклад, у вигляді питань), в подальшому розробити шляхи
реалізації такої потреби. Суб’єкт може реалізувати її сам, може звернутися до
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іншого. І в цьому й в іншому випадку він залучається до процесу спілкування:
із самим собою або з іншим. Відповіді на запитання вирішують завдання або
виводять на новий проблемний аспект. Для організації навчальної діяльності
найбільший інтерес представляють завдання інтелектуально-пізнавального
плану, які усвідомлюються самим студентом як жага знань, необхідність у
засвоєнні цих знань, як прагнення до розширення кругозору, поглибленню,
систематизації знань.
Поняття навчального завдання є при цьому одним із центральних, у
навчальній діяльності і саме воно виступає одиницею процесу навчання. Вищий
ступінь проблемності властивий такому навчальному завданню, у якому той,
хто навчається самотужки: 1) формулює проблему, 2) знаходить шляхи її
розв'язання, 3) вирішує цю проблему, 4) контролює правильність її розв’язання.
Таким чином, безперервний процес розв’язання таких навчальних завдань
перетворюється у систематичну самостійну пошукову діяльність, а саме
навчання

перетворюється

проблемно-діяльнісний

в

початок

проблемно-розвиваюче
співвідноситься

зі

[4, с. 217-229],
спрямованістю

де
цієї

діяльності на особистість, яка й повинна якимось чином розвиватися в
результаті здійснення нею цієї діяльності.
Категорія

«підхід»

визначається

як

комплекс

парадигматичних,

синтагматичних і прагматичних структур та механізмів в пізнанні або практиці,
який

характеризується

конкуруючими

між

собою

стратегіями

і

програмами [5, с. 38]. «Підхід» традиційно розглядається з позиції викладача
при аналізі процесу навчання. Виходячи із цього, особистісно-діяльнісний
підхід, який був сформульований у середині 80-х років минулого століття, був
розроблений переважно в якості суб’єктно-орієнтованої організації керування
викладачем навчальною діяльністю того, хто навчається під час розв'язання
ним

спеціально поставлених навчальних завдань різної складності й

проблематики. Дані завдання розвивають як предметну, так і комунікативну
компетентність студента, а також відбувається його власний розвиток в якості
особистості.
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Проблемно-діяльнісний підхід близький до особистісно-діяльнісного.
Основні принципи особистісно-діяльнісного підходу були сформульовані
Л. С. Виготським, О. М. Леонтьєвою, С. Л. Рубінштейном, Б. Г. Ананьєвою, де
особистість розглядалася як суб’єкт діяльності, яка сама, формуючись у
діяльності й у спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності і
спілкування.
Особистісно-діяльнісний підхід у своїй складовій передбачає, що центром
навчання є особа, яка навчається – її наміри, мета, унікальний психологічний
портрет, іншими словами – особа як частина соціуму. Інтереси того, хто
навчається, рівень його знань і вмінь дозволяють викладачеві визначити
навчальну мету заняття й сформувати, направити й скорегувати освітній процес
із метою розвитку особистості, що навчається. З іншого боку, проблемнодіяльнісний підхід припускає обов’язкове розв’язання професійних завдань.
В основі навчання іноземним мовам сьогодні лежить комунікативний
підхід. Під комунікативністю чи комунікативною спрямованістю розуміють
направленість на співрозмовника, оптимальність навчання з точки зору
ефективності впливу на іншого. Комунікативність – підхід, який забезпечує
саме такий вплив. Цей підхід безпосередньо «замкнутий» на побудові і
діяльності, і недарма в теперішній методиці вживається термін «комунікативнодіяльнісний» підхід. Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає органічне
поєднання свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання іноземної
мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається
одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією. Прийнятий
у сучасній методиці комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іноземним
мовам зумовлює добір цілей, принципів, змісту, методів, прийомів та засобів
навчання.

Проблемно-діяльнісний

підхід

має

багато

спільного

з

комунікативним підходом, але пріоритетною метою він визначає виконання
поставленого завдання.
У процесі реалізації проблемно-діяльнісного підходу відбувається
залучення тих, хто навчається до проектувальної діяльності. По-перше, у
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проектуванні той, хто навчається бере участь як основний суб’єкт освітнього
процесу, його завдання передбачає відбір необхідної інформації, визначення її
важливості, у відповідності до змісту проекту. По-друге, проектувальний
процес не містить у собі певних готових систематизованих знань.
Систематизація таких знань, приведення їх у порядок, пошук істини –
завдання, що повинно вирішуватися самим студентом. Він сам розробляє свій
проект виходячи з безлічі вражень, знань, понять, уявлення про світ.
Проектування є комплексною діяльністю, засобом інтелектуального творчого
саморозвитку суб’єкта освітньої діяльності, а в більш вузькому сенсі – засобом
розвитку його проектувальних здібностей. Проблемно-діяльнісний підхід
базується

на

проблемно-діяльнісній

ситуації.

Технологія

проектування

стосовно освітнього процесу передбачає розвиток ідей проблемного навчання.
Оскільки під час розв’язання проблемних завдань використовуються методи
пошуково-пізнавальної діяльності, методи індукції й дедукції, коли студенти
відштовхуються від власного досвіду до пізнання нового й назад до свого
досвіду, але вже збагаченого новою інформацією (синтез-аналіз-синтез),
прийняття колективної творчої діяльності, моделювання різних ситуацій, в
основі яких лежить принцип орієнтовної основи дій, а зміст передбачає
інтегративність предметів не лише один з одним, але й з іншими областями
навчальної й загальнолюдської діяльності, де в якості контролюючого фактора
передбачається рефлексія й особисте «зростання» кожного суб’єкта освітньої
діяльності в процесі розв'язання даної проблеми, складно не помітити, що
навчання через проблему є складовою змісту розвиваючого навчання, оскільки
всі перераховані вище методи й прийоми роботи є характерними саме для
розвиваючого навчання. І, таким чином, стає безсумнівним, що навчання через
проектування своєї діяльності – квінтесенція розвиваючого, індивідуальноорієнтованого навчання, що вносить свій істотний внесок в загальний розвиток
того, хто навчається, а сам метод проектів, який спочатку називався
проблемним, передбачається покласти в основу організації іншомовної
професійної підготовки майбутніх фахівців.
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Отже, з погляду модернізації іншомовної професійної підготовки
майбутніх фахівців, проектна діяльність тих, хто навчається як технологія, що
базується на процесах проектування, виступає важливим компонентом системи
продуктивної освіти і є нетрадиційним способом організації освітнього процесу
за допомогою планування, прогнозування, аналізу та синтезу.
Висновки. Таким чином, базуючись на вищевикладених фактах можна
зробити наступні висновки: проблемно-діяльнісний підхід можливо розглядати
як найбільш адекватним у іншомовній професійній освіті майбутніх фахівців,
він створює інтегративне навчальне середовище, яке спрямоване на оволодіння
знаннями, уміннями, навичками, а також на формування професійно значимих
іншомовних якостей.
Перспективи подальших розвідок можуть бути спрямовані на вивчення
особливостей формування іншомовної професійної підготовки студентів, які
вивчають дві іноземні мови; розробку нових програм для діагностики рівня
сформованості іншомовної професійної компетентності тих, хто навчається;
вивчення потенціалу самостійної роботи з розвитку та вдосконалення
іншомовної професійної компетенції.
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Яремчук И. А. Реализация проблемно-деятельностного подхода в
иноязычной профессиональной подготовке будущих специалистов
Автор статьи рассматривает проблемы иноязычной профессиональной
подготовки будущих специалистов. Раскрывается сущность и содержание
понятия проблемно-деятельностного похода и обосновывается его
приоритетность в сравнении с коммуникативным и личностнодеятельностным касательно иноязычной профессиональной подготовки
будущих специалистов.
Ключевые слова: проблемно-деятельностный подход, личностнодеятельностный подход, иноязычная профессиональная подготовка,
коммуникативность.
Yaremchuk I. A. Realization of the Problem-Based and Operational
Approach Concerning the Future Specialists’ Foreign Language Professional
Training
The necessity to improve and reform the educational system in accordance
with the international standards is vital for Ukraine's accession to the international
community. The intensification of international relations of our country gave an
impetus for the training of qualified specialists able to communicate in a foreign
language and requires new forms and approaches to the methodology of foreign
language training of future specialists.
The development of modern educational system provides foreign language
training paradigm based on passive accumulation of knowledge, but preference
should be given to such an approach, according to which future professionals will be
able to acquire knowledge themselves through solving the problems specific to their
professional activities.
The article reveals the essence and content of the problem-based and
operational approach and stipulates its priority comparing to the communicative and
personally-oriented and operational approach concerning the future specialists’
foreign language professional training.
The main goal of the problem-based and operational approach to teaching is
to ensure active attitude of students to master knowledge and skills, intensive
development of their independent learning activities and problem solving of foreign
language communicative activities, ensuring a competent professional
communication language specialty in terms of intercultural communication. The
basis of the foreign languages teaching is presented by the communicative approach
nowadays. Moreover, the problem-based and operational approach has much in
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common with the communicative approach, but it defines the accomplishment of the
set missions to be a priority goal.
The problem-based and operational approach is being implemented through
the involvement of students into the project activities. Firstly, in the process of the
project activities a learner participates as the main subject of the educational
process, his/her task covers the selection of the necessary information, determining
its importance, in accordance with the content of the project. Secondly, the projecting
process does not contain any certain finished systematized knowledge.
So in terms of modernization of the foreign language training of future
professionals the students’ project activities as a technology being based upon the
project processes is an important component of fruitful education and is an
unconventional way of organizing the educational process through planning,
forecasting, analysis and synthesis.
Thus, based on the above facts the following conclusions can be made: the
problem-based and operational approach may be considered as the most appropriate
in the foreign language professional education of future professionals; it creates
integrative learning environment, which is aimed at mastery of knowledge, abilities,
skills, and formation of professionally significant foreign-language skills.
Keywords: problem-based and operational approach, personally-oriented and
operational approach, communicativeness.
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Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. …
Список літератури ….
Анотації
Анотації (500-600 знаків) на українській та російській мові з назвою статті
та ключовими словами (5-8 слів).
Анотація розширена (2500-3000 знаків) на англійської мові з назвою статті
та ключовими словами (5-8 слів) має містити актуальність проблеми, результати
дослідження та висновки. Обов’язково анотація має бути якісно перекладена та
відредагована.
Технічні параметри:
Загальний обсяг: 8 – 14 сторінок. Мова публікації – українська, російська.
Стандарти: шрифт Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 14,
міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі поля – 2 см, список
літератури – У ПОРЯДКУ появи в тексті (не більше 20 найменувань), редактор
Word, тип файлу – документ Word 97-2003 (обов’язково).
Нерозривні пробіли між цифрами, ініціалами і прізвищем.
Не плутати тире (–) і дефіс (-).
Формули оформляються через редактор формул «MathType», розмір
символів – 10, довжина формул не повинна перевищувати 80 мм. Формули
набираються у формульному редакторі MathType латинськими символами або
англійськими з клавіатури, кирилиця не допускається.
Малюнки, виконані векторною графікою, мають бути поміщені одним
об’єктом або згруповані.

Зразок оформлення статті
УДК
Ім’я, по батькові, прізвище,
науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи
НАЗВА СТАТТІ
Анотаці (500-600 знаків) на українській мові з ключовими словами (5-8 слів) Постановка
проблеми у загальному вигляді. …….
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення даної
проблеми та на які опирається автор. …….
Метою статті є …..
Виклад основного матеріалу дослідження.
……….
Висновки. …
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. …
Список використаної літератури
(оформляється відповідно до ДСТУ)
1. …
Рецензент: науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали.
Анотація російською мовою (500-600 знаків)
Прізвище, ініціали. Назва статті…
Текст анотації…
Ключові слова (5-8 слів) …
Анотація англійською мовою розширена (2500-3000 знаків)
Прізвище, ініціали. Назва статті…
Текст анотації…
Ключові слова (5-8 слів) …

Документальний супровід статті
1. Рецензія фахівця (кандидата або доктора наук) у галузі наук, за якою підготовлена
стаття (для авторів, які не мають наукового ступеня доктора наук), за формою:
РЕЦЕНЗІЯ
На статтю ____________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали авторів та назва статті)

Текст рецензії ________________________________________________

_________________________________________________________________
Рецензент: ____________________________________________________
(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)

_____________________
(підпис)

“__” ______________20__ р.

Примітка. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі. Обов’язково підкреслюється:
відповідність вимогам, що ставляться до наукових статей; новизна теоретичних результатів та
їх практичне значення; відповідність назви статті її змісту; обґрунтування висновків, зроблених
авторами; висновок (статтю прийняти до публікації із зазначенням галузі наук).
2. Експертний висновок, що завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює
експерт (експерти), за формою:
Експертний висновок
Експерт (експертна комісія) ______________________________________,
(назва міністерства, відомства, організації)

розглянувши матеріали статті ________________ автора(ів) ________________,
(назва статті)

(прізвище, ініціали)

підтверджує, що в матеріалах не містяться відомості, заборонені для опублікування у
відкритому друці.
Висновок: стаття _______________________ може бути опублікована у
(прізвище, ініціали)

відкритому виданні.
Експерт:______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

3. Відомості про автора (авторів) за формою:
Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________
Науковий ступінь та вчене звання _______________________________
Місце роботи ________________________________________________
Посада _____________________________________________________
Ідентифікаційний номер _______________________________________
Номер, серія паспорту, ким і коли виданий _________________________
Домашня адреса _____________________________________________
Контактні номери телефонів ____________________________________
E-mail ______________________________________________________
Відомості про рецензента
Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________
Науковий ступінь та вчене звання ________________________________

Контактна інформація
Відповідальний секретар: Франчук Юлія Вікторівна.
Моб. тел.: 097-277-73-50.
Роб. тел.: (0382) 65-05-93.
Е-mail: franchuk678@gmail.com.

