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Андрій БАЛЕНДР,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького
СУЧАСНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ
ДЕРЖПРИКОРДОНСЛУЖБИ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНІЙ
ПРАВООХОРОННІЙ АКАДЕМІЇ УГОРЩИНИ
У статті розкрито особливості організації та проведення професійної
підготовки за міжнародними стандартами офіцерів Держприкордонслужби
України в Міжнародній правоохоронній академії в Угорщині, проаналізовано
сучасний досвід прикордонних відомств ЄС до вирішення цієї проблеми.
Ключові слова: професійна підготовка, країни Європейського Союзу,
міжнародні стандарти, офіцери прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні професійна
підготовка фахівців з охорони кордонів є надзвичайно важливим завданням як в
Україні та і в країнах Європейського Союзу. Центральною фігурою, що
забезпечує й організовує виконання завдань з охорони державного кордону
України, є офіцер-прикордонник, від результативної діяльності якого залежить
злагодженість роботи його підлеглих і ефективність виконання службових
завдань органом охорони кордону в цілому. Управлінські функції офіцера
постійно розширюються й ускладнюються за змістом, зростають вимоги до
його професійних якостей і компетентності.
Саме тому Державна прикордонна

служба України є

особливо

зацікавленою в удосконаленні системи професійної підготовки офіцерів і її
розвитку до рівня європейських та світових стандартів, що можливе за умови
активної реалізації прогресивних ідей зарубіжного досвіду підготовки
відповідних фахівців у практику роботи вищих навчальних закладів [2].
Серед правоохоронних навчальних закладів країн Європейського Союзу
чільне місце займає Міжнародна правоохоронна академія (International Law
Enforcement Academy – ILEA) створена в Будапешті в 1995 р. на підставі угоди
© Балендр А.
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глав держав Угорщини та США під егідою федеральних служб США, і
неабиякий інтерес викликають потенційні можливості, які має сучасна
професійна школа Угорщини для побудови ефективної системи підготовки
прикордонників в Україні. В цьому і полягає актуальність дослідження.
Метою статті є висвітлення сучасного досвіду підготовки в Міжнародній
правоохоронній академії Угорщини та можливостей щодо його впровадження в
систему професійної підготовки Державної прикордонної служби України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У галузі теорії і практики
професійної освіти фахівців з охорони кордону працює багато відомих
вітчизняних учених і фахівців, які зробили вагомий внесок в організацію
наукових досліджень і впровадження в педагогічну діяльність кращих практик з
питань

підготовки

майбутніх

прикордонників.

офіцерів-прикордонників

В. Зеленого,

М. Лямзіна,

Професійна
відображена

О. Михайлишина,

педагогічна

підготовка

у

О. Діденка,

працях

С. Морозова,

Ю. Сердюка,

В. Ягупова. Окремі аспекти стану і розвитку систем освіти країн Європейського
Союзу висвітлюються у працях Л. Гур’є, М. Добриніної, Т. Кремневої,
І. Курдюмової,
становлення

Л. Писаревої,
військових

О. Смирнової.

фахівців

розглядали

Проблеми

професійного

В. Балашов,

А. Ващенко,

А. Маркова та ін. Однак ґрунтовний аналіз наукових праць і емпіричних
матеріалів

дозволяє

констатувати

відсутність

системного

теоретико-

методичного і науково-технологічного забезпечення професійної підготовки
офіцерів-прикордонників у країнах Європейського Союзу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міжнародна правоохоронна
академія в м. Будапешт, Угорщина, була створена за сприяння Академії
Федерального

бюро

розслідувань

як

засіб

боротьби

із

зростанням

транснаціональної організованої злочинності. Сполучені Штати розробили
концепцію міжнародної правоохоронної академії права «ILEA», метою якої є
розширення міжнародної політики у сфері правоохоронної діяльності та
боротьби зі злочинністю [4].
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Так, у грудні 1994 року була досягнута домовленість між президентом
США Клінтоном, президентом Угорщини Гьонц і прем’єр-міністром Ріг, щодо
проведення у місті Будапешт першого курсу навчання для працівників
правоохоронних органів з Центральної і Східної Європи. Угорщина надає
землю, навчальні будинки й обслуговуючий персонал, США в значній мірі
фінансують діяльність [1].
Починаючи з 1995 року Міжнародна правоохоронна академія в
м. Будапешт підготувала близько 20000 офіцерів різних правоохоронних
органів з більш як 100 країн світу.
Для підготовки в Академії ILEA використовуються курси двох видів –
основний курс підготовки та короткострокові спеціалізовані курси. Основний
курс підготовки триває сім тижнів і проходить чотири рази на рік. Інформація
про загальну кількість правоохоронців, які пройшли підготовку на таких курсах
та їх країни представлено на рисунку.
Спеціалізовані короткострокові курси тривають від 1 до 2 тижнів. В
Академії проводять біля 35 таких курсів щорічно, залучаючи для викладання
представників 15 правоохоронних відомств США.
Наразі, завданнями роботи Академії ILEA є навчання поліцейських з
метою їх ознайомлення із сучасними методами розслідування нових видів
злочинів у рамках правової системи їх країн. На навчання відбираються
працівники поліції переважно середньої керівної ланки з терміном служби не
менш п’яти років, з освітою не нижче середньої, з відмінними фізичними й
моральними якостями [3].
Мета програми навчання в Міжнародній правоохоронній академії є
комплексною і включає, перш за все, сприяння більш ефективному
співробітництву між правоохоронними відомствами різних країн шляхом:
підготовки обраних офіцерів правоохоронних органів до ролі керівника у
своїй професійній сфері шляхом навчання:
управлінню персоналом;
управлінню ресурсами;
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управлінню організацією;
аналізу і оцінюванню ефективності організації; а також аналізу тенденцій,
що впливають на майбутнє правоохоронної діяльності.
розвитку прикладних технічних і оперативних навичок шляхом навчання
наступним дисциплінам:
діловодство;
проведення експертизи;
міжособистісне спілкування;
методика викладання й проведення занять.

Албанія (250)
Арменія (82)
Азербайджан (57)
Білорусь (15)
Боснія-Герцеговина (196)
Болгарія (296)
Чеська Республіка (27)
Казахстан (234)
Киргизстан (140)

Грузія (190)
Хорватія (192)
Естонія (43)
Угорщина (552)
Косово (98)
Латвія (45)
Македонія (315)
Литва (43)
Молдова (278)
Польща (54)
Росія ( 181)

Чорногорія (123)
Румунія (270)
Сербія (115)
Словенія (101)
Туреччина (34)
Україна (278)
Словаччина (67)
Таджикистан (131)
Туркменістан (50)
Узбекистан (113)

Рисунок – Кількість учасників основної програми підготовки правоохоронців за країнами
(усього 4570)

Філософія програми Міжнародної правоохоронної академії носить
холістичний характер, тому що поряд з успішністю увага звертається й на
здоровий спосіб життя і на фізичну підготовку. Академія проводить
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широкомасштабну освітню й рекреаційну програму з фізичної підготовки і
«уелнес» (поліпшенню здоров’я) у якій зобов’язані брати участь усі слухачі.
Тренування починаються із середніх фізичних навантажень, і поступово стають
більш інтенсивними.
Унікальний організаційний характер академії ILEA дозволив створити
якісну навчальну і наукову базу. Академія в основному складається із
професіоналів у практичній діяльності, що одержали специфічну підготовку.
Серед інструкторів є магістри різних наук, і викладачі, що мають науковий
ступінь з дисциплін, пов’язаних із програмою ILEA. Академія запрошує
викладачів і ззовні, як наприклад викладачів вищих навчальних закладів,
суддів, лікарів, і добре підготовлених керівників правоохоронних органів.
Завдяки такій різноманітності слухачі ILEA можуть одержати живу й
гармонічну єдність теоретичних і практичних знань, пов'язаних з управлінням
правоохоронною діяльністю [5].
Концепція і філософія ILEA полягає у досягненні спільної зовнішньої
політики у сфері міжнародної правоохоронної діяльності країн-учасниць, їх
правоохоронних міністерств та відомств, тренерів, менеджерів і студентів з
метою протидії злочинності. Місія ILEA полягає у підтримці нових стандартів
демократії в рамках міжнародного співробітництва та сприяння соціальній,
політичній та економічній стабільності, боротьбі зі злочинністю [4].
Для досягнення таких цілей, ILEA забезпечує високоякісне навчання і
технічну допомогу працівникам правоохоронних органів, які проходять
навчання в ILEA, започатковує зв’язки між слухачами курсів та тренерами з
метою об’єднання зусиль щодо боротьби з тероризмом, організованою
злочинністю, незаконним обігом наркотиків, злочинами на ґрунті ненависті,
вдосконалення тактичної підготовки поліцейських, управління процесом
розслідування.
Курс базової підготовки створений на основі Програми Академії ФБР
США. В Академії також читаються короткострокові навчальні курси по
порівняльній слідчій термінології, керівництву кадрами, насильницьким
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злочинам,

відмиванню грошей,

захисту свідків,

корупції,

оперативно-

розшуковій діяльності й ін. Крім теоретичної підготовки в курс навчання
входять

практичні

заняття.

Викладання

ведеться

співробітниками

правоохоронних органів США, офіцерами поліції країн ЄС й викладачами
цивільних вищих навчальних закладів. Викладачі самі проходять двотижневу
попередню підготовку з метою ознайомлення з особливостями країн
походження студентів, політичної й правовий системами цих країн, методиками
викладання, і особливостями роботи з перекладачем [1].
Персонал Держприкордонслужби України вже більше 10 років активно
бере участь в семінарах, тренінгах та навчальних курсах ILEA.
У рамках співпраці з Посольством США В Україні, на виконання
розпорядження АДПСУ доцент кафедри перекладу Національної академії
Державної прикордонної служби України майор Балендр Андрій Васильович у
складі делегації представників Державної прикордонної служби України,
Міністерства Внутрішніх Справ та Державної митної служби України у 2012
року брав участь у міжнародній навчальній сесії з підготовки правоохоронців в
м. Будапешт, Угорщина.
Метою

курсу

було

підвищення

кваліфікації

персоналу

Держприкордонслужби та ознайомлення з кращими американськими та
європейськими правоохоронними практиками.
Програма навчального курсу включає в себе теоретичні та практичні
заняття, які проводяться представниками ФБР, ЄВРОПОЛ, Секретною
Службою США, Управлінням по боротьбі з наркотиками, Управлінням по
боротьбі з незаконним обігом алкоголю, тютюну та зброї, Бюро з митних
питань та охорони кордонів США та Прикордонного патруля.
Кожній групі призначається класний координатор, співробітник одного з
правоохоронних

відомств

США,

який

у

подальшому

займається

організаційними і побутовими питаннями, які виникають у слухачів.
Спочатку проводиться медичний огляд, перевірку фізичного стану
слухачів перед початком навчання.
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Заняття проводяться у відповідності до раніше затвердженого плану
(щоденно по 8 годин теоретичних та практичних занять протягом 8 тижнів),
який передбачає підготовку за такими основними напрямками:
загальне ознайомлення з розслідуваннями пов’язаними з корупцією у
державних органах влади та комп’ютерними злочинами. Агентами ФБР
проводяться заняття з основ антикорупційної діяльності. Розглядаються
питання корупції в правоохоронних органах, у законодавчих та муніципальних
органах, регулятивній сфері, міжнародних стандартах в галузі прав людини;
представники Управління з розслідування комп’ютерних злочинів
доводять останні тенденції комп’ютерних злочинів та засоби їх здійснення,
відстеження

електронної

пошти,

розслідування

злочинів

пов’язаних з

безпровідними мережами;
тренінг з підвищення лідерських якостей керівників правоохоронних
органів був організований інструкторами Інституту керівників правоохоронних
органів

(LELI)

Федерального

Центру

підготовки

співробітників

правоохоронних органів.
В ході тренінгу були розглянуті теми, направлені на поліпшення навиків
правоохоронців в різних сферах, зокрема, у сфері управління персоналом,
підвищення мотивації членів колективу і можливі шляхи їх подальшого
професійного розвитку. Була розглянута техніка вирішення виникаючих
проблем і ухвалення відповідних рішень, навички управління змінами і часом,
основні методи ефективного спілкування, важливість процесу делегування
повноважень і надання відгуків і т. ін. В ході даного інтерактивного учбового
заходу були проведені різного роду практичні вправи і рольові ігри,
представлені для перегляду учбові фільми, в центрі уваги яких було здобуття
навичок правильної критики персоналу, важливість похвали підлеглих,
розвиток упевненості в собі і т. ін.
Штат Інституту керівників правоохоронних органів розробляє, розвиває,
координує і управляє навчальними програмами для керівників, менеджерів і
працівників правоохоронних органів. Основною метою закладу є організація
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практичного і зручного навчання, а також можливостей для покращення
навичок управління і керівництва правоохоронними організаціями. Програми
можна легко пристосувати для державного, місцевого й міжнародного рівнів
навчання.
Представники Державної прикордонної служби України також навчалися
проводити розслідування фінансових злочинів. У цей період були проведені
ознайомчі заняття з питань розслідування фінансових злочинів (проводили
інструктори з ФЛЕТС та Податкового Управління США. Учасників навчальної
сесії було також ознайомлено з міжнародними аферами по відмиванню грошей
та особливостями правозастосування. Спеціалісти Секретної Служби США
проводили заняття щодо виявлення фальшивої валюти.
Слухачі
угруповань,

ознайомились
теорією

із

загальною

розслідування

особливостями

роботи

під

використанням

інформаторів

діяльності

прикриттям,
та

характеристикою

збором

злочинних
секретної

співпрацюючих

свідків,

злочинних
угруповань,
інформації,
електронним

спостереженням.
Курс по боротьбі з наркотиками проводився представниками Управління
по боротьбі з наркотиками. Було розглянуто наступні питання:
керування інформантами;
оперативне планування;
опитування і допит;
міжнародні контрольовані поставки;
виявлення наркотиків та проведення аналізу.
Агенти ФБР також проводили заняття присвячені питанням, пов’язаним з
нелегальною міграцією та охороною кордону. Представники Управління з
боротьби з незаконним обігом алкоголю, тютюну та зброї провели заняття з
питань

розслідування

злочинів

пов’язаних

із

вогнепальною

зброєю,

вибуховими речовинами та ядерною зброєю.
Представники Митно-Прикордонної Служби США (Customs and Border
Protection - СВР) Міністерства Національної Безпеки США розглядали питання
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пов’язані з нелегальною міграцією та охороною кордону, представили окремі
аспекти з практики митної служби.
Також було розглянуто призначення та структуру Митно-Прикордонної
Служби, принципи діяльності та повноваження, співпрацю з іншими
правоохоронними

органами,

результати

службової

діяльності;

типову

технологію контролю в сухопутних пунктах пропуску через державний кордон;
аналіз поведінки та методи спостереження. Аналіз ризиків при переміщенні
пасажирів, порядок та особливості проведення опитування, ознаки брехні,
методи відволікання уваги. Шахрайство з паспортами і документами, торгівля
людьми,

експлуатація

дітей

та

секс-туризм,

концепції

виживання,

криміналістика, насильницькі злочини, остаточна оцінка фізичного стану.
Представники Бюро контролю за дотриманням імміграційного та митного
законодавства розглянули випадки незаконного перевезення людей та торгівлі
людьми, розслідування справ пов’язаних з дитячим секс-туризмом, опитування
осіб підозрюваних в експлуатації дітей через Інтернет.
Представники Відділу оперативної групи по роботі з доказами ФБР
провели заняття з дослідження місця злочину, проведення виїзних операцій
відділу, судово-медичної антропології. Криміналістика, насильницькі злочини,
судово-стоматологічна ідентифікація особистості.
В кінці курсу була проведена остаточна оцінка рівня знань слухачів щодо
викладеного матеріалу. Також була організована перевірка фізичного стану у
вигляді змагання «Бограч».
Висновки. Таким чином, сьогодні важливої теоретичної та практичної
значущості

набуває

дослідження

проблеми

апроксимації

стандартів

професійної підготовки офіцерів-прикордонників до рівня країн європейського
союзу, а також ознайомлення з досвідом вирішення цієї проблеми в
прикордонних відомствах країн ЄС. Управлінські функції офіцера постійно
розширюються й ускладнюються за змістом, зростають вимоги до його
професійних якостей і компетентності.
Саме використання досвіду професійної освіти правоохоронних відомств
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європейських країн може допомогти відповідати складним умовам сьогодення.
Як показала практика проведення спільних проектів правоохоронної тематики
Держприкордонслужби України з такими Європейськими агенціями як EUBAM
та FRONTEX: серія тренінгів «Кордони Європи», м. Одеса, «Антикорупційна
Школа», м. Кишинів (Молдова), «Підготовка прикордонників до боротьби з
торгівлею людьми», м. Гаета (Італія), а також – довготривала співпраця з
Міжнародною правоохоронною академією в м. Будапешт, Угорщина, цей
досвід є вкрай необхідним для надання професійній підготовці персоналу
прикордонного відомства України сучасного європейського та світового
вектору розвитку.
Перспективами подальших наукових розвідок вважаємо дослідження та
узагальнення досвіду відбору і підготовки офіцерів-прикордонників для
навчання на курсах підвищення кваліфікації персоналу різних категорій ДПСУ
у співпраці з європейськими та міжнародними правоохоронними агенціями.
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Балендр А. Современный опыт подготовки офицеров Государственной
пограничной службы Украины в Международной правоохранительной
академии Венгрии
В статье раскрыты особенности организации и проведения
профессиональной подготовки по международным стандартам специалистов
Государственной пограничной службы Украины в Международной
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правоохранительной академии в Венгрии, проанализирован современный опыт
пограничных ведомств ЕС касательно решения этой проблемы.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, страны Европейского
Союза, международные стандарты, офицеры пограничники.
Balendr A. Present-day experience of the State Border Guard Service of
Ukraine officers training at the International Law Enforcement Academy in
Hungary
The article reveals the particularities of organization and performing
professional training by international standards of the personnel of the State Border
Guard Service of Ukraine at the International Law Enforcement Academy (ILEA) in
Budapest, Hungary.
ILEA was Established in 1995, as a joint U.S. Government of Hungary
initiative. It provides state-of-the-art professional development training for Police
Officers, Judges and Prosecutors and emphasizes rule of law, respect for human
rights and law enforcement’s critical role in a civil society. This Academy conducts
over thirty-five courses a year utilizing visiting instructors from over 15 US Federal
Law Enforcement Agencies. Since 1995, ILEA Budapest has trained over 22,000
participants from over 100 countries. It is administered by the U.S. Department of
State, through the International Narcotics and Law Enforcement Affairs Bureau and
is headed by two U.S. accredited diplomats who fall under Budapest Chief of Mission
Authority and act as Director and Deputy Director.
The ILEA seven-week Law Enforcement Leadership Development Course
focuses on leadership and provides participants with broad knowledge and
techniques covering a wide range of law enforcement topics — public corruption,
organized crime, drug enforcement, tactical survival techniques, counterterrorism.
ILEA typically hosts four core courses per year. ILEA specialized courses run one to
two weeks in length and are developed to focus in depth on a specific substantive
area of law enforcement. Course topics include: anti-corruption, crime scene
management, post-blast investigation, environmental criminal investigations,
investigation child pornography, victim protection, cyber-crimes, multicultural
policing, trafficking-in-persons. ILEA hosts approximately thirty-five specialized
courses per year.
So, nowadays professional functions of a border guard officer become more
and more complicated and that presupposes elaboration of the professional training
system of the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine. The research
proved that experience of the personnel training in European countries in this case is
invaluable.
Keywords: professional training, European Union countries, international
standards, border guard officers.
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Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ
АНГЛОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДОРОСЛИХ
У статті проведено аналіз педагогічної, наукової та методичної
літератури
з
проблематики
формування
англомовної
лексичної
компетентності у дорослих, здійснено короткий опис методики
кооперативного навчання, розглянуті його особливості, складові, переваги і
недоліки, приділена особлива увага ролі педагога у правильній організації
кооперативного навчання. Також у роботі проаналізовано можливості та
особливості використання кооперативного навчання для навчання англійській
мові дорослих, загалом, і формуванню їх англомовної лексичної
компетентності, зокрема.
Ключові слова: технологія кооперативного навчання, формування,
англомовна лексична компетентність, люди дорослого віку, англійська мова.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах
розвитку євроінтеграційних процесів в Україні одним із найбільш пріоритетних
напрямів освітньої діяльності є вивчення іноземної мови. Підтвердженням
цього є той факт, що 2016 рік в Україні оголошений роком англійської мови.
Англійська мова є однією з найбільш поширених мов світу, яка найчастіше
використовується

під

час

проведення

міжнародних заходів

із

певної

проблематики. У зв’язку з цим, саме англійська мова залишається серед
пріоритетних для вивчення іноземних мов.
У

процесі

вивчення

іноземних

мов

важлива

роль

відводиться

комунікативній функції. Остання є актуальною для різних вікових груп.
Особливістю опанування

будь-якою

іноземною мовою,

в тому числі

англійською, в дорослому віці є те, що вивчення мови потребує від дорослого
учня високого рівня зосередженості, пильності, зібраності та уваги. Причому,
© Басараба І., Боровик Л.
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якщо доросла людина має слабкий досвід вивчення англійської мови у
шкільному віці, то накопичення необхідних навичок для отримання знань з
англійської мови стає ще більш затяжним у часі і учень потребує абсолютної
адаптації у новій для нього системі знань.
Невід’ємною складовою вивчення англійської мови виступає вивчення
лексики. Без знання лексики людина не зможе повністю розуміти мовлення
інших і побудувати власне мовлення таким чином, щоби її зрозуміли.
Тому при вивченні мови необхідно особливу увагу звертати на
формування англомовної лексичної грамотності, оскільки вона передбачає
правильність використання слів та словосполучень, а це є важливим при
оформленні різного виду документів та свідчить про мовну культуру
комунікатора.
Основною умовою ефективної комунікації є іншомовна комунікативна
компетентність. У багатьох тлумаченнях терміна «компетентність» загальним є
їх змістова основа: 1) знання, які повинна мати особа; 2) коло питань, з яких
особа повинна бути обізнаною; 3) досвід, необхідний для успішного виконання
роботи відповідно до установлених прав, законів, статутів.
Незалежно

від

трактування

поняття,

компетентність:

1)

завжди

розглядається в контексті професійної діяльності; 2) розуміється як важливе
новоутворення особи, яке є інтеграцією різних компетенцій людини; 3)
характеризується

ступенем

підготовленості

людини

до

діяльності

та

ефективністю її здійснення; 4) формується в ході освоєння людиною
відповідної діяльності.
Іншомовна комунікативна компетентність фахівця включає в себе
лексичну

компетентність,

яка

передбачає

вміння

лексично

правильно

використовувати мовні форми та грамотно будувати речення.
На жаль, питанням методики формування англомовної лексичної
компетентності у дорослих не приділено достатньо уваги у науково-методичній
та педагогічній літературі. Аналіз форм та особливостей опанування
англійською мовою у дорослому віці вказує на те, що найбільш доцільним
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методом формування англомовної лексичної компетентності у дорослих є
використання кооперативного навчання.
Отже, невідповідність між рівнем англомовної лексичної компетентності
у дорослих і наявними методичними можливостями її досягнення обумовлює
необхідність опрацювання відповідної методики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Проблема
формування іншомовної лексичної компетентності досліджувалась у працях
таких учених як: В. Артемов, Л. Банкевич, І. Баценко, І. Берман, В. Бухбіндер,
Ю. Гнаткевич, Ю. Жлуктенко, О. Петращук, Н. Форкун, С. Шатілов, D. Gardner,
I. Taylor та ін. Вони дослідили способи і прийоми розкриття значень
іншомовних слів, що призначені для рецептивного засвоєння, проаналізували
різні види мовленнєвої діяльності та дію лексичного механізму у ході цієї
діяльності, вивчали процес опанування лексикою та розглядали закономірності
породження висловлень у процесі мовлення, розробили системи вправ для
вивчення лексики, розробили процедуру формування лексичного мінімуму.
Питаннями формування англомовної лексичної компетентності займались
В. Борщовецька, Т. Веперова, С. Єгорова, Н. Каверина, М. Левіс, І. Липська,
О. Мірошниченко, Ю. Семенчук та ін. Цими науковцями визначено поняття
англомовної лексичної компетенції, розглянуто етапи та принципи її
формування відносно студентів мовних і немовних спеціальностей, зазначено
принципи і критерії добору професійно орієнтованої лексики.
Слід відмітити, що у більшості педагогічної та методичної літератури,
присвяченої навчанню англійській мові, розглядаються питання організації
такої освітньої діяльності для дітей та молоді. Питання ж щодо навчання людей
дорослого віку розглядаються в літературних джерелах лише або з точки зору
психологічних особливостей даної вікової категорії (Б. Ананьєв [1]), або умов
успішного навчання дорослої людини (Т. Андрющенко [2], Л. Сігаєва [3],
І. Фольварочний [4]). І лише деякі особливості навчання дорослих іноземній
мові розглянуті у роботах Т. Григор’євої [5], Р. Єфімової [6], Г. Бурденюка [7].
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Таким чином, метою статті є аналіз можливостей кооперативного
навчання для формування англомовної лексичної компетентності у дорослих.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність вивчення
іноземної мови дорослими зумовлена новими вимогами до їх професійної
компетентності. Організація такого навчання повинна враховувати, що
представники даної вікової категорії мають певний статус у суспільстві,
життєвий та соціальний досвід, досягли економічної незалежності та моральної
зрілості,

характеризуються

достатнім

рівнем

самосвідомості

для

цілеспрямованої навчальної діяльності. Слід зауважити, що дорослі люди – це
зрілі особистості, у яких сформовані відповідні установки та цілі щодо
вивчення іноземної мови, вони мають певний стиль пізнавальної діяльності, а,
отже, вимагають певної поваги та відношення і не допускають ніяких
авторитарних методів при викладанні, що є характерними для традиційних
методик. Крім того, на базі існуючого у суб’єктів навчання професійного та
життєвого досвіду педагогу легше, ніж у дітей, вдається накопичувати у
дорослих знання, формувати вміння та навички з граматики, лексики,
стилістики.
Тому для досягнення ефективного результату при навчанні англійській
мові вчитель повинен вибрати оптимальні педагогічні технології, які якомога
краще враховували б специфіку людей дорослого віку.
Останнім часом великого поширення набули інноваційні педагогічні
технології зорієнтовані на партнерське навчання. Партнерську технологію
називають технологією співпраці або співробітництва. Вона передбачає
оптимальне поєднання орієнтованого та особистісно орієнтованого навчання.
Найголовнішою умовою освітнього процесу є його особистісна зорієнтованість,
яка спрямована на те, щоб кожен учень розвивався, ставав самодостатньою та
самодіяльною особистістю, творчим суб’єктом спілкування, діяльності, процесу
пізнання. У процесі навчання розвиваються самоповага, впевненість у власних
силах, самостійність, толерантність, самооцінка, відповідальність, вміння
вислухати та прийняти іншу точку зору, а також, за необхідності, відстояти
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

свою. А це означає, що те, як ми навчаємо, має не менше, а можливо навіть
більше (оскільки впливає на процес розуміння та засвоєння матеріалу)
значення, ніж те, чого ми навчаємо. І саме навчання співробітництва або
кооперативне навчання дотримується цих вимог. Багато вітчизняних та
зарубіжних науковців досліджували особливості такого навчання – його
переваги та недоліки, серед яких зарубіжні дослідники Р. Джонсон та
Д. Джонсон, С. Каган, Р. Славін, українські – М. Артюшина, М. Байда,
Р. Борківська, В. Сініцька, С. Ратовська.
Співробітництво

(кооперація)

повинно

бути

основою

навчальної

діяльності суб’єкта. На сьогодні кооперативне навчання визнається та широко
застосовується в освіті. Таке навчання допомагає педагогам працювати з
великою аудиторією, підвищує академічні досягнення учнів та вдосконалює їх
соціальний розвиток. Учитель і учень мають взаємодіяти; завдання вчителя
створити таку творчу атмосферу діяльності, щоб учні могли себе проявити,
виявити ініціативу та виховувати у ньому почуття відповідальності за
результати своєї діяльності та інших. Групова взаємодія на основі кооперації
була

предметом

досліджень

Т. Смірнової,

Л. Зеленіної,

В. Рубцової,

Е. Рабунського, Н. Калініної.
Кооперативне навчання – навчання, яке передбачає групову взаємодію у
невеликих групах. Його продуктивність доведена досвідом педагогічної науки
багатьох поколінь. Воно набуло широкого розповсюдження в країнах Європи,
США та Японії. Цінність такого навчання полягає в тому, що дана технологія
розвиває організаційні здібності тих, що навчаються, вміння працювати в
колективі, підтримувати один одного, нести відповідальність за членів групи та
їх здобутки.
Під час організації такої технології навчання створюється можливість
обговорення визначених проблем у створених групах, при цьому кожен
учасник групи може висловити свою думку, довести та аргументувати її і при
цьому несе відповідальність за результати інших. Такий підхід слугує
переосмисленню навчального матеріалу, розвиває інтелектуальні, творчі та
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комунікативні здібності, сприяє розвитку логічного мислення та викликає
інтерес до навчання. Дуже важливим є правильна організація роботи педагога,
щоб створити атмосферу не змагання, а співробітництва у групі, оскільки дане
навчання будується на засадах гуманізму. Слід відмітити, що методики
кооперативного навчання є досить цікавими та ефективними при навчанні
дорослих учнів, оскільки вони віддають перевагу методам активного навчання.
Американські вчені Р. Джонсон та Д. Джонсон стверджують, що умовами
ефективної групової діяльності є:
1) учні розуміють свою взаємозалежність від інших членів групи та
відчувають особисту відповідальність за досягнення групових цілей;
2) учні здійснюють взаємодію, під час якої допомагають один одному
навчатися;
3) учні вчаться спільно працювати [8].
Відомий науковець С. Каган сконцентрував свою увагу на виділенні та
дослідженні методів та структур кооперативного навчання [9].
У свою чергу, О. Пометун, Л. Піроженко вважають, що кооперативне
навчання є інтерактивною технологією навчання та розглядають його як
групове [10].
При

організації

кооперативного

навчання

учнівський

колектив

розбивається на невеликі групи, кожна з яких отримує інструкції від педагога.
Кожен член групи одержавши завдання, виконує його цим самим навчаючи
інших, до тих пір, поки всі члени групи не будуть виконувати його вдало. Вони
вчаться один у одного, допомагають знаннями та працюють на спільний
результат. Але слід пам’ятати, що в таких групах може виникати конкуренція
та суперництво, тому педагогу слід приділити увагу правильному формуванню
груп та визначенню завдань. Учасники групи повинні бути об’єднані спільною
метою та мати однакові погляди на спосіб її реалізації, для них інтереси групи
повинні бути вищі за індивідуальні цілі.
Кооперативна технологія навчання є досить потужним інструментом
вивчення англійської мови, тому перш ніж зупинитись на методиці
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застосування такого навчання для вивчення іноземної мови дорослими слід
детально описати його особливості з метою правильної організації роботи.
Позитивним моментом такої технології навчання є те, що члени
створених декількох малих груп діють за спеціально розробленою педагогом
інструкцією, і кожен учасник групи не просто працює над своїм завданням,
частинкою загального матеріалу, а він глибоко розбирається у ньому до
повного розуміння питання, знаходить цікаву, нову інформацію. Згодом учні
обмінюються своїми «знахідками», научають інших, вчаться спілкуватись. При
цьому робота кожного є дуже важливою та значущою для роботи інших,
оскільки без неї загальне завдання не може бути виконаним. Учні кооперуються
між собою, поєднують зусилля для досягнення спільної мети, що, у свою чергу,
призводить до прискорення та полегшення засвоєння й розуміння матеріалу.
Отже, до особливостей кооперативного навчання можна віднести:
1) поділ на групи відбувається на тривалий час, тобто з перспективою на
майбутнє. Тому педагог має ретельно підійти до їх формування;
2) кожній групі планується певне завдання та намічаються шляхи його
вирішення;
3) під час сумісної роботи члени групи допомагають та навчають один
одного, діляться своїми знаннями;
4) кожен учасник групи самостійно та виважено вирішує своє завдання з
повною віддачею сил;
5) учасники несуть відповідальність за результат роботи групи;
6) оцінка кожного учасника групи відбувається з точки зору реалізації
поставленої мети.
Таким чином, головною перевагою кооперативного навчання є те, що
учасники групи швидше засвоюють навчальний матеріал, глибше його
розуміють, досягають певного рівня культури спілкування та розвитку
мовлення, що є важливим при вивченні англійської мови. В процесі
спілкування члени групи вчаться висловлювати свої думки та переконливо
представляти результати своєї діяльності.
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Ми повністю погоджуємось з думкою Д. Джонсона, Р. Джонсона та
К. Смітта, що перевагами групового навчання є розвиток критичного мислення,
вміння

самоорганізації,

ведення

переговорів,

виконання

управлінських

функцій, вміння співпраці та подолання конфліктів, вміння розподіляти свій
час; можливість соціальної взаємодії між учасниками групи; обмін знаннями та
систематизація вмінь і навичок; моральна підтримка, мотивація та спільна
відповідальність за результати діяльності, що знижує страх перед оцінкою [11].
Але кооперативне навчання має і свої недоліки. Найголовнішим з них є
те, що педагогу важко оцінити індивідуальний вклад кожного члена групи у
вирішення поставленого завдання. Тому важливим є правильний розподіл
функцій кожного учасника групи та обов’язковий контроль викладача за
діяльністю усіх членів команди. Д. Елліс та Б. Фішер розглядають інші
негативні аспекти партнерського навчання для студентів: викладачі віддають
перевагу одним студентам за рахунок інших, виставляючи кращу оцінку;
педагогу складно об’єктивно оцінити роботу кожного члена групи у виконанні
завдання; організація кооперативного навчання потребує багато часу як в
керівника, так і в учасників процесу [12].
Отже, педагогічний досвід та спеціальні дослідження багатьох відомих
науковців довели, що при правильній організації роботи, спрямованості
навчання та формуванні груп, працюючи у групах, учні швидше досягають
запроектованих рівнів знань, розвитку та вихованості, а у нашому випадку,
рівнів сформованості англомовної лексичної компетентності. І тут особливою
стає роль педагога.
Роль учителя при організації такого навчання набуває нових якостей,
зокрема він повинен сприяти формуванню в учасників групи:
вміння координувати свої дії та узгоджувати їх із думкою своїх партнерів
по групі;
здатність вислухати та почути аргументи своїх колег і при необхідності
змінити свою думку;
допомагати іншим учасникам групи та приймати допомогу інших;
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аналізувати свою діяльність та діяльність своїх партнерів;
поважати думки інших;
будувати позитивні взаємостосунки з іншими учасниками групи;
працювати на реалізацію групових цілей;
уникати суперечок та виникнення конфліктних ситуацій [13].
Необґрунтований поділ колективу на групи та постановка задачі не
означає, що в учасників сформована мотивація до спільної діяльності та вони
зможуть співпрацювати. Для отримання кращих результатів усіма учнями
педагогу слід зосередити свою увагу на створенні атмосфери не змагання, а
співпраці учасників груп.
Дуже важливою та відповідальною функцією учителя є адекватна оцінка
результатів навчання та правильний аналіз цих досягнень. Спільно з учнями
слід детально розібрати отримані результати, проаналізувати правильність
вибраних шляхів, способів та засобів вирішення досліджуваної проблеми,
ефективність узгодженості дій та кооперування зусиль, міжособистісних
взаємин та ступінь досягнення мети.
Як

відомо,

базовими

компонентами

кооперації

є

позитивна

взаємозалежність, особистісна взаємодія, індивідуальна і групова підзвітність
та

відповідальність,

формування

соціальних

навичок

і

навичок

міжособистісного спілкування членів невеликих груп, аналіз результатів роботи
групи або груповий процес.
Позитивна взаємозалежність передбачає наявність розуміння учасниками
групи, що результат їх діяльності залежить від кожного з них і може бути
успішним лише за умови сумісної спільної діяльності.
Під особистісною взаємодією розуміють необхідність обговорення
шляхів вирішення поставлених завдань усіма учасниками групи, передачі знань
та допомоги один одному, особистісної підтримки та позитивної мотивації на
реалізацію спільної мети.
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Індивідуальна і групова підзвітність означає, що кожен учасник групи
відповідає за результати власної роботи перед своїми партнерами, зокрема, і
уся група несе відповідальність за результати своєї роботи загалом.
Як уже відмічалось, кооперативна технологія навчання дає можливість
обговорити проблеми у створених групах, довести та аргументувати власні
погляди, що в свою чергу сприяє кращому та глибшому засвоєнню навчального
матеріалу, розвитку мислення та мовлення. Саме ця перевага сприятиме
формуванню англомовної комунікативної та лексичної компетентності.
Формування

навичок

міжособистісного

спілкування

містить

два

компоненти: перший – учасники в процесі спілкування мають досягнути
спільної

мети

(вирішити

поставлене

завдання),

другий

–

проводити

результативну групову роботу, тобто співпрацювати як члени єдиної команди.
Аналіз результатів роботи групи передбачає обговорення учасниками
групи

рівня

успішності

досягнення

поставленої

мети

і

при

цьому

підтримуються ефективні робочі взаємостосунки. Учасники групи критично
оцінюють ефективність роботи кожного і роблять висновки щодо необхідності
змін у подальшій роботі групи.
Зрозуміло, що якість роботи групи залежить від того, наскільки дотримані
описані вище базові елементи кооперативного навчання (в нашому випадку у
процесі вивчення англійської мови дорослими).
У процесі партнерського навчання дорослі учні розвиваються, засвоюють
новий матеріал та заохочують інших. Вони несуть відповідальність за свої
успіхи та досягнення інших. Педагог повинен відслідковувати ці моменти та
відповідним чином оцінювати. Процес засвоєння матеріалу відбувається під час
цільової розмови, яка допомагає глибшому розумінню цілей, шляхів їх
досягнення, розвитку дослідницьких та творчих вмінь. Слід відмітити, що
метою такого навчання є не лише досягнення максимальних результатів
навчання, а і формування ефективних міжособистісних взаємин. При
правильній

організації

кооперативного

навчання

розвиваються

та

відпрацьовуються такі соціальні навички, як встановлення довірчих стосунків,
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лідерство, уникання та подолання конфліктів, вміння спілкуватись та знаходити
компромісне рішення.
Вивчення англійської мови насамперед передбачає спілкування, у ході
якого відбувається вивчення та засвоєння нових слів та словосполучень,
особливостей та правил їх використання, що в свою чергу сприятиме
формуванню англомовної лексичної компетентності. Тому, кооперативне
навчання є один із ефективних методів опанування англійською мовою.
Безумовно, найлегше реалізувати комунікацію за певною тематикою в окремих
групах. Партнери в групі повинні навчитись виражати власні думки
англійською мовою та відстоювати їх, а також передавати іншим свої знання та
вміння.
Вікова категорія – дорослі – має певний життєвий досвід, сформовані
комунікативні навички та вміння будувати міжособистісну взаємодію в ході
професійної діяльності, але рідною мовою. Необхідним є адаптація цих якостей
до процесу вивчення англійської мови в ході кооперативного навчання.
Аналіз психологічних особливостей та специфіки навчання дорослої
аудиторії показав, що організація освітнього процесу щодо вивчення
англійської мови має багато тонкощів, умов і чинників. Шляхами підвищення
ефективності навчання англійської мови дорослого контингенту є, на нашу
думку, насамперед дотримання самостійності у навчанні та організації спільної
діяльності. При цьому слід опиратись на попередній досвід дорослих учнів,
дотримуватись системності та контекстності у навчанні, залучати їх до
організації і планування освітнього процесу, визначенню його цілей, змісту та
результатів. Усі ці рекомендації можуть бути враховані саме під час
застосування кооперативних технологій навчання, оскільки особливості та
специфіка їх організації дозволяє це зробити.
Психологічні особливості даної вікової групи слід враховувати при
організації кооперативного навчання та формуванні груп. Оскільки дорослі
люди прийшли на курси вивчення англійської мови, то це означає, що
мотиваційна складова щодо оволодіння новими знаннями у них добре
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сформована. Як вже відмічалося, сучасні умови євроінтеграції вимагають
наявності англомовної компетентності у працівників. Отже, дорослі люди
мають потребу і бажання до вивчення англійської мови. Тому, задача педагога
полягає у тому, щоб «направити це бажання в правильне русло» з метою
отримання максимального результату.
При формуванні груп слід пам’ятати, що учнями виступають люди з
певним життєвим досвідом, власними амбіціями та переконаннями, які досягли
певних висот у кар’єрі. Деякі з членів груп прийшли на курси з метою
самовдосконалення, деякі – з метою кар’єрного зростання та самореалізації, а
інші з перспективою зміни місця роботи. Оскільки цілі вивчення мови можуть
відрізнятися, а також учні можуть знаходитись на різних соціальних та
кар’єрних сходинках, то в групах можуть виникати конфлікти та може бути
відсутня міжособистісна взаємодія.
На нашу думку, поділ учнів на групи досліджуваної вікової категорії слід
проводити за мотивами та цілями вивчення англійської мови, оскільки у них
будуть спільні інтереси і це спонукатиме їх до активізації пізнавальної
діяльності та забезпечуватиме високий рівень конкордації (узгодженості) та
міжособистісну взаємодію.
Висновки дослідження, перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, підсумовуючи все вище сказане, можна зробити
наступні висновки:
метод кооперативного навчання має свої переваги та недоліки, але
незважаючи на це, у нього є великий потенціал щодо активізації пізнавальної
діяльності учнів; таке навчання передбачає групову роботу, у якій кожен член
групи самостійно виконує своє індивідуальне завдання, знаходить цікавий
матеріал, виучує нові поняття та теорію;
для досягнення ефективних результатів навчання у сформованих групах
кожен її член повинен усвідомити важливість сумісної роботи і взаємодії через
взаємодопомогу та намагатись сприяти досягненню максимальних академічних
результатів усіма членами. Реалізація цього може бути досягнута лише за
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умови впровадження у роботу малих груп п’яти структурних, базових
елементів кооперативного навчання: позитивна взаємозалежність, особистісна
взаємодія, індивідуальна і групова підзвітність та відповідальність, формування
соціальних навичок та навичок міжособистісного спілкування членів невеликих
груп, аналіз результатів роботи групи або груповий процес;
кооперативне навчання є дієвим методичним інструментом вивчення
англійської мови загалом і формування англомовної лексичної компетентності,
зокрема. На користь цього висновку свідчить те, що при вивченні англійської
мови недостатньо засвоїти матеріал, а потрібно ще його трансформувати та
донести до інших, чому сприяють методичні основи кооперативного навчання,
оскільки воно передбачає елементи самостійної та групової роботи, в ході якої
необхідно спілкуватись, вести діалог, дискусію та цільову розмову англійською
мовою.
Напрямком подальших наукових досліджень можна розглядати адаптацію
методів кооперативного навчання для формування англомовної лексичної
компетентності у дорослої аудиторії.
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Басараба И., Боровик Л. Кооперативное обучение как технология
формирования англоязычной лексической компетентности у взрослых
В статье проведен анализ педагогической, научной и методической
литературы по проблематике формирования англоязычной лексической
компетентности у взрослых, осуществлено краткое описание методики
кооперативного обучения, рассмотрены его особенности, составляющие,
достоинства и недостатки, уделено особое внимание роли педагога в
правильной организации кооперативного обучения. Также в работе
проанализированы возможности и особенности использования кооперативного
обучения для обучения английскому языку взрослых, в общем, и формированию
их англоязычной лексической компетентности, в частности.
Ключевые слова: технология кооперативного обучения, формирование,
англоязычная лексическая компетентность, люди зрелого возраста,
английский язык.
Basaraba I., Borovyk L. Cooperative learning as a technology of forming the
english lexical competence in adults
In modern conditions of development of integration processes in Ukraine, one
of the most important directions of the educational activities is the study of a foreign
language. English is one of the most widespread languages of the world. In this
regard, English is a priority for study among the foreign languages.
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An integral part of mastering the English language is learning vocabulary.
Without knowledge of the vocabulary of the people will not be able to fully
understand the speech of others and to build their own thus, to understand her.
Foreign language communicative competence of a specialist includes lexical
competence that requires the ability to use lexically correct language forms and to
correctly build sentences. Therefore, the study of language, special attention must be
paid to the formation of English lexical competence.
Feature of mastering any foreign language, including English, in adulthood, is
that language learning requires the adult learner to high levels of concentration,
alertness, concentration and attention.
Analysis of the psychological characteristics and the specifics of adult learning
has shown that the organization of the educational process in the English language
has many intricacies, conditions and factors.
Unfortunately, methods of forming the English lexical competence in adults are
not given sufficient attention in scientific-methodical and pedagogical literature. The
analysis of the forms and peculiarities of mastering the English language in
adulthood indicates that the most appropriate method of forming the English lexical
competence in adults is the use of cooperative learning.
Cooperative learning is an effective teaching tool for English language
learning in General, and the formation of English lexical competence in particular.
In favor of this conclusion is demonstrated by the fact that the study of English is not
enough to learn the material and need to transform it and to convey to others,
facilitated methodological foundations of cooperative learning.
The method of cooperative learning has its advantages and disadvantages, but
despite this, he has great potential to enhance the cognitive activity of students; the
training involves group work in which each group member independently performs
its individual task, it finds an interesting material, wicu new concepts and theory.
Thus, the discrepancy between the level of English lexical competence in adults
and the existing methodological possibilities of its achievement necessitates the
development of appropriate technique.
In the article the analysis of pedagogical, scientific and methodical literature
on the problem of formation English lexical competence in adults, the carried out
brief description of the method of cooperative learning, reviews its features,
components, advantages and disadvantages, paid particular attention to the role of
the teacher in the proper organization of cooperative learning. The work also
examines the possibilities and peculiarities of using cooperative learning to teach
English to adults in General, and the formation English lexical competence in
particular.
Key words: technology, cooperative learning, the formation of English lexical
competence, people of adult age English.
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УДК 159.9:358.2
Євген БРИЖАТИЙ,
кандидат педагогічних наук,
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
ДО ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ
Професійна готовність є одним із основних структурних компонентів у
діяльності людини, яка акумулює в собі складові для подальшого успішного
вирішення поставлених завдань. Професійна готовності передбачає вивчення
цілого комплексу військово-професійних дисциплін та розвиток умінь та
навиків для подальшої професійної діяльності. Тому, актуальним стає
дослідження чинників, що впливають на рівень професійної готовності та
виявлення способів та методів щодо підвищення рівня підготовки майбутніх
офіцерів в екстремальних умовах.
Ключові слова: готовність, офіцери запасу, екстремальні умови.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні професійна
готовність майбутніх офіцерів є досить актуальною темою для проведення
досліджень. В умовах проведення антитерористичної операції це питання є
пріоритетним та не досить дослідженим, адже воно визначає: психологічний та
психічний

стани

(позитивне

ставлення

до

професії,

мотиваційна

налаштованість), наявність здібностей, якість особистості, процесуальна
спрямованість особистості до певної діяльності, морально-вольові якості
особистості, риси характеру, здатність до засвоєння, способи поведінки,
практичне уміння і навички, внутрішньо особистісне утворення, розвиток
професійно важливих пізнавальних процесів, прояви темпераменту, внутрішнє
налаштування та пристосування особистості до успішних дій та ін.
Професійна готовність при цьому характеризується як стан особистості та
включає в себе з одного боку професійні знання, уміння й навички (здатність
застосовувати професійні знання у повсякденній діяльності та під час бойових
дій, ступінь розвиненості командних навичок через засвоєння військової
спеціальності,

стиль

фахової

професійної

діяльності,

розвиненість

професійного мислення, здібності та творче мислення, уміння діяти в
© Брижатий Є.
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нестандартних ситуаціях, тощо). А з іншого – риси особистості (переконання,
педагогічні здібності, інтереси, професійну пам’ять, увагу, педагогічну
спрямованість, працездатність, емоційність, моральний потенціал).
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблему готовності
досліджували А. Капська, А. Линенко, І. Пастирь, О. Ярошенко, О. Бойко;
психологічну готовність розглядали: Т. Кабаченко, В. Авдєєв, В. Дорохіна,
Л. Карамушка, О. Керницький, В. Моляко, О. Проскура; мотиваційну: Є. Томас;
морально-психологічну: Л. Кондрашова, Г. Штельмах; професійну: О. Бикова,
Д. Мазоха; професійно-педагогічну: С. Коришенко; готовність до ризику:
В. Бодров, Є. Кір’янова. Питання професійної готовності є сьогодні актуальним
та недостатньо методологічно розробленим.
Метою статті є визначення особливостей професійної готовності
офіцерів запасу в екстремальних умовах та визначення основних підходів щодо
її забезпечення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стан готовності до будь-якої
діяльності починається з постановки мети на основі потреб та мотивів або
усвідомлені поставленої перед нею задачі. Найбільш суттєвим показником
такої готовності є цілеспрямована змобілізованість психічних процесів для
подолання труднощів та досягнення позитивного результату. Цей стан включає
співвідношення

наявних

можливостей

до

необхідних,

тому

гранична

змобілізованість не забезпечує готовності.
Іншими вченими було визначено, що готовність це стан, який
характеризується мобілізацією ресурсів суб’єкта праці на виконання конкретної
діяльності. Цей стан допомагає успішно виконувати свої професійні обов’язки,
правильно використовувати свої знання, досвід, особистісні якості, зберігати
самоконтроль і перебудовувати діяльність при виникненні непередбачених
перешкод.
Ключовою складовою професійної готовності виступає мотиваційна
готовність, вона розглядається як актуалізація потреби особистісної безпеки і
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професійному виконанню завдань за призначенням. Це поняття слід розглядати
як процеси, які усвідомлені особистістю та спонукають до ефективної
професійної діяльності. Вони є внутрішнім чинником, який підштовхує до
професійного становлення

особистості з формуванням високого рівня

діяльності.
Таким чином, сутність професійної готовності визначається через
специфіку діяльності, відносно якої вона виникає, тобто в нашому випадку,
професійну готовність до виконання службових обов’язків в небезпечних
ситуаціях. Отже, професійна готовність є структурою, до якої входять
мотиваційний,

вольовий,

регулятивний,

когнітивний,

результативно-

діяльнісний і типологічний компоненти. На основі професійної готовності
виникає стан оперативної готовності до виконання повсякденних або раптово
виникаючих завдань, що забезпечується рівнем професійної підготовленості
фахівця.
Сьогодні готовність до діяльності в екстремальних ситуаціях пов’язана в
першу чергу з проведенням антитерористичної операції на сході України.
Збільшення кількості загроз обумовлює необхідність формування в особового
складу навичок безпечної поведінки та професійної готовності до дій. В перші
роки проведення антитерористичної операції командири усіх рівнів стали перед
проблемою

психологічної

стійкості

підлеглих

військовослужбовців.

Спостереження та аналіз подій довів, що стан професійної готовності був
вищим, а ніж стан психологічної готовності (фізичну готовність організму,
емоційно-вольову, інтелектуальну та мотиваційну готовність, яка виявляється в
концентрації фізіологічних можливостей організму, його психічних процесів,
впевненості в собі, вміння миттєво приймати рішення в складних ситуаціях,
емоційному піднесенні та спроможності реалізувати набуті знання) до
екстремальної діяльності.
Л. Матохнюк

у

психологічної

готовності

майбутніх

офіцерів

до

успішного виконання професійної діяльності визначила три компоненти:
мотиваційно-ціннісний визначає вибіркову спрямованість на професійну
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діяльність (потреба успішно виконувати професійні завдання, стійка позитивна
мотивація до професії, інтереси, ідеали фахівця, вищі почуття, переконання в
необхідності професії, бажання досягти успіху і показати себе з кращого боку
та ін.); когнітивний охоплює систему знань, необхідних для успішної діяльності
(знання професійних обов’язків, функцій, оцінка їх суспільної значущості,
знання

способів,

усвідомлення

методів,

засобів

своїх можливостей,

вирішення

здібностей,

професійних

знання

завдань,

особливостей

та

ймовірних змін у службовій діяльності та ін.); операційно-діяльнісний
характеризує низку здібностей особистості щодо ефективного виконання
службових функцій (продуктивне сприйняття, навички емоційно-вольової
саморегуляції, організованість, комунікабельність та ін.) [2].
До

основних

структурних

елементів

психологічної

готовності

військовослужбовців В. Ягупов зараховує [3]:
мотиваційний (прагнення подолати труднощі майбутнього бою і
розуміння необхідності їх подолання, оцінка своїх можливостей щодо
управління психічними станами та діями на основі накопиченого досвіду);
пізнавальний (забезпечується необхідним обсягом відповідної інформації,
який потрібен для цілеспрямованої діяльності в екстремальних умовах бойової
обстановки);
емоційний (переживання почуття впевненості або сумніву у своїй
готовності до подолання труднощів сучасного бою, уміння управляти своїми
емоційно-вольовими процесами в екстремальних умовах);
вольовий (забезпечує воїнам можливість подолання труднощів сучасного
бою).
Проведені дослідження вказують на те, що успішна службово-бойова
діяльність в екстремальних ситуаціях залежить від рівня сформованості у
військовослужбовців професійно важливих якостей, що характеризують досвід
дій в екстремальних ситуаціях, громадянську позицію, емоційну стійкість,
впевненість у своїх силах, вміння володіти собою, швидкість реакції,
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сміливість,

цілеспрямованість,

вміння

приймати

обґрунтовані

рішення,

сумлінність і відповідальність.
Огляд думок та тверджень багатьох вчених щодо професійної готовності
офіцерів запасу до діяльності в екстремальних умовах, ставлять ряд вимог до їх
навчання та психологічної налаштованості. Підготовка офіцерів запасу є
специфічною курсовою підготовкою, яка проводиться протягом двох років,
загальною чисельністю до 3,5 місяців за відповідною військово-обліковою
спеціальністю, що встановлює сукупність вимог до змісту та результатів
освітньої діяльності вищих військових навчальних закладів чи військових
навчальних підрозділів, пов’язаних з військовою підготовкою, організаційні
форми її вивчення та обсяг, що визначає форми та засоби поточного і
підсумкового контролю.
Протягом навчання офіцери запасу опановують знання за розділами:
загальновійськова підготовка, організація та методика роботи з особовим
складом, тактична і тактико-спеціальна підготовка, військово-технічна і
військово-спеціальна підготовка. Цей необхідний базис, який отримують
офіцери запасу дозволяє виконувати професійні обов’язки та бути готовим
діяти в екстремальних ситуаціях.
Основою для якісного виконання службових обов’язків, як показує досвід
проведення антитерористичної операції, є уміння діяти в нестандартних,
екстремальних ситуаціях. Цьому питанню сьогодні приділяють значну увагу
під час підготовки військових фахівців. Аналіз літератури з цієї проблеми
показує, що ще немає єдиної теорії, яка змогла описати особливості психічної
діяльності та поведінки людини у нестандартних, екстремальних умовах.
У ході навчання та психологічної підготовки офіцерів запасу детально
інформують про особливості та умови майбутньої бойової діяльності під час
проведення занять, про виконання завдань, налаштування їх до умов
наближених до бойових та про шляхи їх вирішення. Під час занять
моделюється загальна картина бойових дій і психологічна модель бойової
діяльності підрозділу та військового в цілому.
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У ході такого роду навчальних занять з офіцерами запасу поступово
формується психологічний механізм боротьби з невпевненістю та страхом, для
цього

недостатньо

лише

знання

психологічних

факторів

впливу

на

військовослужбовців, але й потрібна вміла робота командирів щодо організації
виховної роботи у підрозділі.
Вплив цих факторів викликає як позитивні, так і негативні психологічні
реакції та стани. Позитивні вважаємо: активізацію діяльності, змобілізованість,
підвищення пильності, захопленість, емоційне піднесення, готовність реагувати
на зміни, прискорення реакції. До негативних реакцій віднесемо: страх невдачі,
зниження активності, розгубленість, сповільненість реакції, відчуття слабкості,
втоми, невпевненість, тривожність, загостреність почуття самозбереження,
страх за своє життя тощо.
Для визначення особливостей підготовки офіцерів запасу до виконання
завдань в екстремальних умовах, виокремимо основні фактори:
суспільно-політична обстановка у державі та значимість професійної
готовності офіцерів запасу до подальшого виконання службових обов’язків;
високий рівень відповідальності за успішне виконання службових
обов’язків;
психологічна готовність офіцерів запасу до негайного застосування
озброєння та військової техніки за призначенням;
розуміння високої ціни помилок та їх наслідків при виконанні службових
обов’язків;
психологічні труднощі під час виконання службового обов’язку, реальна
загроза життю підпорядкованого особового складу;
постійне емоційне напруження під час виконання бойових завдань, що
потребує постійної пильності і психологічної готовності;
конфліктність спілкування у службових ситуаціях та при виконанні
бойових завдань, напруженість у взаємовідносинах.
Це основні фактори, на нашу думку, які можуть впливати на якість
виконання бойових завдань військовослужбовців. Статистика показує, що
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тільки 25% військовослужбовців, які беруть участь у збройних конфліктах і
локальних війнах, адекватно реагують на бойову обстановку, інші як правило
дезорганізовані (виникають гострі реактивні психози, психічні порушення).
Постійний

негативний

вплив

психологічного

стресу

призводить

до

різноманітних фізіологічних і соматичних порушень, які сприяють розвитку
негативних психічних реакцій.
Загальною ознакою виконання бойового завдання є її екстремальний
характер, який побудовано на психоемоційному навантажені, майстерному
володінню та застосуванню озброєння та техніки, високому рівню загрози для
життя

та

здоров’я

особового складу,

інтенсивністю бойових дій

та

психологічної готовності офіцера запасу до такої діяльності.
Досвід підготовки офіцерів запасу, проведення на сході країни
антитерористичної операції, зміна вимог до ведення бойових дій та перегляд
практики застосування озброєння та техніки, доводить, що для успішного
виконання бойових завдань необхідний комплекс професійно важливих
якостей:
мотиваційні (високий рівень домагань, активна життєва позиція,
відповідність мотивації сенсу професійної діяльності, професійна гордість,
особистісна зрілість);
емоційно-вольові (адекватність процесу формування

психологічної

готовності цілям підготовки майбутнього офіцера, упевненість у своїх силах,
сміливість, хоробрість, здатність приймати рішення у складних ситуаціях,
активність, контрольовані емоційність та тривожність, стресостійкість);
увага та спостережливість (професійна спостережливість, здатність
тривалий час зберігати увагу незважаючи на виснажливість та сторонні
подразники);
особлива пам’ять на поведінку та зовнішність людей;
моторні якості (швидкість дій в умовах дефіциту часу та при виконанні
бойових завдань);
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особливості інтелекту (уміння приймати рішення за браком інформації і
часу на її осмислення, бачити кілька можливих шляхів вирішення і визначення
найбільш ефективного);
комунікативні особливості (уміння довести до слухача свої думки і
наміри, здатність швидко обрати доцільну форму спілкування, лідируючий
стиль поведінки; уміння погоджувати свої дії з діями інших осіб).
Реалізація цих якостей можлива завдяки врахування зовнішніх і
внутрішніх умов, що обумовлюють готовність: навчання та виховання в умовах
наближених до бойових, постійне оновлення змісту навчальних планів та
програм з досвіду проведення антитерористичної операції на сході країни,
збільшення навчального часу на підготовку офіцерів запасу, впровадження
військового стажування у практику підготовки.
Професійна готовності офіцерів запасу до діяльності в екстремальних
умовах є

фундаментальною

умовою успішного виконання

майбутньої

діяльності, яка містить у собі: наявність відповідного рівня фізичної підготовки,
емоційно-вольову
професійних

стійкість,

якостей,

сформованості

творчий

характер,

і

розвиненості

мотивацію,

необхідних

професійні

риси

сприйняття, саморегуляцію, професійне мислення, прагнення до досягнення
вищого результату, самооцінку, особисті знання та досвід, створення
оптимальних умови для майбутньої діяльності.
Високий професіоналізм офіцерів запасу припускає наявність творчого
початку в його діяльності, пошуку нових шляхів, засобів, способів вирішення
професійних завдань, як традиційного характеру, так і висунутих життям.
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Брижатый Е. Особенности профессиональной готовности офицеров
запаса к деятельности в экстремальных условиях
Профессиональная готовность является одним из основных
структурных компонентов в деятельности человека, аккумулирующая в себе
составляющие для дальнейшего успешного решения поставленных задач.
Профессиональная готовности предусматривает изучение целого комплекса
военно-профессиональных дисциплин и развитие умений и навыков для
дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому, актуальным
становится исследование факторов, влияющих на уровень профессиональной
готовности и выявления способов и методов по повышению уровня подготовки
будущих офицеров в экстремальных условиях.
Ключевые слова: готовность, офицеры запаса, экстремальные условия.
Brizhatiy Y. Features professional readiness of officers of reserve to activity
in extreme terms
Professional readiness of man is the article of research for many industries
both pedagogical and psychological science. The study of this problem began in 50th
of ХХ of century. It was caused by the necessity of professional studies people after
the different types of activity. A necessity became a basic argument a selection is
from totality of factors that predetermine the productivity of activity man of
psychological component, in relation to a capture that or other kind to activity.
Nature of this phenomenon has certain divergences in determination (she represents
the orientation of personality on this activity) and the concrete has specific terms.
Today readiness is examined as substantial pre-condition of any purposeful
activity and as the state of mobilization of all psychophysiology systems of man that
provides effective implementation of certain actions.
Professional readiness is one of basic structural components in to activity of
man, that accumulates in it constituents for further successful decision of the put
tasks. Professional to readiness provides for study whole to the complex of militaryprofessional disciplines and development of abilities and skills for further
professional activity. To Tom, research of factors becomes actual, what influence on
the level of professional readiness and exposure of methods and methods in relation
to an increase of level of preparation of future officers is in extreme terms.
Keywords: readiness, Officers of reserve, extreme terms.
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УДК 378.147
Анаіт ВАРДАНЯН,
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті розглядаються методи навчання у процесі формування
професійно-мовленнєвої компетентності студентів вищих навчальних
закладів, їх переваги та недоліки. На сьогоднішній день існує велика кількість
методів викладання іноземної мови. Увага приділена таким методам:
комунікативному, граматико-перекладному, прямому, аудіовізуальному та
аудіолінгвальному. Визначено, що комунікативний метод є домінуючим.
Об’єктом цього методу є сама мова, тобто така методика в першу чергу
вчить спілкуватися, передбачає високу активність студентів та залучення до
бесіди всіх присутніх в аудиторії.
Ключові слова: професійно-мовленнєва компетентність, методи
навчання, формування компетентності, комунікативний метод, вищий
навчальний заклад, формування
Постановка проблеми у загальному вигляді. Мова в системі сучасної
освіти посідає особливе місце в силу своїх соціальних, пізнавальних та
розвиваючих функцій, є важливим засобом спілкування, пізнання світу і
розширення цього світу. Нова соціально-економічна і політична ситуація
обумовлює підвищення вимог до рівня мовної підготовки студентів. Окрім
того, в умовах сучасного освітнього процесу важливо розвинути інтерес до
накопичення знань, ініціювати розуміння цінності вивчення зокрема іноземної
мови як способу розширення життєвого і професійного простору.
Однак методики навчання іноземним мовам поки не в повній мірі можуть
задовольнити потреби суспільства і особистості. Більшість студентів, які
закінчують школу не вміють практично користуватися мовою. Після вступу до
вузу іноземна мова також не стає цінністю, якщо тільки студент не має
особистісної мотивації.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Ефективне вивчення
іноземної мови є однією з педагогічних проблем. Але в останні роки помітно
зріс інтерес до даної теми, і значно збільшилася кількість методичних
досліджень. Особливу увагу цій проблемі приділяли в своїх роботах
В. В. Давидова, П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, А. К. Маркова і багато інших
дослідників.
У даному контексті актуальним стає пошук шляхів підвищення
ефективного вивчення іноземної мови і формування професійно-мовленнєвої
компетентності у вищій школі.
На сьогоднішній день існує велика кількість методик викладання
іноземної мови. Крім того, регулярно розробляються нові, тому тепер кожен
викладач може вибрати для себе оптимально відповідну методику роботи.
Мета дослідження в цьому контексті полягає у ефективному викладанні і
формуванні професійно-мовленнєвої компетентності у вищих навчальних
закладах шляхом реалізації теоретично обґрунтованої системи вдосконалення
навчання. Завданням є розглянути основні методи навчання у процесі
формування професійно-мовленнєвої компетентності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що на
успішне вивчення іноземної мови у вищій школі впливає ряд особливостей.
Студенти перших курсів об’єктивно мають неоднаковий рівень знань шкільної
програми з різних причин. З цього випливає, що студентам немовних вузів
потрібно форсоване викладання одночасно всіх розділів мови – фонетики,
лексики, граматики. Великих зусиль вимагає також освоєння навичок
аудіювання на різні теми.
Кількість учнів в групі також є передумовою ефективного вивчення
іноземної мови. Доведено: чим менше кількість учнів в групі (5-8 чоловік), тим
ефективніше відбувається процес навчання [1, с. 63].
В даний час при викладанні іноземної мови у вищих навчальних закладах
найчастіше використовуються класичні методи, а саме:
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1. Комунікативний метод.
2. Граматико-перекладний метод навчання.
3. Прямий метод.
4. Аудіовізуальний і аудіолінгвальний методи.
На даний час все більшу кількість викладачів звертаються до
комунікативного методу навчання іноземної мови. Об’єктом цього методу є
сама мова, тобто така методика в першу чергу вчить спілкуватися.
Комунікативний метод передбачає високу активність студентів та залучення до
бесіди всіх присутніх в аудиторії.
Сутність комунікативного методу полягає в створенні реальних ситуацій
спілкування. При відтворенні діалогу студент має можливість застосувати на
практиці всі отримані знання. Дуже важливою перевагою комунікативного
методу можна вважати те, що він володіє величезною різноманітністю вправ:
тут

використовуються

рольові

ігри,

діалоги,

симуляція

реальної

комунікації [2, с. 271].
Граматико-перекладний метод є одним з основних у системі освіти. Це
класичний метод, який використовується вже не одне десятиліття. Така його
поширеність зумовлена і тим, що більша частина викладачів самі навчалися за
таким методом. Мета граматико-перекладного методу – навчитися читати і
перекладати за допомогою граматичних правил.
До недоліків даного методу можна віднести і те, що лексичній частини
приділяється недостатньо уваги. Вивчення лексики зводиться до механічного
заучування слів. Читання і переклад виконується в строгій формі. Багато вищих
навчальних закладів практикують репродуктивну (відтворюючу) діяльність
студентів. Більшість студентів заучують напам’ять матеріал, не розуміючи
граматичних особливостей мови і не володіючи навиками перекладу. В
результаті, коли студент, потрапивши в мовне середовище, стикається з
необхідністю сказати щось іноземною мовою, він не може успішно вирішити це
завдання [3, с. 41].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

Суть прямого методу навчання мови полягає в тому, що викладач більше
уваги приділяє вивченню безпосередньо розмовної мови, яка використовується
в повсякденному житті. Усі заняття викладач має вести іноземною мовою.
Використовується тільки англомовна література.
При вивченні мови шляхом такого методу, роль викладача в успішному
засвоєнні знань студентами є ключовою. Тобто його мовлення повинно бути
абсолютно чітким і правильним, вимова має бути ідеальною, так як студенти
постійно будуть повторювати саме за викладачем. Ідеальним варіантом для
прямого методу навчання буде зробити викладачем носія мови, що
викладається.
Суть аудіовізуального й аудіолінгвального методів полягає в передачі
мови через структури, заучування відбувається за допомогою аудіо і
відеозаписів. Метою є оволодіння живою, розмовною мовою.
Аудіовізуальний

метод

навчання

має

на

увазі показ

студентам

відеороликів, художніх і документальних фільмів іноземною мовою. У цьому
випадку у студентів працюють одночасно зоровий і слуховий канали
сприйняття, у результаті чого у студентів виникають асоціації, що дозволяє
краще запам’ятовувати інформацію.
Для студентів вузів, які не спеціалізуються на вивченні мов, дані методи
підходять тільки в тому випадку, якщо вони використовуються в комплексі з
іншими програмами навчання.
О. Леонтьєв виділяє наступні аспекти підвищення ефективного вивчення
іноземних мов:
комплексність (інтегральність) навчання;
комунікативна спрямованість навчання – глобальність мети;
внутрішня вмотивованість навчання;
свідомість навчання;
інтенсивність навчання [4, с. 78].
Великий вплив на процес успішного оволодіння іноземною мовою та
формування професійно-мовленнєвої компетентності мають різноманітні
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фактори:

педагогічні,

методичні,

індивідуально-психологічні,

психофізіологічні, соціальні. Це дозволяє виділити три основні проблеми, що
заважають ефективному вивченню іноземної мови у вищій школі:
1. Подолання мовного бар’єру (психологічні бар’єри, труднощі в
вираженні і розумінні думки іноземною мовою).
2. Відсутність у студентів стимулів і мовного середовища.
3. Відсутність у студентів реальних можливостей щодо застосування
сформованої комунікативної компетенції в майбутньому. Якщо вивчення
іноземної мови є метою в сфері професійного спілкування в майбутньому, то
засвоєння буде ефективніше, ніж у тому випадку, коли це є тільки навчальним
предметом [5, с. 136].
Також на даний час засобом успішного засвоєння іноземної мови є
активні

форми

навчання,

що

розробляються

на

основі

професійно

орієнтованого мовного матеріалу, зокрема рольові й ділові ігри. Активні форми
навчання

являють

собою

сукупність

способів

організації

навчально-

пізнавальної діяльності студентів, які активізують розумову діяльність при
засвоєнні нового навчального матеріалу і реалізації вже наявних знань. Не
менш істотну роль у посиленні орієнтації на активне вивчення іноземної мови у
ВНЗ відіграє зростання «живого» спілкування. Така форма підвищення
ефективності навчання іноземним мовам є перспективною, оскільки студент
проявляє пізнавальну самостійність і стає суб’єктом діяльності і спілкування.
Сьогодні комунікативний метод займає лідируючі позиції поряд з
традиційним граматико-перекладним методом. Більшість викладачів сучасних
вузів віддають перевагу саме цим двом методам, нерідко використовуючи їх у
комплексі. Прямий метод застосовується рідко, частково це пов’язано з
відсутністю носіїв мови серед викладачів та з тим, що рівень підготовки
студентів після школи занадто низький. Аудіовізуальний і аудіолінгвальний
методи в чистому вигляді не використовуються, проте дуже багато викладачів
університетів і інститутів час від часу проводять заняття, спираючись на такі
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методи. Це дозволяє урізноманітнити загальноосвітню програму і зацікавити
студентів.
Таким чином, методи застосовувані в процесі навчання студентів у вузі
потребують корекції і ефективне вивчення іноземної мови та формування
професійно-мовленнєвої компетентності досягаються при відмінно продуманій
системі прийомів викладання, що базується на знанні індивідуальнопсихологічних особливостей студентів.
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Варданян А. Методы обучения в процессе формирования
профессионально-речевой компетентности студентов высших учебных
заведений
В статье рассматриваются методы обучения в формировании
профессионально-речевой компетентности студентов высших учебных
заведений, их преимущества и недостатки. Определено, что на сегодняшний
день существует большое количество методов для преподавания
иностранного языка. Внимание уделено таким методам: коммуникативному,
грамматико-переводному, прямому, аудиовизуальному и аудиолингвальному
методам. Сделаны выводы о том, что коммуникативный метод является
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доминирующим. Объектом этого метода является сам язык, то есть такая
методика в первую очередь учит общаться, подразумевает высокую
активность студентов и привлечение к беседе всех присутствующих в
аудитории.
Ключевые слова: профессионально-речевая компетентность, методы
обучения,формирование компетентности, коммуникативный метод, высшее
учебное заведение.
Vardanian А. Teaching methods in the process of professional speech
competence formation of students in higher educational establishments
Nowadays there exist a lot of techniques for teaching foreign language.
Effective language learning is a pedagogical problem. Moreover, new techniques are
regularly developed, so every professor can choose the best suitable method of
teaching. Therefore, the goal of this article is to review the basic techniques for
students studying English. The study examines the aspects of effective learning of
foreign languages. Various methods of teaching foreign languages in universities and
factors which have influence on mastering foreign language such as pedagogical,
methodical, psychological, physiological and social are discussed in the
article. Аttention is paid to the following major methods: communicative, grammartranslation, direct, audio-visual and audio-lingual. Each method is discussed in
detail. Today communicative method is a leader along with traditional grammartranslation method. The essence of the communicative method is to create real
situations of communication. When playing a dialogue student have the opportunity
to put into practice all the acquired knowledge. Grammar-translation method is one
of the basic methods in educational system. The disadvantage of it is that students
learn the material by heart, without understanding the grammatical features of
language and without having skills of translation. The direct method is rarely used,
partly due to the lack of native speakers among teachers and because of the low
language level of students after school. Audio-visual and audio-lingual methods are
not used in pure form, but many professors in universities occasionally teach classes
which are based on these methods. For students who do not specialize in the study of
languages, these methods are suitable only if they are used when paired with other
studying programs. This allows vary the general program and motivate or encourage
students. Thus, the conclusion is made that effective foreign language teaching and
learning are achieved with well thought-out system of methods which is based on
knowledge of individual psychological characteristics of students.
Keywords: professional speech competence, teaching methods, competence
formation, communicative method, higher educational establishment.
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Марина Василик,
кандидат педагогічних наук,
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника», м. Івано-Франківськ
ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНЬОГО
ПЕДАГОГА В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
У статті аналізуються сучасні підходи до формування етнічної
свідомості майбутніх учителів початкових класів в умовах полікультурного
соціуму та виховання їх як громадян Європи.
Ключові слова: педагогічна освіта, етнічна свідомість, учитель,
полікультурна освіта, Європейський освітній простір, європейська
ідентичність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна педагогічна
освіта України, як складова Європейського освітнього простору, покликана
формувати фахівця (бакалавра/магістра), який володіє ґрунтовними науковими
знаннями, уміннями передавати їх суб’єктам педагогічного процесу і здатний
до активної та ефективної життєдіяльності в багатонаціональному та
полікультурному середовищі, володіє розвинутим почуттям розуміння і поваги
до інших культур, уміє жити в мирі і злагоді з людьми різних національностей,
рас, вірувань. Такий педагог, будучи громадянином Європи і сповідуючи
загальнолюдські духовні цінності, водночас залишається носієм власної
етнокультури, спроможним забезпечити ознайомлення учнів з культурою
різних народів, що живуть в одній країні і на одному континенті (Європі),
створення умов для виникнення між ними почуття довіри й солідарності,
уміння взаємодіяти. Між тим аналіз діяльності педагогічних ВНЗ України дає
підстави стверджувати, що в професійній підготовці майбутніх учителів
формуванню етнічної свідомості як чинника збереження їх етнокультурної
самобутності та здатності до забезпечення полікультурної освіти й виховання
поки що, незважаючи на виклики часу, приділяється недостатня увага.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Власне, на цьому
наголошують

й

дослідники

даної

проблеми

Л. Голік,

Т. Клинченко,

М. Красовицький, К. Левченко, С. Мартиненко, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін., які
розглядали різні аспекти підготовки майбутніх учителів, до професійної
діяльності в полікультурному соціумі.
Мета статті – на основі аналізу процесу підготовки майбутніх учителів
початкових класів розкрити методологічні засади формування їх етнічної
свідомості в контексті сучасних європейських вимог.
Виклад основних результатів дослідження. Сьогодні, в умовах
розбудови Української держави і реформування її освітньої системи, особливої
актуальності набувають глибоко мудрі, вельми пророчі слова титана думки і
праці Івана Франка «Школа вчителем стоїть». Та, зваживши на ситуацію, яка
склалася нині в Україні, ми могли б дещо змінити цю думку і проголосити:
«Держава вчителем стоїть». Саме таку роль учителя добре усвідомив свого часу
німецький канцлер Бісмарк, заявивши: «Дайте мені зо дві тисячі добрих
учителів і я за кілька років зроблю нову Німеччину». Оскільки ми теж прагнемо
побудувати нову Україну, то мусимо приділяти підготовці національно
свідомих педагогічних кадрів першочергову увагу.
Ретроспективний аналіз засвідчує, що з проголошенням незалежності
України певні кроки в цьому напрямку зроблено. Створено основне
законодавче поле освітянської галузі, розроблено нормативно-правову базу для
розвитку національної системи освіти, зокрема ухвалено закони «Про освіту»,
«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну
освіту», «Про вищу освіту», Національну доктрину розвитку освіти України у
ХХІ ст., затверджено Державну програму «Вчитель».
Підкреслимо, що формування національної системи освіти відбувається в
умовах істотних змін у духовному просторі суспільства, які вимагають від
сіячів «доброго, мудрого, вічного» переосмислення й уточнення власної
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світоглядної позиції, а також вносять певні перспективи в цілі, завдання та
зміст освітянського простору.
У новій філософії освіти учень (студент) виступає соціокультурною
індивідуальністю, яка постійно розвивається разом із соціокультурним
простором. Студент (учень) – це результат і процес розвитку соціокультурної
системи. Тому головною особливістю сучасного педагогічного мислення є не
лише прийняття тих чи інших положень та ідей, а й насамперед конструювання
на їх основі цілісних освітніх моделей, які відображають єдину систему як
суспільних, так і суто психолого-педагогічних поглядів і переконань.
Фундаментом цих моделей і є сучасна філософія освіти, тобто соціальнофілософські підходи до учня (студента).
Оскільки центром тяжіння стає учень (студент), то важливою функцією
вчителя (викладача) є вміння сприяти йому в ефективному і творчому освоєнні
інформації, у розвитку її критичного осмислення. У світовому освітньому
середовищі у зв'язку зі зміною парадигми педагогічних функцій почали
використовувати термін facilitator – той, хто сприяє навчанню, полегшує його,
допомагає вчитися. Слід наголосити, що за умови застосування найсучасніших
комп'ютерних систем, високих телекомунікаційних технологій, які, поза
всякими сумнівами, стимулюють ефективність навчального процесу, все ж
ніщо і ніхто не в змозі повністю витіснити і замінити мистецтво
безпосереднього педагогічного діалогу «вчитель – учень». Тому особливо
важливою

є

педагогічних

підготовка
працівників,

високопрофесійних
які

відповідають

педагогічних

та

інтеграційному

науковокритерію

«педагогічна майстерність + мистецтво комунікації + новітні технології».
Не менш важливою проблемою є співвідношення людини і світу. Річ у
тому, що сучасний світ і світ майбутнього значною мірою різняться між собою.
Це пояснюється не тільки геополітичними змінами. Поряд із створенням
якнайкращих

передумов

для

індивідуалізації

особистості

посилюється

тенденція до усвідомлення цілісності світу, його взаємопов’язаності. Держава
сучасна, а тим більше майбутня, не може бути відокремленою, закритою,
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такою, що не має постійного зв’язку з іншим світом. А це вимагає підготовки
такої людини, громадянина, особистості, яка була б здатна на індивідуальному
рівні органічно взаємодіяти з людством, з громадянами інших країн і в сфері
виробництва, і в сфері політичних відносин, і в сфері духовній. Це вимагає
формування спеціаліста, який би розумів необхідність такого спілкування, а
також здатного на таке спілкування. Тобто йдеться про вивчення якомога
більшої кількості культурних моделей та образів культури з «картинами світу», що
її супроводжує – усієї їх розмаїтості, без абсолютизації або прийняття за ідеал
якоїсь окремої культури (морально-етичної, релігійної системи, образу соціального
устрою), переконання учнів у відносності будь-якої ціннісної ієрархії, будь-якого
уявлення про необхідне, про істинне тощо; формування терпимості та
толерантності по

відношенню

міжнаціонального

до

спілкування,

інокультурного

буття

переконання

в

як

інструмента

недопустимості

расистських,шовіністичних та націоналістичних проявів у будь-якій сфері
культурного життя; вивчення демократичних цінностей, які є єдино можливою
системою цінностей, гарантом збереження розмаїття за умови рівності та вільного
розвитку всіх культур.
У цій площині особливої гостроти набуває проблема патріотизму,
етнічної свідомості й самосвідомості. Часто протиставляють: патріотизм –
непатріотизм. Нині і в майбутньому, в умовах, коли держава є відкритою й
повинна діяти узгоджено з іншими країнами, і в навчально-виховному процесі
потрібно готувати людину до того, що вона є патріотом своєї батьківщини і
водночас громадянином Європи, світу. Українські дослідники вказують на те, що
багатокультурна освіта й виховання не повинна заперечувати національну, а мають
розглядатися разом як складові єдиного процесу. На їхню думку, таке поєднання
сприятиме

глибокому засвоєнню

й розумінню

як

національних,

так

і

загальнолюдських моральних цінностей. Водночас слід мати на увазі, що кожна
особа може по-різному уявляти свою належність чи неналежність до певної
етнічної спільноти. Це називають етнічною компетентністю особи. Існує також і
етнокультурна компетентність особи – це здатність людини вільно орієнтуватися у
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світі значень культури свого етносу, вільно розуміти мову, «коди», «шифри» цієї
етнокультури і вільно творити цією мовою.
Етнічна компетентність тісно пов’язана з етнічною свідомістю: ці дві
категорії перебувають у тісному прямопропорційному зв’язку: чим вища етнічна
компетентність особи, тим вищий рівень її етнічної свідомості.
Етнічна самосвідомість особи – сукупність знань і уявлень про культуру,
традиції, ідеали, цінності свого етносу, а також усвідомлення себе членом етносу, і
місця свого народу серед інших народів.
Етнічна (національна) самосвідомість індивідів має різні рівні:
1) особи з низькою етнічною (національною) обізнаністю, майже або
повністю асимільовані чужим (панівним, імперським) етносом, виявляються не
тільки байдужими, але часто й ворожими до свого етносу; вони не додають, енергії
своєму народові, навпаки – діють як відцентрові сили розладу й розпаду етнічної
цілості;
2) особи з поміркованою національною свідомістю також небагато користі
дають для державотворення, оскільки їхня національна свідомість не настільки
міцна, щоб активно виявляти її;
3) високий рівень національної свідомості (максимальної етнічності) об’єднує
людей, які беруть активну участь у діяльності своєї етнічної групи, в забезпеченні її
політичних, економічних, соціальних та інших інтересів.
Етнічна самосвідомість особи, як і колективна етнічна свідомість, зберігає
пам’ять про давні види занять, освячені й оспівані в міфах, фольклорі народу, тобто
зберігає і відтворює культуру в формах етнічного буття. Етнічна самосвідомість
може здійснювати (реалізувати) себе в актах культурної творчості, що їх прийнято
називати «культурним націоналізмом».
Таким чином, йдеться про підготовку вчителя з високим рівнем етнічної
свідомості, який здатний взаємодіяти з полікультурним світом і в той же час
зберігати свою етнічну самобутність, свої патріотичні почуття й переконання.
Не можна підняти освіту, не віддавши належне її ключовій фігурі –
вчителю. Учитель – основний чинник у реформуванні освіти. Він має не тільки
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володіти своїм предметом, а й уміти орієнтуватися у відповідній галузі знань,
здійснювати інтеграцію в рамках суміжних дисциплін, будувати навчальні
плани, формувати в учнів навички самоосвіти. Усе це до снаги педагогу як
творчій індивідуальності. Вчитель такого рівня професіоналізму бачить
високий особистісний сенс усього, що відбувається в процесі професійної
діяльності. Спілкування з дітьми нього – особистісна значуща цінність, йому
властиві широта захоплень, співпереживання, професійна інтуїція, воля і
цілеспрямованість у досягненні мети. Тож підготовка педагога має передусім
забезпечити зростання його творчої індивідуальності.
Особливої уваги на сучасному етапі розвитку педагогічної освіти
заслуговує проблема підготовки вчителів із подвійних спеціальностей і
спеціалізацій. Можна навести багато аргументів «за» і «проти». Але істина,
очевидно, на боці тих, хто враховує реальну ситуацію школи і спирається на
вітчизняний та зарубіжний досвід.
Очевидно, що таке поєднання необхідне, але його потрібно здійснювати
виважено й науково обґрунтовано.
Досвід засвідчує, що поєднуватися можуть насамперед близькі за змістом
освіти спеціальності, тобто ті, які взаємно доповнюють одна одну. На таких
самих

засадах

запроваджуються

педагогічні

спеціалізації,

якими

передбачаються підготовка вчителів до викладання навчальних предметів
варіативної складової навчального плану та проведення позашкільної і
позакласної роботи.
Слід відразу застерегти, що поняття «педагогічна спеціалізація» в цьому
розумінні дещо відмінне від його загальноприйнятого трактування як
поглибленої фахової підготовки в межах даної спеціальності. Зміст освіти з
педагогічної спеціалізації також має бути унормованим, тобто входити до
галузевого стандарту як його складова і сприяти формуванню вчителя
спроможного успішно самоутверджуватися в Європейському освітньому
просторі, побудованому на засадах гармонійного власної етнічної культури та
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полікультурної освіти, що ставлять за мету формування європейської
ідентичності.
Висновки. Аналіз діяльності педагогічних вищих навчальних закладів
України в контексті положень Болонського процесу дає підстави стверджувати,
що вони, фактично, мають необхідні можливості для формування громадянинапатріота рідної держави і водночас громадянина Європи з високим рівнем
етнічної самосвідомості та колективної етнічної свідомості.
Стаття надійшла до редакції 2.11.2016

В статье анализируются современные подходы к формированию
этнического сознания будущих учителей начальных классов в условиях
поликультурного социума и воспитания их как граждан Европы.
Ключевые слова: педагогическое образование, этническое сознание,
учитель, поликультурное образование, Европейское образовательное
пространство, европейская идентичность.
This article analyzes contemporary approaches to the formation of ethnic
consciousness of primary school teachers in the multicultural society and nurturing
them as citizens of Europe.
Keywords: teacher education, ethnic consciousness, teacher, multicultural
education, the European educational space, a European identity.
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УДК 378.14:338.46
Наталія ЖЕЛАВСЬКА,
Університет економіки і підприємництва, м. Хмельницький

ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
МЕНЕДЖМЕНТУ ДО РОБОТИ В РОЗДРІБНИХ
ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
У статті розглядаються проблемні аспекти підготовки майбутніх
фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах.
Вказується на те, що високий рівень підготовки менеджерів роздрібних
торговельних мереж впливає на підвищення соціально-економічних функцій
закладів торгівлі. За цих обставин важливим завданням є визначення
пріоритетних напрямів підготовки менеджерів до цього виду діяльності. Крім
того, необхідність розв’язання проблеми формування готовності майбутніх
фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах
зумовлена тим, що вона не була предметом спеціальних досліджень, а в
системі відповідної професійної підготовки помітні певні протиріччя, які
необхідно усунути.
Ключові слова: майбутні фахівці менеджменту, готовність до роботи в
роздрібних торговельних мережах, професійна підготовка, професійна
компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Поступальний розвиток
міжнародних

відносин

України,

євроінтеграційні

процеси,

ринкова

глобалізація, входження до міжнародної сфери ділових відносин та освітнього
простору підвищує вимоги до професійної підготовки управлінців роздрібних
торгівельних мереж. У свою чергу високий рівень підготовки менеджерів
роздрібних торговельних мереж впливає на підвищення соціально-економічних
функцій торговельних мереж.
Роздрібні торговельні мережі є на сьогодні прогресивною формою
організації

торговельного

бізнесу

в

Україні.

Специфічні

особливості

функціонування роздрібних торгівельних мереж висувають на перший план
необхідність вирішення проблем, пов’язаних підготовкою менеджерів для
таких торгівельних організацій.
© Желавська Н.
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Підготовка менеджерів будь-якої сфери передбачає формування та
розвиток у них глибоких економічних знань, високого рівня інтелекту,
особистісних властивостей тощо. Кінцевою метою вищої освіти має бути також
підготовка компетентних фахівців з глибокими професійними знаннями та
вміннями, які готові до постійного самовдосконалення та самоосвіти. У зв’язку
із цим метою вищої освіти є створення відповідних умов для повноцінного
професійного та особистісного розвитку майбутнього фахівця управлінської
сфери.
Менеджмент або управління є специфічним видом людської діяльності,
що відокремився в процесі розподілу та кооперації суспільної праці. Сутність
менеджменту визначається як завданнями, які він вирішує, так і предметом,
засобами управління. Це різновид розумової праці, яка є невід’ємною частиною
діяльності працівника. Основою управлінської праці є менеджери. Особливим
предметом їх праці є інформація, на основі аналізу якої вони приймають
рішення при виконанні всіх управлінських функцій. Менеджери роздрібних
торговельних мереж несуть значну моральну та матеріальну відповідальність,
оскільки

оцінка

їхньої

роботи

поділяється

на

виконану

роботу

та

результативність, яка передбачає досягнення цілей індивідів та організації
загалом як суб’єктів управління.
Усе це свідчить про необхідність визначення пріоритетних напрямів
підготовки менеджерів роздрібних торговельних мереж.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор, дозволяє
стверджувати про те, що проблема підготовки майбутніх фахівців менеджменту
є предметом уваги як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Так, наприклад,
Г. Єльникова, В. Луговий, В. Олійник, В. Пікельна, С. Резнік, Є. Хриков та інші
розглядають різноманітні аспекти підготовки майбутніх фахівців управлінської
сфери. У працях О. Віханського, Л. Влодарскої-Золи, О. Глузмана, П. Друкера,
О. Капітанця, Т. Сорочан, Г. Щокіна та ін. висвітлено проблеми підготовки
фахівців менеджменту.
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Особливості формування готовності майбутніх фахівців до інноваційної
діяльності в процесі здобуття професійної освіти досліджували О. Балакірєв,
О. Бухнієва, Л. Ващенко, І. Гавриш, Н. Клокар, Л. Подимова та інші вчені.
Однак необхідно зазначити, що у дослідженнях, виконаних останнім часом,
помітно зріс інтерес до проблем підготовки майбутніх менеджерів різних
галузевих спрямувань, зокрема агропромислового комплексу (І. Шупта),
туристичної сфери (О. Фастовець), сфери обслуговування (І. Жорова) та освіти
(К. Пічугіна). Крім того у дослідженнях останніх років учені розглядають різні
аспекти підготовки майбутніх менеджерів до професійної діяльності, наприклад
адміністративно-управлінської (М. Булаєва, Н. Черненко), підприємницької
(Ю. Атаманчук). Особливості підготовки менеджерів до професійної діяльності
в умовах інноваційного середовища були предметом вивчення Н. Романенка,
діалогової комунікації – М. Дембровської. Практико-орієнтовану систему
професійної підготовки майбутніх менеджерів досліджував С. Алферьєв, а
В. Зінова обґрунтувала систему професійної перепідготовки менеджерів з
метою підвищення ефективності інноваційної діяльності.
Що стосується підготовки майбутніх фахівців менеджменту до роботи в
роздрібних торговельних мережах, то цей аспект не був предметом окремого
наукового дослідження. Результати аналізу наукових праць та наявних
публікацій дозволяють стверджувати, що різноманітні аспекти діяльності та
розвитку роздрібних торговельних мереж розглядали такі зарубіжні та
вітчизняні вчені, як І. Ансофф, Г. Армстронг, Л. Балабанова, І. Бланк, І. Бергер,
Д. Блекуелл, П. Гончаров, В. Гросул, Г. Джоунз, І. Должанський, П. Друкер,
О. Кавун, О. Казакова, Ф. Котлер, Ж. Ламбен, Л. Лігоненко, І. Маркевич,
Т. Мітяєва, Л. Омелянович, Р. Патюрель, М. Портер, Л. Саркісян, В. Соболєв,
І. Сорока, Л. Фролова, О. Чкалова, О. Шубін та інші. Однак залишилися поза
увагою питання щодо обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх
фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах. Доцільно
сьогодні також уточнити і скоригувати зміст підготовки цих фахівців
відповідно до особливостей функцій та завдань, які покладаються на
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менеджерів у сучасних умовах. Крім того, потребує уваги питання визначення
методів і засобів підготовки фахівців менеджменту до роботи в роздрібних
торговельних мережах, оскільки цей вид діяльності має низку специфічних
особливостей.
З огляду на метою статті є аналіз проблемних аспектів підготовки
майбутніх фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних
мережах.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність постановки та
розв’язання проблеми формування готовності майбутніх фахівців менеджменту
до роботи в роздрібних торговельних мережах зумовлена не тільки тим, що
вона не була предметом спеціальних досліджень, але й тим, що в системі
відповідної професійної підготовки є певні протиріччя, виявлені в результаті
аналізу наукових джерел і практики підготовки майбутніх менеджерів. Йдеться
про суперечності між зростаючою потребою суспільства у фахівцях з
менеджменту для діяльності в роздрібних торговельних мережах і недостатнім
рівнем їх професійної підготовки; між рівнем теоретичного опрацювання
проблем підготовки менеджерів і нерозробленістю технології підготовки
менеджерів роздрібних торговельних мереж; між необхідністю удосконалення
процесу підготовки менеджерів у роздрібних торговельних мережах та
недостатньою розробленістю науково-теоретичних та методичних основ
розв’язання цієї проблеми.
Крім того, варто взяти до уваги, що підготовка майбутніх менеджерів до
діяльності в роздрібних торговельних мережах є складним освітнім процесом,
на який впливають чинники різного характеру. Серед них варто вказати на
вплив євроінтеграційних процесів, що обумовлюють необхідність поліпшення
якості підготовки фахівців відповідно до європейських вимог надання освітніх
послуг; стрімкий розвиток виробничих технологій, для впровадження яких слід
підготувати сучасних менеджерів, що вміють організувати бізнес, запустити
мережевий маркетинг та мотивувати виробничі колективи на досягнення
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успіху; гостра криза в соціально-економічній сфері, подолання наслідків якої
також потребує грамотних управлінців [9].
Для розв’язання проблеми підготовки майбутніх фахівців менеджменту
до роботи в роздрібних торговельних мережах необхідно врахувати певні
особливості, пов’язані зі специфікою торговельної сфери. Про них вказують у
своїх

дослідженнях

такі

науковці,

як

І. Бланк

[1],

Н. Борисова

[2],

В. Лукашевич [3], М. Сорокіна [4], А. Мазаракі, Н. Ушакова [5] та інші. Йдеться
про те, що акцент в управлінні торговельними мережами повинен бути
зміщений у бік інформаційного забезпечення, що пояснюється великою
кількістю інформаційних даних зовнішнього та внутрішнього середовища, які
позначаються на результатах діяльності суб’єктів мережевого торговельного
підприємництва

порівняно

із

суб’єктами

господарювання

інших

сфер

національної економіки [6].
Ще одна особливість полягає в тому, що особлива увага управління
торговельними мережами повинна бути сконцентрована на постійному
моніторингу ключових показників внутрішнього середовища, а також на
моніторингу зовнішнього середовища, оскільки торговельні підприємства, в
тому числі торговельні мережі, знаходяться на завершальному етапі товароруху
й асортимент товарів має переважно універсальний характер [6].
Слід також зазначити, що в сучасних умовах управління торговельними
мережами повинно ґрунтуватися на принципах маркетинг-орієнтованого
управління, яке передбачає, що цілі діяльності підприємства повинні
перебувати в площині повного задоволення споживачів торговельних послуг
торговельної мережі, а не отримання прибутку в короткостроковий термін, як
вважали науковці на попередніх етапах розвитку ринкових відносин.
Ще однією особливістю, на яку вказують вчені, є те, що функціонування
торговельних мереж на сьогодні є поєднанням торговельної діяльності з
виробничою, яка полягає головним чином у передпродажу товарів, організації
кулінарного виробництва, а в деяких випадках – наявністю в структурі
торговельних

мереж

підприємств

харчової
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сільськогосподарських підприємств. Саме тому, як стверджує М. Тарасюк,
«торговельні мережі можна вважати торговельно-технологічними системами,
що вимагає від менеджерів володіння також інструментарієм, характерним для
підприємств реального сектору економіки» [6], а враховуючи те, що
торговельні мережі складаються з територіально відокремлених бізнес-об’єктів,
увага управління повинна бути зосереджена також на забезпеченні їх
самоокупності, гнучкості та певного рівня самостійності.
Ключовим результатом професійної підготовки майбутніх менеджерів до
роботи в торговельних мережах є сформована готовність до цього виду
діяльності. Це готовність охоплює здатність фахівця виконувати управлінські
операції та функції на основі засвоєних теоретичних знань відповідно до цілей,
змісту й засобів зазначеної діяльності, усталені мотиви ефективної, свідомої
управлінської діяльності, сформовані емоційно-вольові якості, інноваційну
спрямованість та набутий практичний досвід, що забезпечує створення,
використання та розповсюдження інновацій у галузі управління торговельними
мережами.
Результати аналізу наукових джерел, а також вимог освітніх стандартів,
освітньо-професійних програм підготовки майбутніх фахівців менеджменту
дозволяють зробити висновок, що забезпечити сьогодні високу ефективність
діяльності у галузі управління торговельними мережами може фахівець, який
володіє відповідними професійними якостями, інтегрованими управлінськими
навичками. У першу чергу це адаптаційна мобільність, здатність до творчості
(креативність),

стійке

прагнення

до

поглиблення

й оновлення

знань,

ініціативність, нетерпиме ставлення до консервативних проявів, бажання вчити
інших, прагнення якісних змін в організації і в змісті своєї діяльності,
готовність до обґрунтованого ризику, прагнення до нововведень, розширення
кола своїх повноважень, діловитість. Для менеджера у галузі управління
торговельними

мережами

важливим

якостями

є

комунікабельність,

товариськість, емпатія, інтерес до людей, високий рівень розуміння у сфері
міжособистісних відносин, здатність приваблювати людей, бачити себе зі
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

сторони, слухати, розуміти і переконувати людей, уміння подивитись на
конфліктну ситуацію очима співрозмовника. Це висуває до менеджера також
вимогу володіти переконливим мислемовленням, тобто належною риторичною
культурою [10].
Оскільки діяльність менеджера пов’язана із взаємодією з людьми, то для
діяльності

у

сфері

торгівлі

особливе

значення

має

стресостійкість,

самовладання і ясність мислення у прийнятті рішень, володіння навичками
саморегуляції стану, здатність до інтелектуального й емоційного захисту в
проблемних ситуаціях.
Крім того, менеджеру в галузі управління торговельними мережами
потрібно володіти комерційним типом мислення, основою якого є уміння
прибутково вести справи, а також самостійність економічної поведінки, висока
відповідальність перед споживачами, належний контроль за якістю і ціною
вироблених товарів, послуг; ретельний економічний розрахунок, постійне
порівняння витрат і результатів із відповідними показниками конкурентів [7].
Сучасні вищі навчальні заклади, у яких здійснюється підготовка
майбутніх фахівців менеджменту, намагаються створити сприятливі умови для
формування й становлення студентів як майбутніх професіоналів,

їх

особистісної самореалізації. Вирішення цього завдання можливе за умови
підготовки таких менеджерів, які мають ґрунтовні знання, розвинені професійні
здібності, досконалі професійні уміння, професійну самосвідомість, творче
мислення, володіють навичками самонавчання, самовдосконалення, тобто
підготовлені або готові до професійної діяльності. Такий підхід, відповідно до
якого метою і результатом професійної підготовки у ВНЗ є готовність до
професійної діяльності, є усталеним. Однак, у сучасних дослідженнях для
характеристики професійної діяльності досить широко використовують і
компетентнісний

підхід,

який

передбачає

цільову орієнтацію

процесу

підготовки майбутнього фахівця на формування професійної компетентності як
інтегрованої характеристики, що визначає здатність вирішувати професійні
завдання, які виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності, з
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використанням знань, досвіду, цінностей і схильностей особистості [8].
За таких умов професійна підготовка менеджерів має бути спрямована на
формування не лише базових управлінських навичок, зокрема комунікативних
(управлінське спілкування, навички управління персоналом, комунікативна
взаємодія, здатність проводити ділові переговори, користуватися оргтехнікою
тощо), адаптаційно-мобілізуючих (інтелектуальні навички – аналіз, синтез,
навички самоконтролю і самовиховання, творчої діяльності, готовності до
виправданого

ризику

тощо),

комерційно-домінантних

(навички

підприємницького мислення, підприємницької діяльності, трудові навички,
навички практичного керівництва людьми, навички оцінки становища і
самооцінки) [7, с. 94], а ще й професійної компетентності, яка є складною
інтегрованою особистісною якістю, що дозволяє виконувати певну діяльність.
При цьому мова йде не про окремі знання чи вміння й навіть не про сукупність
окремих процедур діяльності, а про властивість, що дозволяє людині
виконувати діяльність загалом [8]. З огляду на це видається досить проблемним
визначення змісту професійної компетентності, а також відповідної підготовки
фахівців менеджменту, які навчаються у ВНЗ і готуються до роботи в
роздрібних торговельних мережах.
Висновки. Проблема підготовки майбутніх фахівців менеджменту до
роботи в роздрібних торговельних мережах потребує уваги та розв’язання.
Попри досить значну кількість наукових праць та публікацій, пов’язаних з цією
проблемою, не дослідженими залишаються питання щодо обґрунтування
педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців менеджменту до роботи в
роздрібних торговельних мережах, визначення змісту підготовки цих фахівців
відповідно до особливостей функцій та завдань, які покладаються на
менеджерів у сучасних умовах. Крім того, потребує уваги питання визначення
методів і засобів підготовки фахівців менеджменту до роботи в роздрібних
торговельних мережах, оскільки цей вид діяльності має низку специфічних
особливостей.
Перспективи подальших розвідок у цьому напрямку стосуються
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визначення педагогічної сутності поняття «професійна готовність фахівця
менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах». Крім того,
потрібно проаналізувати та узагальнити зарубіжний досвід підготовки фахівців
менеджменту до роботи у сфері ритейлу, визначити та охарактеризувати
структуру і зміст професійної готовності фахівців менеджменту до роботи в
роздрібних торговельних мережах, а також критерії та показники професійної
готовності фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних
мережах, охарактеризувати рівні її сформованості.
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Желавська Н. Проблемы подготовки будущих специалистов
менеджмента к роботе в розничных торговых сетях
В статье рассматриваются проблемные аспекты подготовки будущих
специалистов менеджмента к работе в розничных торговых сетях.
Указывается на то, что высокий уровень подготовки менеджеров розничных
торговых сетей влияет на повышение социально-экономических функций
предприятий торговли. В этих обстоятельствах важной задачей является
определение приоритетных направлений подготовки менеджеров к этому виду
деятельности. Кроме того, необходимость решения проблемы формирования
готовности будущих специалистов менеджмента к работе в розничных
торговых сетях обусловлена тем, что она не была предметом специальных
исследований, а в системе соответствующей профессиональной подготовки
существуют определенные противоречия, требующие решения.
Ключевые слова: будущие специалисты менеджмента, готовность к
работе в розничных торговых сетях, профессиональная подготовка,
профессиональная компетентность.
Zhelavska N. Issues management training future professionals to work in
retail trade networks
The article deals with the problematic aspects of the future management
professionals to work in retail trade networks.
The gradual development of international relations of Ukraine, market
globalization, joining the international scope of business relationships and
educational space increases the training requirements of managers of retail
networks.
Training managers any field involves the formation and development of deep
economic knowledge, a high level of intelligence, personality traits and more.
Therefore, the purpose of higher education is to create appropriate conditions for full
professional and personal development of future specialist management areas.
The high level of retail managers trading networks affects the increasing socioeconomic functions of retail. In these circumstances, there is an important task of
identifying priority areas of training managers for this activity.
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Problem Management training future professionals to work in retail trade
networks need attention and resolution. Despite the relatively large number of
scientific papers and publications related to this problem is not investigated many
questions. Need to study pedagogical conditions of management training future
professionals to work in retail trade networks, determining the content of training
these professionals to the particularities of functions and tasks assigned to managers
in the modern world. Also requires attention issues definition of methods and means
of management training professionals to work in the retail network, as this activity
has a number of specific features.
Keywords: future management professionals, the willingness to work in retail
trade networks, training, professional competence.
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Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського, м. Київ
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ЗАСАДАХ ТЕХНОЛОГІЇ ІМІТАЦІЙНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ
У статті розглядається інноваційна педагогічна технологія
імітаційного моделювання та її ключові поняття: «технологія», «педагогічна
технологія», «інноваційна технологія», «імітаційне моделювання». На підставі
аналізу сучасних досліджень обґрунтовується технологія імітаційного
моделювання у контексті формування професійної компетентності магістрів
військового управління.
Ключові слова: інноваційна технологія; імітаційне моделювання;
педагогічна технологія; технологія навчання; технологія імітаційного
моделювання.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

Світові

процеси

гуманізації освіти, її орієнтація на розкриття особистісного потенціалу
навчених зумовили виникнення й удосконалення нових освітніх технологій.
Вимогою сьогодення стає впровадження інноваційних технологій в навчальний
процес як один із пріоритетних напрямів державної політики в освітній сфері
(Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року).
Освітній процес військового навчального закладу представляє собою
організовану, цілеспрямовану взаємодію учасників навчального процесу з
метою формування у майбутніх фахівців компетентності, розвитку мислення,
творчих здібностей, особистісних якостей. Можна зазначити, що загальною
метою навчального процесу є комплексне педагогічне забезпечення всебічного
розвитку військових фахівців, що обумовлює формування їхньої професійної
компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Аналіз досліджень,
присвячених сучасним тенденціям в освіті, дозволяє пов’язувати актуальні
© Заїка Л.
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питання модернізації навчального процесу з розвитком його структури через
зміни функцій та змісту її компонентів. Одним із них є технології навчання.
Виникає потреба визначення та впровадження в навчальний процес найбільш
ефективних інноваційних технологій формування професійної компетентності
майбутніх магістрів військового управління.
Мета статті – за результатами теоретичного аналізу сучасних досліджень
обґрунтувати педагогічну технологію, яка є найбільш доцільною для
формування професійної компетентності майбутніх магістрів військового
управління.
Виклад основного матеріалу дослідження. У психолого-педагогічній
літературі

сутність

поняття

«формування»

розглядається

як

процес

комплексного цілеспрямованого розвитку, удосконалення та становлення
особистості під впливом зовнішніх чинників (навчальний процес, військове
середовище та ін.) та внутрішніх (особистісних) чинників – індивідуальних
якостей (самоусвідомлення, самовизначення) [1–4].
Визначають різні підходи до формування компетентності в навчальному
процесі [5–8]. Так, відмічається необхідність формування окремих складових
професійної компетентності: теоретичної та практичної, при якій перша
передбачає формування прогностичних, проективних та рефлексивних вмінь, а
друга, практична, формування організаційних та комунікативних вмінь. На
додаток до когнітивної складової (знання, вміння, навички) пропонується
формування досвіду, емоційної та вольової складової, стилів поведінки:
досягнення, співробітництво, вплив. Також передбачається формування
професійних знань, професійних вмінь, професійних позицій та професійних
якостей, тощо.
Процес формування відбувається у відповідності до основних концепцій,
специфічних закономірностей, принципів організації та принципів управління
діяльністю тих, хто навчається, в цілісному педагогічному процесі. При
традиційних підходах такий процес розглядається в основному як діяльність
викладача [9–11]. В схемах організації навчального процесу той, хто
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навчається, займає підпорядковане положення, а представлені таким чином
технології навчання виглядають слабкими. Але, як показує практика,
лавиноподібне зростання обсягу інформації професійної спрямованості та
високий рівень вимог до результатів навчання ускладнює процес організації
навчального процесу та взаємодії його учасників.
Особливості взаємозв’язку між компонентами навчального процесу при
сучасному компетентнісному підході відображені на рисунку, в основу якого
покладені певні технології [12].
Методи
Засоби
Форми

Слухач

Викладач

Цілі

Зміст освіти

Носії
Навчальний план
Навчальні програми
Наочні посібники
Підручники

Технології
Рисунок – Взаємозв’язок
компетентнісному підході

між

компонентами

навчального

процесу

при

Необхідно зазначити, що механізми реалізації компетентнісних основ
змісту освіти при традиційних технологіях, які спрямовані насамперед на
репродуктивну діяльність, розвинуті недостатньо. Компетентнісний підхід в
освіті вимагає переходу від традиційних методів, форм, засобів, методик
формування професійної компетентності до нових педагогічних технологій, що
ставлять на головне понятійне дидактичне мислення.
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Таким чином, для вирішення проблеми формування професійної
компетентності в контексті нашого дослідження доцільно розглядати в якості
системоутворюючого каркасу навчального процесу технологію підготовки;
застосовувати технологічний підхід

до аналізу педагогічних процесів;

розглядати використання саме технологій, новітніх технологій та можливості
адаптації традиційних технологій навчання до розвитку педагогічної системи
формування

професійної

компетентності

спеціалістів

у

військовому

навчальному закладі.
Слово «технологія» походить з грецької «techne», що значить «мистецтво,
майстерність, вміння», «logos» – «слово, вчення». Дослівно, «технологія» –
наука про майстерність. У широкому сенсі слова «технологія»– це наука про
закони функціонування любої складної системи (виробництво, соціум, освіта та
інше) [13].
Педагогічна технологія як напрямок зарубіжної педагогіки виник на
вимогу

підвищення

досягненням

тих,

ефективності

хто

навчається,

навчального

процесу,

гарантованим

запланованих результатів

навчання.

Словосполучення «педагогічна технологія» є перекладом з англійської «an
educational technology» – «освітня технологія». Використовуються також
наступні близькі терміни: technology in education – технології в освіті;
technology of education – технології освіти.
Дослідники підкреслюють, що педагогічна технологія займає своє
законне місце серед інших технологій, оскільки володіє східними з будь-якою
технологією

критеріями,

організованість,

а

саме:

керованість,

концептуальність,
прескриптивність,

цілеспрямованість,
процесуальність,

праксиологічність, оптимальність, відтворюваність [14].
Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США трактує
педагогічну технологію як комплексний, інтегрований процес, який включає
людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем, що
охоплюють основні аспекти засвоєння знань. У «Глосарії термінів з технологій
освіти» (Париж, ЮНЕСКО) це поняття сформульовано як системний метод
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створення, застосування і визначення всього процесу викладання та засвоєння
знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, завдання
якого – оптимізація форм освіти.
У монографії «Педагогічні технології у безперервній професійній освіті»
(А. Алексюк,

П. Воловик,

С. Сисоєва

та

ін.)

педагогічна

технологія

витлумачена як раціональний спосіб досягнення свідомо визначеної освітньої
(навчальної,

виховної)

мети;

наука;

педагогічна

система;

педагогічна

діяльність; системно-діяльнісний підхід до освітнього (навчального) процесу;
система знань; мистецтво педагога; модель; засіб оптимізації і модернізації
освітнього

процесу;

процесуальний

компонент

(складова)

освітнього

(навчального) процесу; інтегративний підхід в освіті.
О. Дубасенюк у свої працях наголошує, що деякі дослідники (Дж. Брунер,
П. Кенес-Комоський та ін.) ототожнюють технологію навчання з процесом
комунікації,

інші (О. Малібог,

Т. Сакамото,

Ф. Янушкевич)

в

освітній

технології об’єднують засоби і процес навчання чи пропонують розглядати її з
позиції наукової організації навчального процесу (О. Богомолов, Д. Гасс, та ін.).
Педагогічна технологія розглядається також як педагогічно і економічно
обґрунтований процес досягнення гарантованих, потенційно відтворюваних,
запланованих педагогічних результатів, який включає формування знань і
вмінь; наука про розвиток, освіту, навчання і виховання особистості на основі
позитивних загальнолюдських якостей та досягнень педагогічної думки, основ
інформатики [15].
Разом з тим, привертає увагу в сучасній психолого-педагогічній
літературі амбівалентність використання поняття «педагогічна технологія» та
його варіацій: «освітні технології», «технологія навчання».
Український
функціонування

дослідник
поняття

загальнопедагогічний:

І. Дичківська
«педагогічна

загальнопрактична,

виокремлює
технологія».
загальновиховна

три

рівні

Перший

–

технологія

характеризує цілісний освітній процес у даному регіоні, освітньому закладі, на
певному рівні навчання чи виховання. У цьому випадку педагогічна технологія
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тотожна педагогічній системі: вона містить сукупність цілей, змісту, засобів і
методів навчання (виховання), алгоритм діяльності суб’єктів і об’єктів процесу.
Другий рівень – предметно-методичний: педагогічна технологія застосовується
в якості «окремої методики», тобто як сукупність методів і засобів для
реалізації певного змісту навчання та виховання в межах одного предмета,
групи, педагога. На третьому рівні педагогічна технологія використовується як
локальна (модульна) і являє собою технологію окремих частин навчальновиховного процесу, вирішення окремих дидактичних і виховних завдань, як-от:
технологія окремих видів діяльності, формування понять, виховання окремих
особистісних якостей тощо.
Відповідно до цих рівнів розмежовують поняття «освітня технологія»,
«педагогічна технологія», «технологія навчання», що визначаються їхніми
цілями, завданнями, змістом.
У нашому дослідженні ми розглядаємо педагогічну технологію як
змістовну техніку реалізації системи всіх компонентів педагогічного процесу,
спрямовану на досягнення поставленої мети; системну педагогічну діяльність,
яка реалізовує науково обґрунтований проект навчально-виховного процесу,
відображає тактику реалізації освітніх технологій в певних умовах навчання.
Існує достатня кількість класифікацій педагогічних технологій: за
авторами; за організаційними формами; за домінуючим методом навчання; за
характером спілкування; за використаними засобами, тобто, в залежності від
підґрунття, яке дослідники розглядають у цьому явищі. Так, Л. Машкіна
виділяє методологічні, цільові та методичні педагогічні технології; О. Козлова
– проблемні, концентровані, модульні, розвивальні, диференційовані, активні,
ігрові, особистісно-орієнтовані, процесуально зорієнтовані тощо.
Збільшення різноманіття технологій, що застосовуються в освітньому
процесі, на наш погляд, є необхідною умовою реалізації компетентісного
підходу. Разом з тим, кожна з технологій не існує ізольовано від інших, постає
питання ефективного їх комбінування для успішного досягнення цілей
навчання.
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В межах нашого дослідження доцільно виокремити ті педагогічні
технології, які сьогодні спроможні більш ефективно забезпечувати формування
у майбутніх магістрів військового управління їх професійної компетентності.
Так,

серед

технологій,

що

широко

використовуються

у

ВВНЗ,

виокремлюють традиційні та інноваційні. Традиційні технології поряд зі своїми
позитивними рисами: науковістю, організаційною чіткістю педагогічного
процесу, впливом особистості викладача, оптимальними витратами ресурсів
при масовому навчанні, логічно структурованою подачею навчального
матеріалу, орієнтацією на розвиток пам’яті, доступністю, тощо, мають певні
недоліки. До основних з них відносять: характер відносин між викладачем та
слухачем типу «суб’єкт-об’єкт», орієнтація на формування шаблонного
мислення, відсутність орієнтації на розвиток творчого потенціалу, пригнічення
ініціативи, однаковий підхід до всіх слухачів. Використання же інноваційних
технологій, навпаки, дозволяє уникати багатьох проблем, ефективно та
гарантовано досягати запланованих результатів навчання [16].
Інноваційні

педагогічні

технології

пов’язані,

насамперед,

із

впровадженням освітніх інновацій. Інноваційне (лат. «innovatio» – «оновлення,
зміна») навчання – зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі
навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних
форм

мислення,

творчих

здібностей,

високих

соціально-адаптаційних

можливостей особистості.
Треба зазначити, що розрізняють інноваційні технології навчання
(англ. «innovation technology of teaching») та інноваційні технології в навчанні
(англ. «innovation technology in teaching»). Перші розглядають сукупність
прийомів роботи викладача, яка забезпечує досягнення поставленої мети
навчання і яка є основою його наукової організації праці. Другі передбачають
використання

інновацій: технічних

засобів

навчання,

методу проектів

(проектна методика), навчання у співпраці, використання комп’ютерних
програм та ін. [17].
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Інноваційні технології поділяють за ознакою масштабності перетворень
на: системні, модульні, локальні. Модульні та локальні інноваційні педагогічні
технології використовуються як самостійні або як такі, що становлять елементи
системних технологій [18].
Для нас має суттєвий позитивний потенціал застосування кредитномодульної технології, але існують питання з ефективністю її використання.
Після введення в військову систему освіти кредитно-модульної педагогічної
технології залишилася традиційна система навчання [19].
Актуальним також є застосування професійно орієнтованої технології
навчання як такої, що адаптована до формування професійної компетентності
спеціаліста

ВВНЗ

та

вміщує

потенціал

для

організації

особистісно-

орієнтованого навчального процесу. Вважається, що з оволодінням викладачем
основами проектування професійно орієнтованої технології починається нове
педагогічне мислення: чіткість дидактичних цілей, навчання у контексті
майбутньої професійної діяльності, структурність навчального матеріалу, якість
методичної мови, обґрунтованість в управлінні пізнавальною діяльністю тих,
хто навчається [20].
Крім того, доцільною для використання при підготовці магістрів
військового управління є також педагогічна технологія контекстного навчання,
яка була запропонована та розроблена А. Вербицьким. Вагоме місце в ній
посідає моделювальна практика, що полягає у заміщенні реального об’єкта
професійної діяльності його модельним логіко-почуттєвим відтворенням.
Сутність діяльності полягає у відтворенні в аудиторних умовах відповідного до
навчальних дисциплін квазіпрофесійного середовища, професійних відносин та
дій через проведення навчальних (ділових) ігор, тренінгів, тощо. Використання
імітаційних навчальних моделей передбачає застосування отриманих знань при
вирішенні квазіпрофесійних завдань майбутньої діяльності.
Разом з масштабністю перетворень, інноваційні технології також
класифікуються на підставі двох ознак: наявності моделі (предмету чи процесу
діяльності) і наявності ролей (характеру спілкування тих, хто навчається).
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Виділяють неімітаційні та імітаційні інноваційні технології. Неімітаційні
технології не передбачають побудову моделей досліджуваного явища, процесу
або діяльності. Змістова частина технології має проблемний характер та
передбачає використання різних технічних засобів навчання. Основою
імітаційних технологій є імітаційне або імітаційно-ігрове моделювання. У
відповідності до другої ознаки класифікації – наявність ролей, імітаційні
технології поділяються на ігрові та неігрові [21].
Імітаційне моделювання за визначенням Р. Шеннона є процесом
конструювання реальної системи та постановки експериментів на цій моделі з
метою розуміння поведінки системи чи оцінки різних стратегій, що
забезпечують її функціонування.
Технологія

імітаційного

моделювання

використовується

в

різних

ситуаціях організації навчальної діяльності майбутніх фахівців. В одних
ситуаціях розглядається безпосереднє використання імітаційного моделювання
в процесі навчання, при проведенні занять та реалізації різних пізнавальних
задач, тобто в якості форми організації навчально-пізнавальної діяльності. В
центрі уваги виявляються дидактичні основи організації індивідуальної та
колективної діяльності тих, хто навчається. В інших ситуаціях імітаційне
моделювання виступає як специфічний метод пізнання та дослідження
дійсності.
Технологія імітаційного моделювання в спеціальній літературі багатьма
авторами (І. Абрамової, І. Бистрової, Н Борисової, А. Панфілової, В. Платова,
та ін.) розкривається через форму ділової гри, в процесі якої відбувається
«занурення» тих, хто навчається, до конкретної ситуації, яка моделюється за
допомогою засобів імітаційного моделювання чи конструктором гри. Методи
навчання (моделювання професійних ситуацій та ін.) віддзеркалюють сутність
майбутньої професії, створюють механізми прояву компетентності, формують
професійні якості спеціалістів, є своєрідним полігоном, на якому слухачі
відпрацьовують професійні навички в умовах, наближених до реальних.
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Відповідно

до

цього

визначаються

і

можливості

ефективного

використання імітаційного моделювання для посилення мотивації за рахунок
елементу змагання та суперництва, можливостей обліку індивідуальних
особливостей тих, хто навчається, розподілу ролей, виявлення, інтеграції та
колективного застосування знань та вмінь при емоційному навантаженні тих,
хто навчається, тощо.
Таким чином, технологія імітаційного моделювання в освітньому процесі
ВВНЗ розглядається нами через використання готової моделі системи, що
аналізується чи її проектування, рольову взаємодію в умовах рішення
професійно-орієнтованих (навчальних та практичних) задач, направлених на
розвиток професійної компетентності та особистісний розвиток слухачів в
процесі навчання з можливістю відтворення такої діяльності в реальних умовах.
В рамках нашого дослідження ми визначаємо, що саме технологія
імітаційного моделювання

є

тією

інноваційною технологією,

на

базі

застосування якої у закладах вищої військової освіти можна уникати багатьох
недоліків традиційного навчання, пов’язаних із пасивністю слухачів та часто
формальним характером їх знань, недостатністю його впливу на практикоперетворювальну та емоційну сфери особистості майбутнього фахівця. Поряд із
можливостями посилення особистісно-орієнтованої професійної підготовки
імітаційні моделі сприяють набуттю колективного досвіду розв’язання
професійних проблем, здатності до колективної рефлексії, продуктивного
професійного спілкування, трансформації засвоєних знань у внутрішній план
дій. Завдяки спеціально створеним умовам за допомогою різноманітних
моделей і технік квазіпрофесійної діяльності ще у стінах навчального закладу
напрацьовується

професійна

компетентність

майбутніми

магістрами

військового управління.
Висновки. Проведене нами дослідження дозволяє пов’язати процес
комплексного цілеспрямованого розвитку, удосконалення та становлення
особистості майбутніх магістрів військового управління із застосуванням
інноваційної педагогічної технології імітаційного моделювання як найбільш
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доцільної для формування професійної компетентності на підставі таких
висновків:
1. Інноваційні процеси у сфері вищої військової освіти передбачають
технологізацію професійної підготовки слухачів та вимагають модернізації та
вдосконалення всього навчально-виховного процесу. Технологічний підхід до
навчання забезпечує проектування оптимальної побудови навчального процесу
та реалізацію його з метою досягнення дидактичних цілей.
2. Інноваційна технологія імітаційного моделювання є педагогічною
технологією як змістовна техніка реалізації системи всіх компонентів
педагогічного процесу; системна педагогічна діяльність, яка реалізовує науково
обґрунтований проект навчально-виховного процесу; дидактична система,
використання якої дозволяє найбільш ефективно та з гарантованою якістю
вирішувати педагогічні задачі.
3. Технологія імітаційного моделювання застосовується у навчальному
процесі через використання готової моделі системи, що аналізується, її
проектування, рольову взаємодію учасників в умовах вирішення професійноорієнтованих задач. Завдяки спеціально створеним умовам за допомогою
різноманітних моделей і технік квазіпрофесійної діяльності вона дозволяє
результативно напрацьовувати професійну компетентність ще у стінах
навчального закладу. Разом з тим, для успішного досягнення цілей навчання
при

реалізації

компетентісного

підходу

передбачається

ефективне

комбінування різноманіття інноваційних технологій у навчальному процесі.
4. Впровадження в освітній процес технології імітаційного моделювання
вимагає змін в дидактичній системі навчального закладу, як то: попереднє
проектування навчального процесу; спеціально організоване цілепокладання,
об’єктивний контроль досягнення поставлених дидактичних цілей; структурна
та змістовна цілісність; вибір оптимальних методів, форм та засобів навчання;
наявність оперативного зворотного зв’язку.
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Заика Л.
Особенности
формирования
профессиональной
компетентности на основе технологии имитационного моделирования
В статье рассматривается инновационная педагогическая технология
имитационного моделирования и ее ключевые понятия: «технология»,
«педагогическая технология», «инновационная технология», «имитационное
моделирование». На основе анализа современных исследований обосновывается
технология имитационного моделирования в контексте формирования
профессиональной компетентности магистров военного управления.
Ключевые
слова:
инновационная
технология;
имитационное
моделирование; педагогическая технология; технология имитационного
моделирования; технология обучения.
Zaika L. Features formation of professional competence based on the
simulation technology
The article considers innovative pedagogical technology of simulation and its
key concepts: «technology», «educational technology», «innovative technology»,
«simulation». Based on analysis of current research the simulation technology is
substantiated in the context of professional competence formation of military master
degree.
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In the article on the basis of analysis of researches that is sanctified to the
modern tendencies in education questions of modernization of educational process
and necessity of introduction of the most effective technologies forming of
professional competence of military master's degrees are defined.
Because of insufficient development of mechanisms of realization of
competence bases in military education with tradition technologies of studies,
transition from traditional methods, forms, facilities, methodologies of forming of
professional competence to new innovative pedagogical technologies is proved. It is
accented on introduction of educational innovations of formation didactic concept of
student’s thinking.
In preparation of military specialists for creation extraordinarily important
audience conditions of corresponding semiprofessional environment, professional
relations and actions we offer using of simulation educational models. It allows
applying of knowledge for decision of future tasks activity of military master’s
degrees and forming the professional competence in educational institution.
It is proved the simulation technology is the innovative technology; during of
its application in higher military we will avoid many defects of traditional studies
such as: passivity, formal character of knowledge and insufficiency of student’s
influence on the practice and emotional spheres of personality of military specialist.
On the basis of analysis of innovative simulation technology key concepts
(«technology», «education technology», «innovative technology», «simulation») it is
identified, that simulation technology comes forward as: education technology with a
rich content technique of realization all tools of pedagogical process; system
pedagogical activity that realizes the didactic project; didactic system for most
effectively and guaranteed quality to decide pedagogical tasks.
At the same time it is defined introduction in the educational process of
simulation technology requires substantial changes in the didactics system of
educational institute, such as: previous planning of educational process; special
organization of targeting, objective control of achievement of putting didactics aims;
done early electing of optimal methods, forms and facilities of studies; establishing
an operative reverse connection.
Keywords: education technology; innovative technology; simulation;
simulation technology; technology.
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Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ПРИКОРДОННОЇ ПОЛІЦІЇ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У
КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Стаття присвячена дослідженню особливостей професійної підготовки
офіцерів прикордонної поліції країн Європейського Союзу. Актуалізовано
питання створення Уніфікованої програми підготовки прикордонників на
спільній концептуальній основі країн ЄС, науковими засадами якої є теорія
курикулуму.
Ключові слова: професійна підготовка, прикордонна поліція ЄС,
інтеграційні процеси.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Розширення меж
Європейського Союзу поставило перед країнами-учасницями питання про
необхідність

розроблення

нової

стратегії

забезпечення

зовнішньої

та

внутрішньої політики безпеки. Такі ініціативи визначили необхідність
проведення

реформ

сфери

правоохоронної

діяльності,

розробку

та

впровадження єдиних стандартів в системі підготовки прикордонників на
основі узагальнення досвіду прикордонних підрозділів у сфері забезпечення
європейської та регіональної безпеки. В системі професійної підготовки кадрів
для прикордонних структур помітною особливістю є саме тенденція до її
інтеграції.
Звернення до питання інтеграції в сучасному освітньому просторі
пов’язане із зміною парадигми суспільного розвитку, визначенні головного
завдання на розробку та впровадження принципово нових наукових,
методологічних, змістових і технологічних засад побудови системи вищої
освіти. У контексті сучасності якісна освіта має на меті забезпечення
формування у майбутнього офіцера прикордонної поліції пріоритетних
© Івашкова Т.
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життєвих та професійних цінностей, удосконалення і розвиток системи
компетенцій,

спрямованих

на

реалізацію

інтелектуального

потенціалу,

сприяння саморозвитку, самовдосконаленню та самореалізації особистості. Цей
процес забезпечується шляхом проведення оптимально організованої та
виваженої державної політики у сфері вищої освіти.
Саме в цій площині інтеграційні процеси потребують ґрунтовного
наукового

супроводу,

пов’язаного

із

змістовим

наповненням

базових

принципів системи професійної підготовки офіцерів прикордонної поліції,
проведенням комплексних наукових порівняльних педагогічних досліджень з
урахуванням тенденцій світового, європейського та вітчизняного освітнього
простору, прогнозуванням потенційних наслідків їх реалізації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Значна кількість
наукових праць та публікацій присвячена дослідженням питання реформування
змісту сучасної освіти у контексті інтеграції до європейського простору.
Актуальними є розробки дослідників у сфері формування державної політики
та дослідження пріоритетних тенденцій розвитку освітньої сфери (С. Клепко,
В. Кремень, Н. Ничкало, Н. Пахомова); тенденції розвитку європейського
освітнього

простору

О. Дубасенюк,

(Н. Абашкіна,

О. Локшина,

В. Андрущенко,

Н. Авшенюк,

С. Сидоренко,

Г. Товканець,

А. Сбруєва,

Т.Турчина, Т. Фініков), удосконаленню системи вищої освіти в європейських
країнах

(І. Грищенко,

М. Євтух,

В. Кремінь,

Т. Осадча,

Н. Ничкало,

М. Пальчук, Л. Пуховська, С. Сисоєва, В. Шинкарук); особливостям підготовки
фахівців

правоохоронних

органів

у

країнах

Європейського

Союзу

(І. Блощинський, Н. Ринденко, Д. Таушан) тощо.
Метою статті є

узагальнення особливостей підготовки фахівців

прикордонної поліції країн Європейського Союзу у контексті розвитку
інтеграційних процесів в сфері вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні процес
інтеграції забезпечує раціональне використання освітніх та наукових ресурсів,
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

набутих кожною окремою країною, збільшує можливості обміну досвідом, що у
свою чергу підвищує ефективність функціонування освітніх систем в цілому.
Одним

із

напрямків

інтеграції

європейської

освіти

супроводжується

уніфікацією підходів та створення єдиних стандартів системи підготовки
фахівців правоохоронної сфери, з урахуванням нових глобальних перспектив.
Європейське агентство з управління оперативним співробітництвом на
зовнішніх кордонах держав-членів Європейського Союзу (Frontex) одним із
завдань своєї діяльності визначило створення та розробку спільних стандартів
навчальних програм підготовки прикордонників на європейському рівні. Таке
рішення було прийнято на основі аналізу особливостей професійної підготовки
прикордонників країн ЄС, яким доведено, що кожна країна-учасниця потребує
індивідуальних підходів в організації охорони кордонів. Зокрема, особливістю
одних країн є те, що вони мають лише морські кордони, такі як Кіпр і Мальта,
інші країни, такі як Австрія, не мають морського кордону, а лише сухопутні
кордони. Тому системи і структури, які використовує кожна країна суттєво
відрізняються – у одних охорону забезпечують прикордонні служби, в той час
як інші використовують поліцейські підрозділи або органи прикордонного
контролю. Саме тому Frontex узагальнює передовий досвід в сфері
прикордонної освіти і професійної підготовки, сприяє розвитку спільної
європейської прикордонної культури з високими професійними та етичними
стандартами [1].
Згідно з результатами дослідження «CCC – Моніторинг системи», в
рамках ЄС можна виявити чотири різних основних Структури прикордонної
базової підготовки. По-перше, в деяких країнах, прикордонники отримують
лише поліцейську підготовку. В процесі підготовки фахівців поліцейської
служби, деякі аспекти курсу пов’язані з прикордонною діяльністю. Теоретично,
всі співробітники поліції можуть взяти участь в прикордонній діяльності, але на
практиці остаточна кваліфікація часто відбувається за місцем служби. Подруге, в деяких країнах прикордонники проходять підготовку співробітників
поліції, згодом доповнену фаховою прикордонною підготовкою в якості
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додаткової частини до їх основного курсу. По-третє, є держави, де поліція і
прикордонні структури отримують відокремлену підготовку. Прикордонна
підготовка зосереджена виключно на прикордонній специфіці. У четвертій
групі держав, використовується абсолютно інша система навчання, наприклад,
здійснюється

підготовка

співробітників міграційної служби.

Це

є

не

поліцейська і не прикордонна підготовка у традиційному їх розумінні.
Працівники

діють

в

різних

сферах,

що

відносять

до

повноважень

прикордонників, зокрема, частіше за все здійснюють паспортний контроль.
Саме тому Уніфікована програма підготовки може і повинна бути використана
в різних системах підготовки [2, с. 18–19]. Отже, у кожної держави-члена ЄС
вироблено власні системи структурної побудови прикордонної поліції та
професійної підготовки фахівців. Однак актуальним залишаються питання
координації спільної діяльності та співпраці на наддержавному рівні, зокрема, в
ситуації необхідності об’єднання спільних зусиль щодо ліквідації ймовірних та
реальних загроз простору безпеки кожної окремої країни та співтовариства у
цілому. У цьому аспекті проводиться важлива робота щодо створення єдиних
стандартів професійної підготовки прикордонників.
Розробка

першого

варіанту

Уніфікованої

програми

підготовки

прикордонників (common core curriculum) був розпочато на підставі рішення
Європейської ради в Севільї (червень 2002) і був готовий до реалізації 15
червня 2004. Впродовж наступних років зміст програми було неодноразово
переглянуто та доповнено з урахуванням необхідності підвищення та
удосконалення рівня набутих компетенцій прикордонників, змісту та методики
викладання окремих тем та удосконалення системи оцінювання якості
підготовки. Уніфікована програма підготовки прикордонників створена на
основі співпраці фахівців з 21 країни ЄС на основі загального навчального
плану, який визначає єдині стандарти щодо якості підготовки фахівців. Цілком
зрозуміло, що крім розробки вагомого значення мав процес впровадження
програми

підготовки

прикордонників.

Лише

теоретично

обґрунтоване,

виважене, цілеспрямоване та планомірне забезпечення нової розробки,
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підкріплене компетентністю фахівців та роз’яснювальна робота дозволила ЄС
сформувати якісно нову систему підготовки прикордонників.
Уніфікована програма підготовки створена таким чином, щоб її можна
було впровадити до відповідних навчальних програм на національному
рівні [3, с. 22]. Фундаментальна концепція даного документу полягає у тому,
що основна частина професійної підготовки базується на національному
законодавстві та відповідно до потреб відомства. В залежності від умов
проходження служби (морські, повітряні, сухопутні кордони) прикордонники
повинні опанувати і інші модулі, визначені у документі.
Зміст основної навчальної програми складається з чотирьох частин:
загальна частина, повітряний кордон, сухопутний кордон і морський кордон.
Кожен модуль розбито на категорії, розділи й теми. Для кожної категорії та
розділу визначено власні цілі й опис ставлення. Всі розділи поділяються на
різні теми, кожна тема включає опис знань і навичок, а також опис методології
оцінки й рекомендовані методи підготовки.
Уніфікована програма підготовки пропонує вимірювані й уніфіковані
стандарти

початкової

підготовки

співробітників

прикордонних

служб.

Програма не пропонує визначену кількість занять. Замість цього УПП описує
результати навчання – формулювання того, що повинен знати, розуміти, бути
здатним продемонструвати прикордонник після завершення навчання. Вони
можуть стосуватися окремої дисципліни курсу, модуля або періоду [4, с. 23].
За результатами аналізу змісту програми можна зробити висновок, що
метою підготовки майбутніх фахівців прикордонної сфери є формування
визначеної системи професійних компетенцій, які комплексно набуваються в
процесі навчання. Логічно поєднані та взаємопов’язані теми різних навчальних
дисциплін дозволяють опанувати положення нормативно-правових актів, що
визначають принципи діяльності прикордонників на основі законності,
демократизму, гуманізму та дотримання прав і свобод громадян; сформувати
комунікативні

уміння

в

мультикультурному

та

мультилінгвальному

європейському просторі; виробити навички використання технічних засобів
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охорони кордонів; засвоїти прийоми та способи особистого захисту, набути
навичок використання зброї в ситуаціях протидії правопорушникам тощо. При
цьому сам процес навчання органічно поєднує вивчення теорії та набуття
практичних навичок. Викладачі можуть використовувати запропоновані форми,
методи та прийоми навчання, одночасно з внесенням коректив у національні
програми підготовки, забезпечуючи максимальну ефективність у досягненні
цілей професійної підготовки.
Основою для оцінювання рівня сформованої компетентності майбутніх
фахівців

прикордонних

відомств

в

Уніфікованій

програмі

підготовки

побудовано на основі класифікації Блума (найбільш відома модель, яка описує
процес

навчання

та

мислення).

Б. Блумом

та

його

колегами

було

сформульовано нову дефініцію «таксономія» [5] – визначена система
класифікації цілей пізнавальної діяльності, яка дозволяє створити навчальний
курс (програму) та перевірити її результативність. Класифікація Б. Блума була
обрана з позиції того, що її легко зрозуміти, і, ймовірно, вона найбільш широко
застосовується на сьогоднішній день. Вчений виділив три сфери навчальної
діяльності (три види навчання), які об’єднують: 1) когнітивну сферу (розумові
навички; знання), 2) афективну сферу (область почуття або емоцій; ставлення) і
3) психомоторна сфера (практичні або фізичні навички; навички) [2, с. 10].
Науковцями доведено, що використання чіткої, впорядкованої системи цілей
навчання важливе для побудови навчального процесу в зв’язку з тим, що поперше, знаючи цілі навчання, викладач впорядковує їх, визначає першочергові,
базові, порядок і перспективу подальшої роботи; по-друге, знання викладачем
конкретних цілей дає можливість пояснити слухачам орієнтири в їх спільній
роботі; по-третє, чітке формулювання цілей, які виражені через результати
діяльності, піддається об’єктивній оцінці [6, с. 190]. Усвідомлюючи цілі
навчальної діяльності викладач обирає ефективну технологію навчання,
визначає зміст та структуру навчального матеріалу, використовує необхідні
методи та засоби, оцінює кінцевий результат, забезпечуючи тим самим
формування визначених професійних компетенцій прикордонника.
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Відповідно

до

ідеї

Б. Блума

для

опису

компетенцій

необхідно

використовувати певні дієслова, щоб передати певний рівень у кожній сфері.
Усі дієслова, які використовуються в Уніфікованій програмі підготовки,
поділяються на різні рівні когнітивної, афективної й психомоторної сфер. Вибір
дієслів для формулювання навчального результату визначається навичками, які
повинен опанувати курсант [4, с. 26].
Слід наголосити, що освітня стратегія підготовки фахівців прикордонної
сфери ЄС передбачає формування навичок самоосвітньої діяльності в умовах
зростання обсягів знань та постійного оновлення змісту професійної та
соціальної інформації. Самоосвітня діяльність реалізується як під час
здійснення навчання, так і в поза навчальний час. Для того, щоб постійно
підвищувати рівень свого професіоналізму, розвивати уміння адаптуватись до
нових умов служби, прикордонник повинен використовувати можливості для
систематичного та цілеспрямованого пошуку актуальної інформації та
застосовувати прийоми і методи, спрямовані на засвоєння набутих знань, умінь,
навичок.
Висновки. Беззаперечним залишається той факт, що реалізація механізму
забезпечення прав та свобод громадян, дотримання режиму законності та
правопорядку і, зрештою, безпеки держави здебільшого залежить від
ефективної діяльності правоохоронних органів. Сучасність характеризується
активними діями кримінальних елементів, діяльністю терористичних і
екстремістських

угрупувань,

що

супроводжується

різними

формами

насильства, створеннями перешкод для нормального розвитку суспільства і
небезпеки

окремим

громадянам.

Тому

необхідність

реформування

правоохоронних органів жваво обговорюється на рівні держав та наддержавних
утворень і супроводжується проведенням ряду реформ, що стосуються як
організаційно-правової сфери, так і сфери професійної підготовки офіцерів з
орієнтацією на загальноприйняті міжнародні та європейські стандарти.
Головною особливість цього процесу в ЄС є імплементація в національні
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системи підготовки фахівців прикордонної сфери розробленої Уніфікованої
програми підготовки прикордонників.
Враховуючи наукові досягнення в сфері професійної підготовки офіцерів
прикордонної сфери тривають пошуки раціональних шляхів побудови
спільного простору європейської освіти. Прагнення України на стратегічну
перспективу стати членом європейської спільноти повинні мотивувати
керівництво держави та органи виконавчої влади активніше реалізовувати взяті
на себе міжнародні зобов’язання та проводити зміни в системі професійної
підготовки прикордонників, оцінюючи результати впровадження освітніх
реформ в ЄС.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективами
подальших наукових пошуків в напрямку розвитку професійної підготовки
офіцерів прикордонної сфери у країнах ЄС можуть бути педагогічні
передумови конструювання змісту такої підготовки.
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Ивашкова Т.
Особенности
профессиональной
подготовки
специалистов пограничной полиции стран Европейского Союза в
контексте развития интеграционных процессов
Статья посвящена исследованию особенностей профессиональной
подготовки офицеров пограничной полиции стран Европейского Союза.
Актуализирован вопрос создания Унифицированной программы подготовки
пограничников на совместной концептуальной основе стран ЕС, научными
принципами которой является теория курикулуму.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, пограничная полиция
ЕС, интеграционные процессы.
Ivashkova T. Peculiarities of the EU border police specialists’ professional
training in the context of integration process
The article considers the peculiarities of the EU border police officers’
professional training.
The author emphasizes that expansion of the EU borders has set the new task
for the member countries to develop a new strategy of domestic and foreign policy
and security. Such initiative has identified the need to reform the law enforcement
sphere, to develop and implement common standards in the system of border guards’
training on the basis of summarized experience of border units in the field of
European and regional security.
The issue of integration in the modern educational media is associated with the
change in the paradigm of social development, as well as with identification of the
main tasks for development and implementation of innovative scientific, methodic,
essential and technological bases of higher education system structure. Today, the
process of integration ensures efficient use of educational and scientific resources
acquired by each EU country, promoting experience exchange, which in turn
increases the effectiveness of education system functioning as a whole.
It was found that each EU member state has developed own system of border
police structural lineup and professional training of agents. However, the issues of
interoperability and cooperation at supranational level remain urgent, especially in
the situations which require common efforts to eliminate existing and potential
threats to security environment of each country and the Union in general. In this
respect, one of the objectives of Frontex Agency (European Agency for the
Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member
States of the European Union) is creation and implementation of common
educational standards and curriculum development of border guards’ training at the
European level. This is reflected in the Common Core Curriculum – the document
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which was created as a result of cooperation of experts from 21 EU countries on the
basis of common syllabus defining unified standards for the quality of specialists’
training.
The issue of the Common Core Curriculum elaboration for border guards’
training on the common conceptual EU framework, based on the curriculum theory
has been actualized in the article.
It has been concluded that implementation of the mechanism for protection of
the rights and freedoms of citizens, respect for the rule of law and, ultimately, state
security largely depends on effective functioning of law enforcement agencies. Our
time is characterized by intensification of actions of criminal elements, terrorist and
extremist groups, accompanied by various forms of violence, impeding normal
development of society and posing danger to individuals. Therefore, the need to
reform law enforcement organizations is under discussion at the level of states and
supranational entities. It is accompanied by a series of reforms regarding both legal
and officers’ training spheres, taking into account generally accepted international
and European standards.
Keywords: professional training, border police of the EU, integration
processes.
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кандидат педагогічних наук, доцент,
Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
ДО СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
У статті виявлено суперечності у підготовці майбутніх інженерівпедагогів, проаналізовано чинники, що впливають на результативність їх
професійної підготовки, проаналізовано поняття суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
проведено аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з
досліджуваної проблеми, розроблено концепцію формування суб’єкт-суб’єктної
взаємодії у педагогічній діяльності, що пов’язується з розвитком активності,
толерантності, емпатійності та відповідальності особистості; визначено
критерії та показники сформованості готовності до суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, описано характеристики студентської групи, що сприяють
ефективному формуванню суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Ключові слова: професійна підготовка, інженери-педагоги, суб’єктсуб’єктна взаємодія, навчально-виховний процес, готовність майбутніх
інженерів-педагогів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний напрямок
розвитку освіти України обумовлений європейським вибором, тому підвищення
вимог до якості підготовки інженерів-педагогів спонукає до модернізації змісту
освіти в контексті її принципів послідовності, інтегрованості, взаємозв’язку
теорії й практики [1]. 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 [2].
Сучасний інженерів-педагог має глибоко усвідомлювати своє місце і роль
у реформаторських процесах, володіти ґрунтовними теоретичними знаннями,
професійними вміннями й навичками, вміти мобілізовувати трудові колективи
на ефективне впровадження нових педагогічних технологій. У зв’язку з цим
разом з навчальними завданнями, необхідно вирішуватися і завдання, пов’язані
© Керницький О.
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з розвитком та вихованням особистості, зокрема: формуванням світогляду,
пізнавальної самостійності, розвитком інтелектуальних здібностей, моральноетичної культури та ін. [1].
Поточні й майбутні успіхи студентів, процес їх професійного становлення
багато в чому залежать від наявності знань про стратегії взаємодії учасників
освітнього процесу, від взаємності дій її суб’єктів у ВНЗ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Наукові засади
організації вищої професійної та професійно-педагогічної освіти в Україні
розробляють

М. Євтух,

В. Луговий,

П. Лузан,

Е. Лузік,

В. Манько,

О. Сухомлинська та ін. Реформування освіти пов’язують зі зміною якості
педагогічного

спілкування,

встановленням

рівноправних

відносин,

співтворчістю учасників процесу навчання. Нині триває пошук і обґрунтування
найбільш ефективної моделі, стратегії взаємодії учасників освітнього процесу,
що сприяє розвитку їх особистостей. Різні аспекти цієї проблеми вивчали
О. Абдулліна, М. Алексеєв, О. Асмолов, Г. Балл, В. Беспалько, С. Братченко,
В. Давидов, А. Капська, О. Киричук та ін.
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.
Визначаючи поняття педагогічної взаємодії, науковці основний акцент
ставлять на взаємності дій її суб’єктів, їх взаємозумовленості і узгодженості з
метою встановлення контакту. Більшість дослідників визначає роль педагога в
процесі навчання як провідну, оскільки саме він організує взаємодію, обирає
відповідні її моделі. Дослідження особистості педагога в педагогічній взаємодії
вивчали Ш. Амонашвілі, О. Бодальов, Л. Виготський, Д. Ельконін, В. КанКалик,

Н. Кузьміна,

С. Рубінштейн,

В. Сухомлинський,

В. Андрущенко,

І. Зимня, Г. Ковальов, А. Маркова, В. Петровський, В. Серіков, В. Сітаров,
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І. Якіманська і ін.). Проте сучасним теорії та практиці бракує фундаментальних
досліджень

з

проблеми

підготовки

майбутніх

інженерів-педагогів

до

застосування суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Мета статті – виявити суперечності у підготовці майбутніх інженерівпедагогів, проаналізувати чинники, що впливають на результативність їх
професійної підготовк; проаналізувати поняття суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
розробити концепцію формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії у педагогічній
діяльності; визначити критерії та показники сформованості готовності до
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, описати характеристику студентської групи, що
сприяють ефективному формуванню суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Виклад основного матеріалу дослідження. У вищій інженернопедагогічній освіті сьогодні тривають пошуки нових підходів до підготовки
інженерів-педагогів, упроваджуються як нові педагогічні технології, так й
створюються умови для розвиту студентів. Проте ефективність навчання
зумовлюється не тільки прагматичним вибором технологій, а й умінням
викладача встановлювати контакт зі студентами, взаємодіяти з ними та
вибудовувати систему педагогічно доцільних відносин. Тут необхідно
враховувати досвід Європейської вищої школи, змінювати ставлення до
студента,

спонукувати

його

до

активної

особистісної

позиції,

цілеспрямованості у навчально-пізнавальній діяльності, що заснована на
ефективній взаємодії [3].
Аналіз психолого-педагогічної і методичної літератури з досліджуваної
проблеми свідчить, що, незважаючи на існування результатів наукових пошуків
у галузі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вони не набули концептуальної форми, не
мають обґрунтованої системи формування у суб’єктів навчально-виховного
процесу вищих інженерно-педагогічних навчальних закладів. Ознайомлення з
результатами наукових пошуків учених і практичним досвідом роботи з
формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії, дало змогу виявити суперечності між:
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соціальним замовленням щодо підготовки майбутніх інженерів-педагогів
до суб’єкт-суб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі і недостатністю
теоретико-методологічного обґрунтування цієї проблеми;
зростанням значення застосування особистісно орієнтованих і суб’єктнодіяльнісних методик і технологій та недооцінкою ролі цього фактора у
професійній діяльності інженерів-педагогів у ПТНЗ;
запитом

освітньої

інженерів-педагогів
технологічних

для

засад

їх

галузі

на

всебічну

професійної
підготовки

до

підготовленість

діяльності

і

майбутніх

нерозробленістю

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

у

педагогічній діяльності;
високим темпом розвитку методів і засобів технологій навчання та
виховання і їх неадекватністю відображення у змісті, методах, формах і засобах
суб’єкт-суб’єктної взаємодії для майбутньої педагогічної діяльності інженерівпедагогів.
Професійно-педагогічна готовність майбутніх інженерів-педагогів до
суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі
можлива у разі розвитку у нього теоретичного та практичного мислення,
професійно важливих якостей та здатності оперативно реагувати. Фактор
відносин має таке ж важливе значення поруч зі змістом і методами діяльності
майбутнього інженера-педагога. Високий рівень взаємин, співробітництва і
співтворчості педагогів та учнів ПТНЗ забезпечує реальні можливості їх
успішного інтелектуального й психічного становлення як особистості фахівця,
а також виявлення всього багатства ресурсів педагогічної майстерності
педагога, арсеналу його педагогічних засобів та особистісних якостей.
Суб’єкт-суб’єктні взаємини забезпечуються на основі усвідомлення того,
що людина є одночасно початком і кінцевою метою будь-якого проекту
соціального розвитку або навіть суспільно-економічної формації. Тому в
навчальній взаємодії головним є не засвоєння певної суми знань, а їх
світоглядний аспект, тобто гуманітаризація освіти як засіб її гуманізації та
важлива умова її ціннісного характеру.
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Використання суб’єкт-суб’єктних відносин надає навчально-виховному
процесу особистісної форми. Формування суб’єкта професійної діяльності
необхідно дійсно розглядати як основну мету навчально-виховного процесу, а
навчання і виховання – як засоби її досягнення.
Отже,

суб’єктно

зорієнтований

педагогічний

процес,

насамперед,

передбачає орієнтацію на людину, тобто в центрі педагогічного процесу
повинні бути учні та вчитель, студент і викладач, а все інше є умовами їх
перебігу.
Ґрунтуючись на вищесказаному, можемо виділити основні параметри
сучасної освіти:
1. Суб’єктність як визнання за особистістю прав на унікальність,
внутрішню свободу, активність і духовність, що базується на врахуванні
інтересів педагогів і студентів, пріоритеті суб’єктності в навчально-виховному
процесі.
2. Діалогічність як орієнтація на суб’єкт-суб’єктні відносини, коли діалог
виступає ефективною формою побудови відносин між учасниками освітньої
діяльності ВНЗ.
3. Суб’єктна спрямованість, яка зміщує акценти із знань, умінь, навичок
на суб’єктний розвиток.
4. Фундаментальність підготовки педагогічних кадрів, яка складається з
концептуально-методологічної підготовки як розробки власної концепції
викладання предмета; технологічної як оволодіння психолого-педагогічними та
технологіями управління; методичної як прояв творчості у професії.
Таким чином, гуманізація педагогічної освіти передбачає, насамперед,
суб’єктний розвиток і саморозвиток особистості майбутнього інженерапедагога, готового на професійному рівні брати участь у навчально-виховному
процесі, реалізовувати на практиці сучасні педагогічні технології, здійснювати
процеси творчості у всіх сферах своєї діяльності.
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Для підготовленості майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної
діяльності важливу роль відіграють такі види взаємодії суб'єктів навчального
процесу:
міжсуб’єктна взаємодія – дії суб’єктів спілкування, спрямовані на
продуктивну організацію процесу спілкування під час навчання;
міжособистісна

взаємодія

–

взаємозв’язки,

взаємовпливи,

взаємовідносини у процесі спілкування та спільної діяльності на різних рівнях
взаємодії: викладач-студент, студент-студент тощо;
комунікативна взаємодія – взаємний обмін інформацією за допомогою
вербальних та невербальних засобів спілкування.
Аналізуючи чинники, що впливають на результативність професійної
підготовки, акцентуємо увагу на таких інтегральних показниках:
1) зміст мотивів обрання професійної діяльності;
2) рівень знань і уявлень про сутнісні характеристики й особливості
професійної діяльності, стабільність професійних інтересів;
3)

ступінь

інтеріоризації

професійного

образу,

усвідомлення

відповідальності за результати професійної діяльності;
4) стан актуалізації знань, умінь, навичок і професійно значущих
властивостей особистості, а також час адаптації до вимог навчального
середовища й до умов навчально-професійної діяльності.
Відсутність взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу
розглядається як одна з основних причин, що заважають успішному розвитку
освіти. У пpоцесi пiдготовки інженера-педагога необхідно забезпечити
розвиток пізнавальних потреб, наявність стійкого мотиву до самостійного
поповнення знань, вдосконалення вмінь щодо взаємодії суб'єктів навчального
процесу, а отже позитивно вплине як на формування особистості студентів так
й на якість освіти. Тому нами розроблено концепцію формування суб’єктсуб’єктної взаємодії у педагогічній діяльності, що пов’язується з розвитком
активності, толерантності, емпатійності та відповідальності особистості. Ми
поділяємо точку зору В. Безпалька, згідно якої концепція є системним описом
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певного предмета чи явища, який сприяє його розумінню, трактуванню,
виявленню первинних ідей побудови та функціонування [4] і пропонуємо опис
системи формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії у педагогічній діяльності.
Побудова педагогічної системи передбачає визначення її головних
характеристик – мети, структури та функцій. Провідна мета педагогічної
системи формування суб’єкт-суб’єктної взаємодії – поетапний розвиток
готовності до суб’єкт-суб’єктної взаємодії в навчально-виховному процесі від
низького до високого рівня. Виcокий рівень сформованості готовності до
суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

є

кінцевим

результатом

функціонування

пропонованої системи. Враховуючи дані нашого дослідження, інженерипедагоги зможуть не інтуїтивно, а цілеспрямовано здійснювати суб’єктсуб’єктну взаємодію.
Критерії та показники сформованості такої суб’єкт-суб’єктної взаємодії
наведені у таблиці.
Таблиця – Критерії та показники сформованості готовності до суб’єкт-суб’єктної
взаємодії
Критерій
Показники
Пізнавальний
обсяг знань з термінології;
якість знань термінології суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
розуміння сутності та особливостей суб’єкт-суб’єктної взаємодії
Мотиваційний
наявність комунікативних потреб;
наявність пізнавального інтересу до суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
мотивація підвищення рівня культури суб’єкт-суб’єктної взаємодії
Діяльнісний
сформованість практичних умінь суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
практична діяльність, що спрямована на реалізацію суб’єктсуб’єктної взаємодії;
прояв творчості у методах суб’єкт-суб’єктної взаємодії

Стiйке функціонування означенiй системi забезпечують властиві їй
функції: навчальна, розвивальна i виховна. Навчальна функцiя системи
формування

готовності

до

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

виявляється

у

забезпеченні студентiв та викладачів сучасними знаннями, уміннями та
навичками, необхідними для здійснення успішної навчальної, майбутньої
професійної та педагогічної діяльності. Цiлi навчання за цією системою
узгоджуються з поетапним характером процесу формування педагогічної

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

взаємодії, який передбачає поступову зміну pепpодуктивної діяльності
продуктивною суб’єкт-суб’єктною взаємодією. Опанування теоpiї i виконання
дій

за

зразком

логічно

продовжується

власними

дослідженнями,

експериментами та вiдкpиттями, що зумовлює ґрунтовність оволодіння
професійними знаннями, формування вмінь та навичок тощо.
Розвивальна функція системи проявляється у її впливі на розвиток
особистості студента, що ґрунтується на пізнавальних потребах i мотивах
навчання; завдяки розвитку пізнавальних здібностей студентiв як одного з
фактоpiв формування взаємодії; за допомогою реалізації дiяльнiсного пiдходу,
згідно якого взаємодія формується i виявляється у навчально-пiзнавальнiй
діяльності чеpез розвиток мiжособистiсних стосунків у студентських гpупах.
Така система забезпечує і розвиток особистості педагога, зокрема, його
комунікативних, емпатійних, перцептивних вмінь тощо.
Означена система виконує й виховну функцію за умови появи у
особистості внутрішньої позитивної pеакцiї на певні виховні впливи, що
спонукує суб’єктів навчально-виховного процесу до особистісного зросту,
сприяє формуванню особистісних якостей учасників такої взаємодії [5].
Проведений аналіз дозволяє описати характеристики студентської групи,
що сприяють ефективному формуванню суб’єкт-суб’єктної взаємодії:
лідери впливають на студентів у вірному напрямі, подають особистий
приклад;
стабільні міжособистісні взаємини студентів; ролі у групі розподілені, з
ними згодні всі члени групи;
функціонування декількох мікрогруп позитивного спрямування;
більшість студентів йдуть за лідерами, позитивно спілкуються між собою
та з педагогами;
згуртованість групи навколо основної мети – стати висококласними
фахівцями – інженерами-педагогами;
максимальна узгодженість формальної і неформальної структури груп
колективу; наявність схожих цінностей, ідеалів, вчинків;
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спільне та справедливе вирішення важливих питань;
спрямовуюча, партнерська, корегувально-регулювальна функція педагога
(куратор) виступає зв’язуючою ланкою між студентами й адміністрацією,
підрозділами закладу);
націленість студентів мікрогруп на досягнення високих результатів
основних видів діяльності;
панування

у

мікрогрупах

взаєморозуміння,

взаємодопомоги,

взаємопідтримки, спільної організації праці.
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 «суб’єкт-суб’єктна взаємодія».
Провідна мета педагогічної системи формування суб’єкт-суб’єктної
взаємодії – поетапний розвиток готовності до суб’єкт-суб’єктної взаємодії в
навчально-виховному процесі від низького до високого рівня. Виcокий рівень
сформованості

готовності

до

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

є

кінцевим

результатом функціонування пропонованої системи.
Наступним напрямком дослідження планується обґрунтування шляхів та
методів формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до суб’єктсуб’єктної взаємодії.
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Керницкий А. Критерии и показатели готовности будущих
инженеров-педагогов к субъект-субъектному взаимодействию
В статье выявлены противоречия в подготовке будущих инженеровпедагогов, проанализированы факторы, влияющие на результативность их
профессиональной подготовки, определено понятие субъект-субъектного
взаимодействия, проведен анализ психолого-педагогической и методической
литературы по исследуемой проблеме, разработана концепция формирования
субъект-субъектного взаимодействия в педагогической деятельности, что
связано с развитием активности, толерантности, эмпатийности и
ответственности личности; определены критерии и показатели
сформированности готовности к субъект-субъектному взаимодействию,
описаны
характеристики
студенческой
группы,
способствующие
эффективному формированию субъект-субъектного взаимодействия.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, инженеры-педагоги,
субъект-субъектное взаимодействие, учебно-воспитательный процесс,
готовность
будущих
инженеров-педагогов
к
субъект-субъектному
взаимодействию.
Kernickiy A. Formation of future engineers-teachers to the use of subjectinteraction in the educational process
The article states that the leading trend of рedagogy of the third millennium is
recognized focus on the beginning of human personality. The system of vocational
education confronts contemporary engineers demand teachers not only to acquire
specialized training, be experts from high-tech industries, capable of practical
application of knowledge and skills in professional activity.
The problem of subject-subject interaction is interdisciplinary and studied at
the philosophical, social, psychological and psycho-pedagogical levels.
The subject-subject relations are provided based on the realization that man is
both the beginning and the ultimate goal of any project of social development and
even social and economic structure. Use subject-provides educational process
personal form. Humanization of teacher education involves, above all, subjective
personality development and self-development future engineer-teacher, ready to
professionally involved in the educational process, put into practice modern
educational technology, to creative processes in all areas of its activity.
Formation of professional competence of future engineers-teachers should be
targeted active process of their interaction with scientific and pedagogical staff and
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administrative staff. He must have subject-subjective nature, focus on transmission
and capture students experience developing abilities and skills, develop skills of selfeducation, the promotion of their potential abilities in professional activities.The
basis of this put humanistic approach to the process of formation and development of
personality of future engineers-teachers in terms of subject-activity model learning
process.
The main elements of this model to ensure its effective operation are: purpose,
motives and motivation, teacher, student, content, methods, forms, tools and learning
outcomes. The central figures of this model is the teacher and student, between which
there are definitely subject-subject relationship.
The main elements of this model to ensure its effective operation are: purpose,
motives and motivation, teacher, student, content, methods, forms, tools and learning
outcomes. The central figures of this model is the teacher and student, between which
there are definitely subject-subject relationship.
Adequate understanding of the complex dynamic educational system - subjectactivity model learning process - as an organic unity of all its components (target,
value-motivational, informative, procedural control and adjustment, the estimatedeffective and subject-subject) the system needs to study the historical, structural and
functional aspects. They are necessary and sufficient components of methodological
analysis of theoretical and methodical bases of training of future engineers-teachers
for subject-subject interaction teaching interaction in the educational process.
The basis of the functioning and development of this model should rest
humanistic paradigm of education. Its main idea is the subjectivity of the student in
the learning process, it create conditions for full self-manifestation of own
individuality in learning and future educational activities. This requires a holistic
psycho-didactic modeling of educational process in terms of subject-activity studies,
constructing scientifically justified, adequate for higher education humanistic,
professionally focused strategies and methods of teaching future engineers-teachers.
Keywords: professional training, professional competence, subject-subject
interaction, future engineers, teachers, educational process.
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ОСОБЛИВОСТІ СЛУЖБОВОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ
МОВОЮ ОФІЦЕРАМИ-ПРИКОРДОННИКАМИ
В статті розглянуті основні проблеми службового спілкування
іноземною мовою офіцерами-прикордонниками, обґрунтовано форми та
особливості службового спілкування офіцерів-прикордонників з іноземцями.
Ключові слова: службове спілкування, офіцер-прикордонник, іноземна
мова.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У сучасних умовах
міжнародне співтовариство стоїть перед необхідністю впровадження рішучих
заходів протидії міжнародному тероризму, незаконній міграції, торгівлі
людьми, незаконному розповсюдженню наркотиків, зброї. Хаос, створюваний
нелегальною міграцією, є однією з найважливіших загроз міжнародної
стабільності і безпеки європейських держав. В операціях по нелегальному
переправлянню людей беруть участь як добре законспіровані злочинні
угруповання, так і створені ними легальні структури. Причому в них є
необхідні фінансові і технічні засоби й інформація. Вони забезпечують
визначення маршрутів переправи, підбір і розміщення «кадрів», легалізацію
мігрантів в Україні відправку їх за рубіж.
По оцінці експертів ОБСЄ, щорічно у світі контрабандою перевозяться
близько 4 мільйонів чоловік, велику частину яких складають жінки і діти.
Величезних масштабів набуває нелегальне переправляння жінок для їхньої
подальшої сексуальної експлуатації.
У сучасних умовах виконання офіцерами-прикордонниками службових
завдань по охороні Державного кордону України неможливо без досконалого
володіння іноземною мовою. Як зазначають випускники Національної академії
Державної прикордонної служби України (НАДПСУ), 84% з них регулярно
© Мисечко О.
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бере участь в службовому спілкуванні з представниками правоохоронних
органів різних країн. Отже, офіцер-прикордонник не лише повинен вільно
спілкуватися з іноземцями в різних службових ситуаціях, але й виконувати роль
усного перекладача.
Досягнення

потрібного

рівня

комунікативної

компетентності,

достатнього для здійснення службового спілкування іноземною мовою у
певних ситуаціях оперативно-службової діяльності, є одним із основних
завдань, що ставиться перед викладачами в процесі навчання майбутніх
офіцерів-прикордонників іноземної мови в НАДПСУ. Успішне розв’язання
досить складних навчальних проблем вимагатиме від викладацького складу
ґрунтовної

професійної

підготовки

з

урахуванням

функціонального,

комунікативного та міжкультурного методичних підходів до навчання
курсантів та слухачів.
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].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Спираючись на
основні тенденцій розвитку сучасних як педагогічних, так і методичних
технологій, а також нових методичних підходів та прийомів навчання можна
зробити

висновок,

що

ефективність

навчання

майбутніх

офіцерів-

прикордонників іноземної мові залежить від використання викладачем під час
заняття

комунікативних

засобів

та

методів

навчання.

Сформованість

комунікативних навичок та умінь досягається лише за умови створення у
навчальному процесі професійно орієнтованих ситуацій, що виникають під час
службового спілкування та стосуються різних тем.
Проблема спілкування військовослужбовців ДПС України розглядалась у
дослідженнях Кудінова Ю. В. [2], Капітанець C. B. [1], окремі психологічні
аспекти

спілкування

прикордонників

досліджувались

у

працях

Карпілянського Д. А., Корольова О. Д., Матеюка O. A., але формування вмінь
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службового

спілкування

іноземною

мовою

у

майбутніх

офіцерів-

прикордонників з урахуванням сучасних особливостей охорони Державного
кордону України є актуальним.
Метою статті є обґрунтування особливостей службового спілкування
іноземною мовою офіцерами-прикордонниками.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Результати

аналізу

оперативно-службової діяльності молодих офіцерів, дозволяють зробити
висновок, що в сучасних умовах у зв’язку з недостатньою ефективністю
практичної спрямованості навчання іноземної мови курсантів-прикордонників,
рівень підготовки випускників НАДПСУ відстає від зростаючих вимог до
охорони державного кордону України.
В усіх сферах людської діяльності могутнім засобом, що забезпечує її
успішність, є спілкування. Не випадково психологи відзначають, що 15%
ділового успіху залежить від професійних знань, а 85% – від мистецтва
людського спілкування. У ряді професій (педагоги, лікарі, торговельні
працівники, керівники, юристи всіх спеціальностей, актори й ін.) спілкування з
фактора, що супроводжує діяльність, перетворюється в професійно значиму
складову цієї діяльності. Важко переоцінити ту роль, що грає грамотне
спілкування в службовій діяльності прикордонників оскільки діяльність
багатьох офіцерів ДПСУ на 90% відбувається у формі спілкування з
громадянами і колегами по службі.
Службове

спілкування

в

дослідженні розглядається

як

складова

професійного спілкування офіцерів-прикордонників та включає в себе
спілкування

під

час

організації

та

веденні:

прикордонної

служби,

прикордонного контролю, прикордонного пошуку, прикордонної операції,
оперативно-розшукової діяльності та веденні бою.
Службове спілкування іноземною мовою – це процес взаємозв’язку та
взаємодії осіб, в якому відбувається обмін інформацією та досвідом під час
виконання службових завдань при охороні Державного кордону України, який
спрямований на досягнення певного результату, вирішення конкретного
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службового завдання та реалізацію певної мети. Службове спілкування
іноземною мовою сприяє професійній підготовці офіцера, підвищує його
професійну компетентність.
Труднощі спілкування для прикордонників обумовлюються наступними
особливостями їхньої діяльності:
надзвичайною широтою і багатоплановістю спілкування. Приходиться
вступати в контакт із представниками різноманітних вікових, професійних,
культурних, етнічних груп, а також з особами, психічний стан яких
непередбачено;
спонтанністю, неповторністю спілкування. Спілкування відбувається в
несприятливих умовах і ситуаціях, часто має змушений, а часом нав'язаний
характер, здійснюється при розбіжності інтересів в умовах протиборства і
незгоди сторін, при дефіциті інформації і часу;
спілкування має високий ступінь конфліктності. Щоб опанувати усіма
формами спілкування, прикордоннику необхідні імпровізація, спритність,
гнучкість, впевненість у собі.
Службове спілкування іноземною мовою вимагає від прикордонника
психічної врівноваженості, знання психічних особливостей поведінки людини в
різноманітних життєвих ситуаціях. Дослідженню особливостей службового
спілкування іноземною мовою в екстремальних ситуаціях приділялась велика
увага.
Вивчення досвіду службового спілкування прикордонників іноземною
мовою дало можливість визначити основні форми службового спілкування та їх
складові:
повсякденне

службове

спілкування

(спілкування

з

іноземними

громадянами під час прикордонної служби; спілкування з іноземними
громадянами під час прикордонного контролю).
службове спілкування в екстремальних умовах (спілкування в умовах
прикордонного

пошуку,

прикордонної

операції,

оперативно-розшукової
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діяльності; спілкування в умовах передконфліктної та конфліктної ситуацій;
спілкування з затриманими особами; спілкування під час ведення бою.
специфічне спілкування (спілкування з журналістами; виступи по радіо,
телебаченню; спілкування по телефону; службове листування).
невербальне службове спілкування (візуальний контакт; жести, міміка,
пантоміміка).
У важкому і напруженому житті прикордонників неможливо вирішувати
поставлені перед

ними задачі без

достатньої культури професійного

спілкування. Особливістю використання кожної з зазначених форм службового
спілкування іноземною мовою велика увага приділяється етикетним правилам.
До них відносяться: культура промови, тон, зовнішній вигляд. У кожному з цих
елементів існує поєднання визначених правил, яких необхідно дотримуватись.
Серед психологічних особливостей службового спілкування на перше
місце слід поставити наростання емоційного компонента в поведінці
особистості. Люди в екстремальних умовах легше піддаються впливу емоцій, їм
важче контролювати свою поведінку, у тому числі й у спілкуванні. Підвищені
фізичні навантаження, нервова напруга обумовлюють активізацію явищ, що
виникають в основному при наростаючому виснаженні нервової системи. У
людей з’являються дратівливість, різка зміна настроїв, у ході спілкування в
екстремальних умовах легше спалахують конфлікти. Людина легше переймає
настрій інших людей, піддається паніці. На поведінку таких осіб важче
впливати раціональними, розумними доказами й аргументами. У таких умовах
слід протистояти цим

негативним

почуттям своєю

холоднокровністю,

розважливістю і красномовством, спроможністю стримувати себе і тамувати
некеровані емоції.
Перераховані психічні особливості, характер екстремальних ситуацій
дозволяють

зробити

висновок

про

те,

що

військовослужбовцям-

прикордонникам у ході службового спілкування необхідно особливу увагу
приділяти моральному стану співбесідників, враховувати і брати до уваги
основні психологічні реакції людини на екстремальні умови. У результаті
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проведеного дослідження психологічні реакції було згруповано по двох
основних групах.
Позитивні реакції (мобілізація можливостей, активізація ділових мотивів,
боргу, відповідальності; виникнення ентузіазму, інтересу, азарту; актуалізація
творчих можливостей, підвищення готовності до рішучих і сміливих дій;
зникнення втоми, безтурботності).
Негативні реакції (поява тривоги, занепокоєння, загострення почуття
самозбереження; поява страху, страх за себе і оточуючих; гостра боротьба
мотивів боргу й особистої безпеки; прояв розгубленості, заціпеніння, ступору
або фрустрації; нерозуміння що відбувається, дезорганізація пізнавальної
діяльності; руйнування відпрацьованих навичок, поява помилок у роботі).
Висновок. Отже, службове спілкування іноземною мовою офіцерівприкордонників відбувається в умовах різноманітних ситуацій, в його основі
лежить вирішення важливих службових питань, відповідальна конкретна
справа, що стосується долі людей. Саме тому ми можемо зробити висновок, що
для якісного навчання іноземної мови для службового спілкування розвиток
усного мовлення повинен ґрунтуватись на системі ситуативно спрямованих
завдань, розроблених на основі різноманітних службових ситуацій. 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 важливої
складової досягнення необхідного рівня комунікативної компетенції офіцерівприкордонників.
Продовжити дослідження доцільно за такими напрямами: урахування
соціокультурних особливостей представників іноземних країн у формуванні
вмінь

службового

спілкування

майбутніх

офіцерів-прикордонників;

удосконалення навчальних планів та програм кафедр іноземних мов НАДПСУ.
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Мисечко О. Особенности служебного общения на иностранном языке
офицерами-пограничниками
В статье рассмотрены основные проблемы служебного общения на
иностранном языке офицерами-пограничниками, дано обоснование формам и
особенностям служебного общения офицеров-пограничников с иностранными
гражданами.
Ключевые слова: служебное общение, офицер-пограничник, иностранный
язык.
Mysechko O. Pеculіarіtіеs оf border guard officers service communication in
fоrеіgn languagеs
In the modern world, society faces the necessity to take measures to combat
international terrorism, illegal migration, trafficking people, drugs and weapon.
Under such circumstances it is impossible for border guard officers to accomplish
their service duties without perfect knowledge of foreign languages. One of the main
tasks set for teachers and instructors who teach future border guard officers foreign
languages is to teach them how to reach the necessary level of communicative
competence so that to communicate in certain situations of operational and service
activity easily.
The aim of the article is to give grounds to peculiarities of service
communication in a foreign language by border guard officers. We consider service
communication as a component of professional communication and includes
communication while conducting border control, border service, border operations,
operational and searching activity.
Difficulties of communications for border guards are caused by the following
peculiarities of their activity:
necessity to make contacts with representatives of various age groups,
professional groups, ethnic groups and persons whose psychological condition is
unpredicted as well;
unfavorable conditions under which communication can be spontaneous
established under the shortage of time and information;
rather high level of proneness to conflicts.
Study of service communication in foreign languages enabled to determine the
main forms and components of service communication:
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everyday service communication (communication with foreigners during
border control);
service communication in extreme conditions (communication during border
searching operations, communication in conflict situations, etc.);
specific communication (communication with journalists, telephone
communication, service correspondence);
non-verbal service communication.
So we can conclude that border guard officers service communication is
perfomed under various conditions and circumstances and its primary goal is to
conduct service duties on the high level. That is the reason for establishing efficient
learning a foreign language for professional development on a system based on
different situational problems. It is obviously necessary to develop such a system of
exercises that could combine a variety of situations and use role-playing in the
educational process, which promotes intensification of training, provides time for
speech practice for future border guard officers.
Kеywоrds: service communication, border guard officer, fоrеign languagе.
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УДК [378.14.043:33]:316.77
Віктор НАГАЄВ,
доктор педагогічних наук, професор,
Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
ДИДАКТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МЕНЕДЖЕРІВ У ПРОЦЕСІ ЇХ
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Розглянуто теоретичні, методичні та методологічні аспекти
навчального процесу підготовки управлінських кадрів в умовах формування
їхньої
міжкультурної
професійної
взаємодії.
Визначено
критерії
сформованості
міжкультурної
професійної
взаємодії
менеджерів.
Проаналізовано результати педагогічних експериментів з визначення впливу
запропонованої дидактичної системи на рівень розвитку міжкультурної
професійної взаємодії майбутніх фахівців-менеджерів.
Ключові слова: міжкультурна професійна взаємодія, критерії
сформованості міжкультурної професійної взаємодії, управління розвитком
міжкультурної професійної взаємодії.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з особливостей
формування професійної компетентності менеджерів сучасної генерації є
необхідність розвитку їх міжкультурної професійної взаємодії, що пов’язано із
зростанням обсягу міжнародних бізнес-проектів та тенденцією підприємств до
міжкультурного різноманіття діяльності, яке розглядається як конкурентна
перевага організації. За цих умов особливого значення набуває педагогічна
проблема фахової підготовки менеджерів до міжкультурної професійної
взаємодії як інструменту досягнення операційних цілей з бізнес-партнерами в
системі економічних відносин.
Від керівних кадрів в системі багаторівневих комунікацій вимагаються
фундаментальні знання не лише в галузі управлінських дисциплін, але й у сфері
міжкультурної професійної взаємодії. Менеджер сучасної генерації – це
керівник-лідер, який забезпечує ефективну господарську діяльність на
різноманітних рівнях через активізацію людського фактора шляхом прийняття
управлінських рішень в умовах міжкультурної взаємодії. При цьому він має
© Нагаєв В.
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бути не просто грамотним організатором, але й умілим комунікатором, який
здатен

переконати

переговори,

знайти

своїх

міжнародних

консенсус

у

партнерів

можливій

провести

конфліктній

ефективні

ситуації.

Ці

менеджерські якості формуються шляхом вивчення теорії та практики
професійної міжкультурної взаємодії, яка покликана надати майбутнім
менеджерам можливість ефективно впливати на виробничі ситуації у системі
бізнес-проектів. Така діяльність має базуватися на риторичних здібностях,
знаннях психологічної структури особистості, високому рівні розвитку
культури спілкування та етичних норм комунікативної взаємодії. Культура
спілкування на рівні історичних традицій, ментальності людей, етносів,
міжнародних особливостей регіонів є одним із чинників формування світогляду
людини, моральності її ідеології, гуманістичної парадигми знань, творчої
життєвої позиції [1]. Здатність менеджера до міжкультурної професійної
взаємодії є важливим ресурсом ефективного управління, універсальною
регуляторною системою комунікативної поведінки та відносин між людьми в
умовах бізнесу та підприємництва.
Незважаючи на значну кількість наукових робіт, проблема формування
міжкультурної професійної взаємодії майбутніх менеджерів в умовах їх фахової
підготовки не отримала поки що достатнього системного висвітлення у
педагогічній теорії та практиці. Ця особливість вимагає від педагогічної науки
удосконалення навчального процесу на основі розробки дидактичних методів,
форм і засобів формування та розвитку міжкультурної професійної взаємодії
майбутніх менеджерів як невід’ємного атрибуту їх професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і визначення невирішених аспектів даної
проблеми. Міжкультурна взаємодія розглядається як особливий вид соціальних
відносин, які здійснюються між представниками різних культур, а також тих
факторів і змін, які з’являються у процесі цих відносин. Відповідно,
міжкультурна професійна взаємодія (дала – МПВ) – це різновид міжкультурної
взаємодії, що визначається професійним середовищем. В умовах професійної
управлінської діяльності МПВ визначає здатність менеджера ефективно
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здійснювати

свої

функціональні

обов’язки

в

системі

багаторівневих

комунікацій на рівні переконання співрозмовника сукупністю форм та засобів
управлінського впливу [2, с. 143]. МПВ займає особливе місце в системі
управлінської підготовки, виступаючи невід’ємною складовою професійної
діяльності фахівця-менеджера. МПВ слід розглядати як окремий компонент
освітнього результату, що має визначати спроможність менеджера здійснювати
ефективну професійну діяльність в інноваційних умовах.
Виражаючи різні за значенням аспекти і функції МПВ, система
міжкультурних комунікацій менеджера не є довільною, вона відтворює реальну
структуру управлінського впливу. Різноманітні аспекти і функції МПВ
відображені в таких категоріях, як комунікативна компетентність, професійна
взаємодія,

міжкультурні

відносини,

інформаційна

система,

методи

міжкультурної комунікації, форми переконання співбесідника та ін. [3;4]. МПВ
покликана пристосувати теоретичне обґрунтування сутності трансформації
загальних норм і принципів комунікативної діяльності до специфічних умов
формування

компетентності

міжкультурних

взаємовідносин

фахівців-

менеджерів.
Вивчення культурологічного аспекту управлінської діяльності дало змогу
дійти висновку, що МПВ можна розглядати як самостійне явище та одночасно
процес

культурного

обміну,

форму

міжкультурної

комунікації,

використовувати як зразок ораторської майстерності при відборі змісту
навчального матеріалу [1; 5; 6]. Розгляд психологічного аспекту міжкультурної
взаємодії

на

основі

праць

Л. Божович,

Л. Виготського,

О. Леонтьєва,

С. Рубінштейна та інших учених допоміг виявити особливості перебігу
міжкультурної діяльності як риторичної, охарактеризувати її поетапну
організацію [7; 8; 9].
Вивчення риторичного аспекту засвідчило що для ефективної МПВ
майбутньому фахівцю-менеджеру необхідно мати високий рівень культури й
техніки

мовлення,

а

також

демонструвати

гнучкість,
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гуманістичну спрямованість та емпатичні здібності під час вербального та
невербального впливу [10; 11].
На основі аналізу соціокомунікативного аспекту визначено особливості
здійснення МПВ у професійній діяльності менеджера, форми і види її
виконання. Обґрунтовано, що через МПВ менеджерів у межах певної
організації регулюються відносини між організаціями та бізнес-партнерами
різних рівнів, здійснюється міжособистісна взаємодія в процесі розв'язання
конфліктів у колективі [12;13].
Наведені вище положення доводять, що міжкультурна професійна
взаємодія повинна відповідати конкретним напрямам професійної діяльності
менеджера і мати структурно-функціональну побудову у вигляді моделі
компетентності фахівця. Одним із проблемних аспектів, що визначають
можливість досягнення якісно нового рівня МПВ менеджерів у процесі їх
фахової підготовки є впровадження інноваційних педагогічних технологій та
дієвих дидактичних методів, форм і засобів, технологічне застосування яких
призводило б до формування досвіду їх міжкультурної професійної взаємодії.
Метою статті є обґрунтування дидактичних засад формування та
розвитку компонентів міжкультурної професійної взаємодії сучасного фахівцяменеджера як творчої особистості на основі технологізації педагогічного
процесу його фахової підготовки за критерієм сформованості досвіду МПВ.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Дидактичні

засади

формування міжкультурної професійної взаємодії у процесі фахової підготовки
менеджерів розглянемо крізь призму аспектного аналізу за компетентісним,
діяльнісним і технологічними підходами. Компетентнісний підхід реалізує
гносеологічну мету фахової підготовки майбутніх менеджерів до МПВ, а саме,
набуття студентами досвіду з організації та управління МПВ, а також досвіду
роботи

з

соціокультурною

інформацією.

Компетентнісний

підхід

є

принциповою орієнтацією педагогічного дослідження, що забезпечує вивчення
й опис педагогічного процесу з огляду формування відповідної компетенції, а
саме компетенції з МПВ. Зазначений підхід поєднує елементи професійної і
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загальної культури (рівень освіченості, достатній для самоосвіти і самостійного
вирішення пізнавальних проблем), досвід професійної творчої діяльності, що
конкретизується у системі знань, умінь та навичок, зокрема підготовленості
майбутніх менеджерів до МПВ.
Діяльнісний підхід виявляє процесну, суб’єктну і контекстно-змістову
складові професійної підготовки та реалізує праксеологічну мету через
навчальну діяльність суб’єктів щодо оволодіння знаннями, вміннями та
навичками з міжкультурної комунікативної компетенції. Концептуальною
основою реалізації діяльнісного підходу є теорія поетапного засвоєння
професійних знань і формування досвіду П. Гальперіна [14].
Технологічний

підхід

полягає

в забезпеченні

педагогічних умов

організації навчального процесу з метою формування компетентнісних
характеристик

досвіду

МПВ.

Організація

орієнтована

на

досягнення

поставленої мети та ґрунтується на діагностуванні характеристик суб'єктів
педагогічного процесу, а також на його проектуванні на основі оптимально
алгоритмізованих методів, засобів і форм. Технологічний підхід реалізується
через імплементацію педагогічної технології на основі принципів управління та
соціальної комунікації [15].
Розглянемо компонентну структуру компетенції з МПВ майбутніх
менеджерів. В її основу включено такі якості як: організаційно-управлінська
культура, педагогічна культура, економічна культура, культура наукової
діяльності, правова культура, досвід міжкультурної взаємодії [16]. Кожна з цих
груп спирається на цілком конкретні за змістом первинні якості.
На основі проведеного дослідження визначено компетенцію з МПВ
майбутнього

фахівця

як

здатність

суб’єкта

до

успішного здійснення

міжкультурної взаємодії в професійній сфері, що ґрунтується на системних
знаннях комунікативних технологій спілкування, та способів їх здобуття,
риторичних уміннях і навичках, а також сукупності особистісних якостей, які
охоплюють мотивацію, вольовий прояв і рефлексію. Компонентну структуру
компетенції з МПВ визначено на підґрунті філософської категорії «досвід»,
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згідно з якою в процесі цілеспрямованого засвоєння знань про об′єкт пізнання і
подальшого його перетворення відкриваються нові зв′язки, властивості,
закономірності, випробовуються нові методи і засоби діяльності, виявляються
емоції і почуття, набуваються певні ціннісні орієнтації.
Аналіз компетентнісного підходу [17; 18] дозволив визначити складники
компетенції з МПВ майбутнього фахівця-менеджера і, на цій основі, розробити
відповідну модель за критерієм сформованості досвіду міжкультурної
професійної взаємодії (рисунок).
Модель компетенції з МПВ менеджера розуміємо як інтегративну
структуру,

складниками

якої

є

такі

компоненти:

емоційно-ціннісний

(мотиваційні потреби, інтереси, цілі та цінності риторичної діяльності);
когнітивний (повнота, системність, гнучкість знань, їх науковий характер,
етична

спрямованість

знань);

комунікативно-діяльнісний

(пізнавальна

активність, творча управлінська діяльність, уміння і навички переконувати
співбесідника,

лідерські здібності,

мистецтво

управління); особистісно-

розвивальний (здатність до саморозвитку, уміння і навички самоуправління та
рефлексивної діяльності, досвід міжкультурної професійної взаємодії).
Дана модель визначає цілі і зміст міжкультурної професійної взаємодії в
системі підготовки управлінських кадрів. Враховуючи державні вимоги до
професійної компетентності менеджерів виробництва, можна запропонувати
адекватні

функціональні

моделі

діяльності

керівних

кадрів

на

рівні

сформованості їхньої компетенції з МПВ.
Аналіз сучасних парадигм (знаннєва, культурологічна, гуманістична)
дозволив визначити теоретичні, методологічні та аксіологічні орієнтири щодо
реалізації цілісного педагогічного процесу формування МПВ майбутніх
менеджерів. Обґрунтовано доцільність застосування концепції особистісноорієнтованого навчання як теоретичної основи формування компетенції з МПВ.
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Компоненти
компетенції
з МПВ
фахівцяменеджера:

Функції
МПВ
Мотиваційна
спрямованість,
ціннісна
орієнтація

Емоційноціннісний
Цілепокладання,
світоглядна
орієнтація
Відтворювальна
діяльність
Когнітивний

Комунікативнодіяльнісний

Особистіснорозвивальний

Формування
знань щодо
змісту та
способів
МПВ

Перетворювальна
діяльність з
МПВ

Міжкультурна
діяльність
дослідницького
рівня

Міжкультурна
діяльність щодо
саморозвитку
особистості

МПВ в умовах
самовдоскона
лення
особистості

Критерії
МПВ

Результат
МПВ

Система
мотиваційних
потреб
до МПВ;
усвідомлення
необхідності у
формуванні МПВ;

Професійнокомунікативна
спрямованість,
мотиваційноціннісна
орієнтація,
сформованість навичок
цілеформування
МПВ;

Повнота,
системність,
гнучкість,
науковість знань;
міжкультурна
спрямованість;
критичність та
проблемність
мислення

Сформованість
системи знань
щодо змісту
МПВ;
та методів
комунікатив-ного
впливу

Пізнавальна
активність,
творча самостійність у
застосуванні
методів
прийняття
рішень;
комунікативна
культура

Сформованість
досвіду МПВ; на
основі
гуманістичної
спрямованості,
сформованість
компетенції з
МПВ

Гуманістична
спрямованість;
комунікативність;
самопланування,
самоорганізація,
самодіагностика
та
саморегулювання

МПВ;

Здатність до
саморозвитку і
самоуправ-ління,
рефлексивної та
комунікативної
діяльності на
основі
сформованості
досвіду з МПВ

Рисунок – Модель компетенції з МПВ фахівця-менеджера
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Для

реалізації

даної

концепції

нами

запропоновано

дворівневу

педагогічну технологію формування компетенції з МПВ майбутніх фахівцівменеджерів. Макрорівень пов’язаний зі специфікою набуття досвіду виконання
комунікативної

діяльності

як

мовленнєвої.

Він

передбачає

поступову

реалізацію педагогічної технології на етапах: удосконалення вимовних,
лексико-граматичних навичок; формування вмінь монологічного мовлення;
формування вмінь діалогічного мовлення. Кожен з етапів макрорівня
реалізується через педагогічну технологію на мікрорівні, яка розроблена на
основі інваріантної технології здійснення людиною діяльності та охоплює
мотиваційно-цільовий,

комунікативно-пізнавальний,

комунікативно-

перетворювальний і контрольно-рефлексивний етапи.
Оскільки

компетенція

з

МПВ

базується

на

сукупності

вмінь

(культурологічних, інтелектуально-логічних, методологічних, світоглядних,
комунікативних), дидактичну основу цієї підготовки складає комплекс методів
(інформаційних, операційних, пошукових, самостійного навчання). Наприклад,
навчальний процес, побудований на основі ігрових дидактичних форм,
допомагає значно активізувати пізнавальну діяльність студентів, реалізувати
творчі компоненти розвитку особистості. За цих умов вона виконує ролі
організатора, виконавця, творця, знаходить умови для виявлення життєвої
активності.

Наприклад,

запроваджено

у

при

підготовці

Харківському

фахівців-менеджерів

національному

аграрному

автором

університеті

ім. В. В. Докучаєва освітню студію-школу молодого лідера, яка проходить у
різноманітних

дидактичних

формах

з

відпрацювання

комунікативних

якостей [19]. Для забезпечення високого рівня інформаційного забезпечення
компетенції з МПВ створено творчу лабораторію дидактичних проектів –
науковий

центр

дидактики

менеджмент-освіти,

як

осередок

розвитку

міжкультурної взаємодії та комунікативних навичок у процесі формування
компетенції з МПВ фахівців-менеджерів.
Розроблена педагогічна технологія формування компетенції з МПВ
майбутніх менеджерів втілюється на рівні планування, організації та аналізу
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результатів навчального матеріалу, зміст якого мають засвоїти майбутні
фахівці. Завдяки застосуванню системи дидактичних засобів управління
навчальною діяльністю на кожному з етапів технології забезпечується
керованість педагогічного процесу, що виражається у поступовому просуванні
від прямого управління через рівень співуправління до рівня самоуправління
навчальною діяльністю.
Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у
даному напрямку. Досліджено проблему формування компетенції з МПВ
майбутніх менеджерів як цілісного педагогічного процесу. На підставі
проведеного

аналізу

психолого-педагогічної

літератури

обґрунтовано

необхідність формування компетенції з МПВ майбутніх менеджерів як
цілісного педагогічного процесу поетапного засвоєння системних знань з
комунікації та способів їх здобуття, набуття риторичних умінь і навичок, а
також розвитку особистісних якостей, необхідних для успішного здійснення
міжкультурної

діяльності

в

професійній

сфері.

Комунікативна

та

культурологічна спрямованість є невід’ємними рисами фахівців-менеджерів.
При цьому комунікативні здібності у культурологічному аспекті керівних
кадрів є передумовою їх високої професійної компетентності. На цій основі
визначено структурні компоненти моделі компетенції з МПВ фахівцяменеджера виробничої сфери: емоційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний,
особистісно-розвивальний.
Процес формування компетенції з МПВ майбутніх менеджерів в умовах
їх фахової підготовки передбачає таку організацію навчальної діяльності, під
час якої майбутні фахівці набувають необхідний досвід комунікативної та
культурологічної діяльності в професійній сфері. Цей процес має поетапний
характер і здійснюється на основі «культуризації» та «гуманізації» навчальних
дисциплін.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Наведені вище
положення дають підстави для подальшого дослідження даного напряму на
основі моделювання

функцій

ефективної культурологічної
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взаємодії менеджерів в умовах компетентісного підходу щодо формування
досвіду міжкультурної професійної комунікації.
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Нагаєв В. Дидактические основы формирования межкультурного
профессионального взаимодействия менеджеров в процессе их специальной
пдготовки
Рассмотрены теоретические, методические и методологические
аспекты учебного процесса подготовки управленческих кадров в условиях
формирования их межкультурного профессионального взаимодействия.
Определены критерии сформированности межкультурного профессионального
взаимодействия менеджеров. Проанализированы результаты педагогических
экспериментов по определению влияния предложенной дидактичной системы
на уровень развития межкультурного профессионального взаимодействия
будущих специалистов-менеджеров.
Ключевые слова: межкультурное профессиональное взаимодействие,
критерии
сформированности
межкультурного
профессионального
взаимодействия, управления развитием межкультурного профессионального
взаимодействия.
Nagaev V. Didactic principles of forming of intercultural professional
interaction of managers in the process of their special preparation
The theoretical, methodical and methodological aspects of educational process
of training of administrative personnels are considered in the conditions of forming
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of their intercultural professional interaction. The criteria of formed of intercultural
professional interaction of managers are certain.
Criteria and indexes of formed are certain for the students of experience of
intercultural professional interaction: motivational-communicative (presence of
general orientation on forming of internalss, necessary for the solved by mutual
agreement coexistence in intercultural social; ability comprehensively and
objectively to perceive the transmitter of other culture and acknowledge him as the
greatest value; presence for the future specialist of orientation on a collaboration,
mutual help and mutual understanding; presence of such internalss, as tolerance to
the dissidence and stranger opinion); cognitive (knowledge of the rights and duties in
relation to people, nature and social, legal norms, regulative intercultural relations;
knowledge of basic conformities to law of development of human society, confession
of priority of common to all mankind material and spiritual values; confession of
meaningfulness of values of own and other people, adequate perception of cultural
distinctions and their mastering; presence high level moral and intercultural
development of personality); behavior (possession the wide arsenal of facilities,
assisting effective personality and collective intercultural al interaction; correlation
of own position with position other; high level of formed of individual experience of
co-operating with the transmitters of other cultures and creative going near his use).
In theory reasonable and the pedagogical terms of forming of experience of
межкультурного co-operation are experimentally confirmed for students - future
specialists of managers.
Theoretical and methodological bases of process of forming of intercultural
professional interaction are certain for students on the basis of cultural, personality,
activity and competence approaches.
The results of pedagogical experiments are analysed on determination of
influence of the offered didactics system on the level of development of intercultural
professional interaction of future specialists-managers.
Keywords: intercultural professional interaction, criteria of formed of
intercultural professional interaction, management development of intercultural
professional interaction.
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Тетяна ПЛАЧИНДА,
доктор педагогічних наук, доцент,
Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету
ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК
УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Актуалізується
питання
формування
у
майбутніх
фахівців
полікультурної компетентності у зв’язку з глобалізаційними процесами й
інтеграцією вищої освіти України в європейський освітній простір. На основі
вивчення думок науковців щодо ключового поняття дослідження, подане
авторське
визначення
дефініції
«полікультурна
компетентність».
Презентовано умови формування полікультурної компетентності у курсантів
і студентів Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного
університету. Наголошується, що сформована під час навчання полікультурна
компетентність надасть можливість фахівцям авіаційної галузі провадити на
високому рівні професійну діяльність.
Ключові
слова:
полікультурна
компетентність,
курсанти,
комунікативні вміння, позааудиторна робота, професійна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Професійна підготовка
фахівців різних галузей потребує пошуку неординарних шляхів організації
навчально-виховного процесу. Актуалізації набуває формування світогляду
студентства, їхніх ціннісних орієнтацій, системного сучасного соціального та
гуманістичного мислення в навчальному процесі. З огляду на глобалізаційні
процеси й інтеграцію вищої освіти України в європейський освітній простір
особливо важливим є формування у майбутніх фахівців полікультурної
компетентності. Адже здійснення ефективної міжкультурної взаємодії, у
контексті розвитку людства, неможливе без формування полікультурної
компетентності всіх членів людської спільноти.
Полікультурність є засадничим принципом побудови якісно нової
системи освіти в Україні – повага і прийняття культурного розмаїття в
суспільстві, не «злиття», а співіснування діалогічного типу без втрати кожним з
представників соціуму своєї національної та культурної ідентичності веде до
духовного, культурного та матеріального збагачення соціуму. Расові, етнічні,
© Плачинда Т.
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культурні чи соціальні відмінності при такому підході стають факторами
інтеграції його в єдине багатокультурне ціле. Соціум збагачується за рахунок
етнічного, культурного розмаїття, «досвіду» спільнот, які входять в нього, що
дає громаді більше шляхів вирішення особистих і суспільних завдань.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В останні роки
спостерігається

посилення

інтересу

вчених

до

питань

формування

полікультурної компетентності. Дану проблематику вивчали С. Авхутська,
А. Асаєва, С. Гончаренко, О. Котенко, І. Кушнір, Н. Ничкало, В. Олішевич,
М Сімоненко, О. Сухомлинська, Є. Чорний, Н. Якса, М. Ярмаченко та ін. Але
на сьогодні, залишається не достатньо розкритим питання формування
полікультурної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі.
Метою

статті

«полікультурна

є

вивчення

компетентність»

поглядів
і

науковців

дослідження

щодо

питання

поняття

формування

полікультурної компетентності майбутнього фахівця авіаційної галузі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Наразі існують різні підходи
до визначення дефініції «полікультурна компетентність», так О. Котенко
зазначає, що полікультурність – це особливий компонент у структурі індивіда,
його якість визнавати багатоманітність культурного простору і здатність до
взаємодії між культурами [1]. З філософської точки зору В. Асаєва доводить,
що полікультурність як соціальний феномен набуває особливого значення,
оскільки у глобалізованому світі відбуваються стрімкі зміни умов існування
культур, що по-перше пов’язано з процесами їхньої інтеграції й асиміляції, а
по-друге, зі збереженням національних цінностей окремих народів [2].
Під полікультурною компетентністю І. Кушнір розуміє комплексну
якісну характеристику індивіда, результативний блок, сформований через
знання не тільки рідної, але й інших культур, вміння застосовувати свої знання
у

процесі

міжкультурної

комунікації

(у

широкому

значенні),

досвід

міжкультурного спілкування, толерантне ставлення до представників інших
культур, поведінкові реакції в умовах міжкультурного спілкування [3].
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

Нам близька думка Н. Талалуєвої яка зазначає, що полікуртурність – це
засіб, який виховує толерантність, терпимість до будь-яких етнічних груп; це
різноманітність культур та їх особливостей, а також розуміння їх як однієї
частини національної політики уряду [4].
Л. Воротняк визначає полікультурну компетентність як здатність людини
інтегруватися в іншу культуру при збереженні взаємозв’язку з рідною мовою,
культурою, яка ґрунтується на поєднанні особистісних якостей, синтезованих
знаннях, уміннях і навичках позитивної міжетнічної й міжкультурної взаємодії,
що

в

результаті

сприяє

безконфліктній

ідентифікації

особистості

в

багатокультурному суспільстві та її інтеграції в полікультурний світовий
простір [5, с. 106].
Дослідницею В. Олішевич [6, с. 153] наголошується, що полікультурність
– це розуміння існування різних культур в межах певної держави та визнання
їхньої особливості. До основних показників полікультурної особистості
науковець відносить: успішну взаємодію з представниками інших держав і
культур,

на

основі

етнокультурних

чинників;

можливість

вирішення

конфліктних питань на соціокультурному рівні; поважне ставлення до мови,
яка вивчається та носіїв цієї мови.
Вивчивши

думки

науковців

щодо

дефініції

«полікультурна

компетентність» висновимо, що дане поняття відображає якість особистості
майбутнього фахівця, що формується в процесі навчання, та включає систему
полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, цінностей, соціальних
норм і правил поведінки, необхідних як для повсякденного життя у сучасному
полікультурному суспільстві, так і в професійній діяльності (здатності
ефективно вирішувати фахові завдання в ході професійної взаємодії з
суб’єктами діяльності – представниками різних культур).
Не можемо не погодитися з думкою науковців педагогічної галузі про те,
що полікультурність має стати невід’ємним складником кожної національної
освітньої системи. Адже на сучасному етапі у вищих навчальних закладах
України навчається значна кількість іноземних студентів, які на час навчання
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стають членами українського суспільства. Мета педагогів полягає у створенні
оптимальних умов для здобуття професійно якісної освіти іноземними
студентами.
Фахівці цивільної авіації, зокрема пілоти літака, провадять професійну
діяльність у полікультурному середовищі, тому важливо сформувати у них
полікультурну компетентність під час навчання.
На

сьогодні

у

Кіровоградській

льотній

академії

Національного

авіаційного університету (КЛА НАУ) навчаються курсанти та студенти з понад
30 країн світу: Алжир, Камерун, Конго, Йорданія, Ємен, Еквадор, Єгипет, Лівія,
Туреччина,

Монголія,

(Азербайджан,

Туніс

Арменія,

тощо

Грузія,

та

країни

Казахстан,

ближнього
Молдова,

зарубіжжя

Таджикистан,

Туркменістан та ін.). Представники цих країн є носіями мови, культури,
віросповідання своїх націй та етнічних меншин. І всі вони стали членами
одного соціального середовища, де мають навчатися, комунікувати, вирішувати
спільні питання. У цьому контексті, перед викладачами льотного навчального
закладу стоїть завдання сформувати у кожного курсанта знання, вміння та
навички полікультурного характеру, з метою позитивної комунікації як в
соціальному середовищі, так і в навчальному закладі.
Для вирішення поставлених завдань курсантів-іноземців перш за все,
знайомлять з історією та культурою України. З цією метою в КЛА НАУ
створений музейний

комплекс

до якого

входить музейна

експозиція

історичного краєзнавства [7], де представлені основні віхи історії України та
історії української культури. Матеріали музею відкривають курсантам
незвіданий світ знань про багаті традиції національної історії та культури
України та українського народу, світ захоплень, натхнення, творчості, краси і
гармонії. За допомогою музейної експозиції створені всі умови для розвитку
творчих здібностей, естетичних смаків курсантів і студентів КЛА НАУ.
Експозиція дає змогу іноземним громадянам наочно побачити унікальну
колекцію предметів народного мистецтва України.
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Під час вивчення дисциплін філософія, політологія, соціологія тощо,
викладачі пояснюють курсантам і студентам, громадянам України, особливості
культурних традицій їхніх іноземних колег. Українські курсанти вивчають
особливості віросповідання представників релігійних середовищ, з метою
поважного ставлення до кожного курсанта іншого віросповідання.
Під час позааудиторної роботи у КЛА НАУ проводяться різноманітні
заходи за участі всіх членів навчально-виховного процесу, з метою формування
у курсантів і студентів знань і вмінь комунікативної складової у контексті
полікультурної компетентності. Курсанти з задоволенням приймають участь у
круглих столах, студентських конференціях, різноманітних святах (як в
українських традиціях, так і в традиціях культур країн іноземних курсантів).
Звичайно така виховна робота з боку викладачів КЛА НАУ позитивно
впливає на формування полікультурної компетентності курсантів і студентів,
що допоможе їм провадити на високому рівні професійну діяльність у різних
країнах світу, поважаючи їхню культуру та традиції.
Висновки. Наразі актуальним є здатність працювати у полікультурному
середовищі у зв’язку з поглибленням глобалізаційних процесів, зумовленим
зростанням культурної різноманітності населення та робочої сили. Тому
формування

полікультурної компетентності стає

сьогодні професійною

потребою для багатьох фахівців.
На

наш

погляд,

полікультурна

компетентність

включає

систему

полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, цінностей, соціальних
норм і правил поведінки, необхідних як для повсякденного життя у сучасному
полікультурному суспільстві, так і в професійній діяльності (здатності
ефективно вирішувати фахові завдання в ході професійної взаємодії з
суб’єктами діяльності – представниками різних культур).
З метою формування полікультурної компетентності у майбутніх фахівців
авіаційної галузі у Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного
університету створена музейна експозиція історичного краєзнавства, де
іноземних курсантів і студентів знайомлять з історією України й історією
культури нашої держави. У позааудиторний час іноземні курсанти та студенти
активно долучаються до різноманітних заходів навчального закладу, що дає
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змогу сформувати комунікативні навички у контексті полікультурного
спілкування.

Сформована

полікультурна

компетентність

надасть

змогу

майбутнім авіаційним фахівцям провадити професійну діяльність на високому
рівні як у своїй державі, так і в інших країнах світу, враховуючи особливості
культури та традицій.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Подальше
наукове дослідження направлене на пошук шляхів удосконалення професійної
підготовки фахівців авіаційної галузі в умовах євроінтеграції.
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Плачинда Т. Поликультурная компетентность как фактор успешной
профессиональной деятельности
Актуализируется вопрос формирования у будущих специалистов
поликультурной компетентности в связи с глобализационными процессами и
интеграцией высшего образования Украины в европейское образовательное
пространство. На основе изучения мнений ученых о ключевом понятии
исследования,
представлено
авторское
определение
дефиниции
«поликультурная компетентность». Представлены условия формирования
поликультурной компетентности у курсантов и студентов Кировоградской
летной академии Национального авиационного университета. Отмечается,
что сформирована во время обучения поликультурная компетентность
позволит специалистам авиационной отрасли проводить на высоком уровне
профессиональную деятельность.
Ключевые слова: поликультурная компетентность, курсанты,
коммуникативные умения, внеаудиторная работа, профессиональная
деятельность
Plachynda T. Multicultural competence as a factor of a successful
professional activity
In the article it was emphasized the problem of forming of future specialists’
multicultural competence in connection with the globalization processes and
integration of Ukrainian higher education in European educational community. The
forming of students’ outlook, their value orientations, modern social and humanistic
thinking in an educational process are important. It is emphasized that the
multiculturalness must become an integral part of every national educational system.
Thus, on the modern stage a vast majority of foreign students who are currently
studying in higher educational establishments of Ukraine and have become the
members of Ukrainian society.
There are different approaches to the definition «multicultural competence». On
the basis of studying the opinions of scientists in relation to a key concept of the
research, the author’s definition of «multicultural competence» was formulated, such as
the quality of future specialist’s personality, that is formed in the process of studying,
which includes the system of multicultural knowledge, abilities, skills, interests, needs,
values, social norms and rules of behavior, necessary for everyday life in modern
multicultural society, and in professional activity (skills effectively to decide professional
tasks during the professional co-operating with the subjects of activity - representatives
of different cultures).
It was pointed out the conditions of multicultural competence forming of cadets
and students of Kirovohrad Flight Academy of the National Aviation University. It is
said that with the aim of getting acquainted of foreign students and cadets with the
history of Ukraine and the history of state’s culture, a museum complex was made,
the museum display of historical regional study in particular, where the basic
historical landmarks of Ukraine and the history of the Ukrainian culture are
presented.
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Active extracurricular activity is provided with involving all of the participants
of educational process, such as round table discussions, students’ conferences,
various holidays (both in Ukrainian traditions and in traditions of cultures of foreign
students’ countries), with the aim of acquisition of communicative skills in the context
of forming of multicultural competence. Such educational work from the side of
teachers positively influences on forming of multicultural competence of students and
cadets. It is underlined that multicultural competence which was formed during
studying, will give possibility to the specialists of aviation industry to carry out
professional activity at high level, both in the state and in other countries of the
world, taking into account the cultural features and traditions.
Thus, the multiculturalness is a key principle of making of totally new
educational system of Ukraine; in fact respect and acceptance of cultural variety in
the society, not «merging», coexistence of dialogues without loss of the national and
cultural identity of the representatives of the society leads to its spiritual, cultural
and financial enriching.
Keywords: multicultural competence, students, communicative skills,
extracurricular activity, professional activity.
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ БЕЗПЕРЕРВНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Розглядається авторський напрямок вдосконалення безперервної
екологічної освіти спрямованої, на завершення формування екологічної
культури фахівців за різним фахом, та забезпечення підготовки спеціалістів із
профільною вищою екологічною освітою усіх рівнів, які відрізняються за
ступенем глибини, ґрунтовності й специфікою підготовки спеціалістів, шляхом
впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
Ключові слова: безперервна екологічна освіта, екологічна свідомість,
пізнавальні
і
діяльні
компоненти
навчання,
антропоекологія,
фундаменталізація освіти, ефективность навчально-виховного процесу,
моніторинг навчального процесу.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання безперервної
екологічної освіти – одне з найважливіших питань на сучасному етапі
становлення нашої держави, від вирішення якого залежить в значній мірі
оздоровлення нації в цілому. Нині загальновизнано, що найголовнішими
причинами екологічної кризи є незнання й ігнорування законів розвитку
природи, безсистемне і споживацьке ставлення до її ресурсів. Тому для
ліквідації екологічної кризи, перш за все, необхідна зміна екологічної стратегії і
тактики, всієї економічної моделі, прийняття відповідальної екополітики,
організація всебічної екологічної освіти і виховання, формування екологічної
свідомості.
Саме екологічна освіта має допомогти людям зрозуміти логіку природи,
систему пов’язаних між собою законів її розвитку, узгодження свого існування,
своїх потреб і діяльності з цими законами, та допомагає усвідомити, що у
природі існують деякі заборони, порушувати які людина не має права, якщо
хоче вижити.
© Семенюк Н.
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Екологічна освіта розглядається як неперервний процес, що охоплює всі
вікові, соціальні та професійні групи населення і ґрунтується на таких
принципах:
системність,

систематичність

і

безперервність,

що

забезпечують

організаційні умови формування екологічної культури особистості між
окремими ланками освіти;
єдність формальної і неформальної освіти населення;
орієнтація на ідею цілісності природи, універсальності зв'язків всіх
природних компонентів і процесів;
міждисциплінарний підхід до формування екологічного мислення, що
передбачає логічне поєднання й поглиблення системних природних знань,
логічне підпорядкування різнобічних знань основній меті екологічної освіти;
взаємозв’язок краєзнавства, національного і глобального мислення, що
сприяє поглибленому розумінню екологічних проблем на різних рівнях;
конкретність та об’єктивність знань, умінь та навичок;
поєднання високопрофесійних екологічних знань з високоморальними
загальнолюдськими

цінностями,

синтез

природничо-наукових

та

соціогуманітарних знань.
Знання як складова екологічної освіти включають пізнавальні і діяльні
компоненти навчання. Пізнавальні компоненти включають не лише систему
екологічних знань, а й визначають внутрішню культуру людини, формують
готовність до активної свідомої діяльності щодо гармонізації стосунків у
системі «Людина – суспільство – природа».
Сучасна екологічна освіта має базуватися на обов’язковості вивчення
конкретно визначеної кількості, обсягів природничих і гуманітарних дисциплін
на різних ступенях навчання і чітко визначеній оптимальній кількості понять і
термінів на кожному рівні освіти, узгодженості і ясності щодо основних
екологічних понять та термінів.
Базовими складовими екологічних знань мають бути сучасні уявлення
про біосферу та її структурні одиниці; екосистеми, їх біотичну структуру,
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генетичні типи, принципи класифікації; живу речовину та її роль в біосферних
процесах; закономірності колообігів речовин, енергії та інформації; систему
«людина – суспільство – біосфера – космос»; основні види антропогенного
впливу на компоненти довкілля та їх негативні наслідки; основні глобальні,
державні і регіональні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення; економічні,
законодавчі

та

нормативно-правові

принципи

раціонального

природокористування; основи державної та регіональної екологічної політики
тощо [5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Стан розробки
освітньої парадигми екобезпечного розвитку знайшов своє відображення у
філософсько-методологічних дослідженнях, розпочинаючи з аналізу екології як
науки природничого циклу, яка вивчає взаємозв’язки організмів та їх
угрупувань з довкіллям, зміну цих зв’язків внаслідок зростаючого техногенного
впливу на всі сегменти біосфери.
Аналіз екологічної проблематики, що досліджується, сягає творів таких
знаменитих природодослідників, як Ж. Бюффон («Природна історія»), Ч. Дарвін
(«Подорож натураліста навколо світу»), О. Гумбольдт (кліматологія), Е. Геккель
(вперше водить поняття «екологія»), К. Лінней («Економія природи»), К. Мебіус
(«біоценоз»), К. Тімірязєв («біономія») та інші, які обґрунтували потребу
пріоритетної підтримки екологічної стабільності біосфери як глобальної
екосистеми. У ХІХ столітті питаннями екології займалися такі відомі вчені, як:
М. Вебер («Людство та екологічний імператив»), В. Вернадський («Біосфера»),
В. Едвардс («Вплив фізичних агентів на життя»), Ж. Ламарк («Філософія
зоології») та інші.
Аналіз проблем освітньої парадигми екобезпечного розвитку, пов’язаний з
початком ХХ століття, проблематика якої розглядалася у працях П. Дювіньо
(«Екологічний синтез»), Р. Дажо («Основи екології»), Ю. Одум («Екологія»),
А. Тенслі (вперше з’являється поняття «екосистема»). Аналіз екологічної
проблематики, загострення якої являє загрозу існування людства, пришвидшили
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діячі так званого «Римського клубу». У. Беренс, Е. Вайцзеккер, Е. Ласло,
Д. Мідоуз, М. Месарович, Е. Пестель, А. Печчеї, Я. Тінбенген, Дж.Форрестер та
інші, які підкреслювали, що невідповідальне ставлення до проблем екологічної
безпеки може обернутись катастрофою, яка приведе до розпаду і ліквідації
людської цивілізації як такої. У своїх працях вони сформували сучасну
екологічну парадигму розвитку людства.
У творах К. Манхейма міститься спроба інтерпретації безперервної освіти
як концепції освіти дорослих, постосвіти і перекваліфікації. У безперервній
освіті Манхейм бачить подолання бар’єру між освітою і життям. Ця думка
розвивається Ф. Кумбсом, 3. Бауманом, Ю. Габермасом, Е. Гідденсом, У. Беком
та іншими, які з позиції «пізнього модерну» інтерпретують безперервну освіту
як практику інтенсифікації життєвих можливостей людини і підтримку
«життєвих світів». Постмодерн розглядає освіту як «турботу про себе»,
можливість перфомансу та перекладу мови жителів у гру глуздом (Ж. Бодріяр,
Ж.-Ф.Ліотар).
Зміст безперервної екологічної освіти та виховання повинен включати дві
ланки: формальну і неформальну. До першої ланки відноситься загальна
система освіти, яка існує в Україні на таких рівнях: дошкільна, шкільна,
позашкільна, професійно-технічна, вища та післядипломна освіта. Друга ланка
системи екологічної освіти та виховання має просвітній характер, формує
екологічну свідомість і культуру населення (засоби масової інформації, церкви,
громадські екологічні та просвітні об’єднання, партії та ін.).
Загальна екологічна освіта спрямована на підвищення екологічного
компоненту загальної культури людини.
Дошкільна екологічна освіта повинна закласти фундамент нової не
споживацької філософії нації. Дитині треба усвідомити, що все живе, а не лише
людина має рівне право користуватися благами природи. Дошкільна освіта,
незважаючи на її коротку тривалість, найбільш відповідальний і важкий етап
екологічної освіти.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

Шкільна і позашкільна освіта, в ході якої продовжується і поглиблюється
процес екологічного світосприйняття, є надзвичайно важливим етапом в
системі неперервної багатоступеневої екологічної освіти. За особливостями
форм та методів освіти з врахуванням віку дітей, обсягу та рівня їх шкільних
знань, шкільна освіта охоплює три рівні: початковий (1–4 класи), основний (5–9
класи) та старших класів (10–12 класи).
Екологічна освіта у професійно-технічних закладах має базуватися на
змісті, формах та методах шкільної екологічної освіти та враховувати
особливості впливу на довкілля конкретних галузей народного господарства.
Вища екологічна освіта спрямована, з одного боку, на завершення
формування екологічної культури фахівців за різним фахом, і, з іншого боку,
вона забезпечує підготовку спеціалістів із профільною вищою екологічною
освітою чотирьох рівнів (початкова, базова і два рівні повної вищої екологічної
освіти), які відрізняються за ступенем глибини, ґрунтовності й специфікою
підготовки спеціалістів.
В

зв’язку

з

цим

висока

якість,

правдивість,

обґрунтованість,

цілеспрямованість екологічних програм для засобів масової інформації є одним
з головних факторів ефективної екологічної освіти. Навколишнє середовище в
загальному вигляді може бути представлено моделлю, яка структурно
складається з трьох взаємопов’язаних, взаємозалежних і взаємодіючих
елементів:

фізичне

навколишнє

середовище

(атмосфера,

гідросфера

і

літосфера); біологічне навколишнє середовище (тваринний та рослинний світ);
людина і людське суспільство. Основними факторами, що зумовлюють
зростання інтересу до антропоекологічної проблематики, є нагальна потреба у
визначенні і практичній реалізації нових науково обґрунтованих підходів до
системного вивчення проблем планетарного масштабу «людина – навколишнє
середовище» та «охорона природи». При збереженні традиційних, усталених
підходів до розробки заходів, спрямованих на охорону живої і неживої природи
від руйнівної діяльності людини, нині багатьма екологами пропонується і
втілюється в життя принципово новий підхід, сутність якого полягає в розробці
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системи методів охорони оточуючого людину середовища в цілях збереження і
зміцнення основного багатства планети – здоров’я людей. Оскільки за станом
здоров’я

населення

навколишнього

(як

середовища)

сукупного

узагальненого

визначається

показника

соціально-трудовий

якості

потенціал

певного регіону чи країни в цілому.
Сучасну людину потрібно вивчати комплексно як багатоаспектний
складний об’єкт (фізіологічний, психічний тощо) у всій його глибині й
складності фізичних можливостей, вроджених властивостей, індивідуальних
ритмів, інтелектуального, трудового, емоційного та духовного потенціалу.
Визначення потенційних можливостей людини з наступним їх узгодженням (чи
відповідною корекцією) з впливом зовнішніх факторів є актуальною науковопрактичною проблемою сьогодення. За наслідками її розв’язання можна
створити прогностичну модель певного рівня достовірності можливих
(рекомендованих) варіантів практичної діяльності конкретної людини з метою
обґрунтованого планування її життєдіяльності. В основу такої моделі слід
зокрема покласти ритмічні коливання фізіологічних процесів людського
організму, вплив біотичних і абіотичних факторів та ритміку природи. [2].
Пріоритетним завданням вищої школи є підготовка висококваліфікованих
фахівців, рівень теоретичних знань та практичних умінь яких повністю
відповідав би вимогам сучасної ринкової економіки, забезпечував їх активну
продуктивну життєдіяльність в умовах техногенного суспільства та дозволяв
швидку професійну та психологічну адаптацію до мінливого оточуючого
середовища.
Метою статті є розкрити місце і роль екологізації безперервного
освітнього процесу як головне завдання модернізації освіти ХХІ століття
обґрунтувати значення екологічної освіти для процесу формування культури
екобезпечного сталого розвитку трансформаційного суспільства та виявити
місце і роль екологічного виховання в системі освітньої діяльності як чинника
цивілізаційного розвитку суспільства.
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Задачі, що виникатимуть перед майбутніми екологами під час їх
практичної діяльності, настільки складні й різноманітні, що вимагають
реалізації комплексного системного навчання, визначальними рисами якого має
стати фундаменталізація освіти, практична корисність набутих знань, умінь і
навичок

та

вільне

володіння

численним

сучасним

різноманітним

інструментарієм, де чільне місце відводиться інформаційним технологіям,
зокрема,

комп’ютерному

експерименту

та

імітаційному

моделюванню

динамічних екологічних (у тому числі й екологічно небезпечних) процесів і
явищ.
Виклад
спеціалістів

основного
передбачає

матеріалу
освоєння

дослідження.

ними

низки

Підготовка

навчальних

таких

дисциплін

екологічного спрямування. Одним з таких курсів, що входять до циклу
нормативних професійно-орієнтованих дисциплін, є «Екологія людини», що
вивчається на другому чи третьому році навчання у вузі. Як відомо, екологія
людини, або антропоекологія, є міждисциплінарною наукою, яка вивчає
закономірності взаємодії людей з навколишнім середовищем, динаміку
зростання народонаселення, збереження здоров’я, вдосконалення фізичних і
психічних можливостей людини [1].
Об’єктом дослідження екології людини як галузі науки є система
«людина – навколишнє середовище», а серед головних її завдань перш за все
виділяють комплексне вивчення стану здоров’я людей та їх соціальнотрудового потенціалу (у межах певних територіальних систем). Навчальний
курс «Екологія людини» має містити основні наукові факти і включати
адаптований до навчального процесу інструментарій науки «Екологія людини»
та методичну систему, яка забезпечує успішне опанування студентами на
достатньому рівні визначеного обсягу знань, вироблення стійких первинних
умінь і навичок, характерних для професійної діяльності сучасного інженераеколога, формування в них здатності до швидкої безстресової професійної
адаптації в умовах переходу від постіндустріального до інформаційного
суспільства та саморозвитку і самоосвіти (як самостійного здобуття необхідних
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знань) після вивчення цієї дисципліни та після закінчення навчання у вузі і
роботі як фахового дипломованого спеціаліста. Нами з урахуванням реальних
умов Хмельницького національного університету створено й експериментально
апробується оригінальний навчальний курс «Екологія людини» (54 години), що
складається з циклу лекцій (18 годин) та комплексних лабораторно-практичних
занять (36 годин).
Концептуальною особливістю структурної побудови, відбору змісту
освіти та організації практичного викладання курсу «Екологія людини» є
максимальне

наближення

змістового

наповнення

курсу

(теоретичних

відомостей, вправ, завдань для практичних та лабораторних занять) до
реальних потреб і завдань виробничої практики та наскрізне системне
використання комп’ютерно-інформаційних технологій у всьому їх розмаїтті: як
інструментального засобу підготовки навчально-методичного забезпечення
викладачем; як засобу навчальної діяльності студента; як потужного
багатофункціонального засобу унаочнення навчальної інформації, активізації
пізнавальної діяльності студентів, підвищення ефективності навчальновиховного процесу та організації його дієвого моніторингу та адаптивного
управління.
У процесі відбору та конструювання змісту навчального курсу з екології
людини враховано основну мету – дати студентам уявлення про причини
виникнення, масштаби, можливі негативні наслідки, шляхи подолання сучасної
кризи у взаємовідносинах між людським суспільством та навколишнім
середовищем, а також сформувати основні уміння і навички дослідницької
діяльності майбутнього еколога. Нормативну та лекційну частину авторського
навчально-методичного

забезпечення

дисципліни

репрезентують

наукові

праці [3; 6].
Організація навчального процесу під час лекційних занять відбувається за
усталеною

схемою

й

не

потребує

докладного

розгляду.

Проведення

лабораторного практикуму дещо відрізняється від традиційних форм і схем,
оскільки

він

орієнтований

на

використання

сучасних
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інформаційних та педагогічних технологій, характеризується гнучкістю
організації навчального процесу та явною практичною спрямованістю його
змістового наповнення з урахуванням сфери майбутньої професійної діяльності
студентів-екологів.
Лабораторно-практичні заняття є одним з найефективніших видів
організації навчальної діяльності студентів, за якої відбувається інтеграція
теоретичних знань та практичних умінь і навичок у процесі навчальнодослідницької діяльності, спрямованої на групове чи індивідуальне вивчення й
пояснення фактів, процесів і явищ навколишньої дійсності. При цьому такий
вид організації навчальної діяльності студентів має найбільші потенційні
можливості щодо практичної реалізації різноманітних форм і засобів
інформатизації навчання. Тому розробці програмно-методичного забезпечення
лабораторно-практичних занять було приділено найбільше уваги. У процесі
визначення структурної побудови та конструювання змісту лабораторного
практикуму

провідним

дидактичним

принципом

обрано

моделювання

професійної діяльності еколога.
Моніторинг навчального процесу потребує постійного (чи періодичного)
визначення рівня навчальних досягнень студентів. Зазначене є одним із
факторів підвищення мотивації навчання студентів та вироблення педагогічних
рішень викладачем щодо повторного освоєння та узагальнення певного
навчального матеріалу, що підвищує ефективність усього навчально-виховного
процесу у вузі. Організація поточного моніторингу навчального процесу за
традиційною схемою вимагає значних часових і трудових затрат. Тому однією з
актуальних задач організації сучасного навчального процесу є реалізація
автоматизованого

(комп’ютерно-орієнтованого)

контролю

знань

із

використанням останніх досягнень теорії тестування та новітніх інформаційних
технологій.
Післядипломна екологічна освіта забезпечує неперервність екологічної
освіти та включає систему підвищення кваліфікації та перепідготовки
державних службовців, керівного складу підприємств, організацій, установ,
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підприємців

за

різними

аспектами

природоохоронної

діяльності

та

раціонального використання природних ресурсів, екологічну освіту дорослих
відповідно до потреб особистості та ринку праці, а також підготовку фахівцівекологів найвищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук у галузі екології та
охорони навколишнього середовища, на базі провідних ВНЗ [ 6].
Неформальна екологічна освіта – це масова освіта та виховання всіх
верств і категорій населення як зайнятого в виробничих і військових сферах
діяльності, так і поза цими сферами за допомогою планових занять, засобів
масової інформації (телебачення, радіо, газет, журналів, брошур, електронних
засобів), організації постійно діючих стаціонарних і тимчасових та пересувних
фотовиставок
вузівських,

екологічного
молодіжних),

змісту,

екологічних

олімпіад,

конкурсів,

фестивалів
організації

(шкільних,
тематичних

екологічних науково-популярних лекцій силами різних товариств охорони
довкілля та громадських екологічних організацій, товариства "Знання",
співробітників Міністерства екології та природних ресурсів України, Академій
наук, викладачів вищих навчальних закладів та співробітників тощо. Крім того
неформальній екологічній освіті населення мають сприяти театри, кіно,
краєзнавчі музеї, релігійні установи, зоопарки, природничо-заповідні об'єкти,
туристично-краєзнавчі організації.
Висновки. Основною проблемою освіти стає не засвоєння величезного
обсягу знань або хоча б орієнтація у потоці все зростаючої кількості інформації,
а протилежне питання – здобуття, створення, виробництво знання відповідно до
потреб, що виникають. Для реалізації таких дій необхідне виконання,
принаймні, двох таких умов: можливість одержати в певний час потрібну
інформацію; сформованість певних якостей особистості, як способу життя.
Зроблено висновок, що складовими екологічної освіти для процесу
формування екобезпечного сталого розвитку трансформаційного суспільства
повинні бути:
1) розвиток та підвищення екологічної культури і освіти всіх верств
населення. Особливої уваги потребує підготовка фахівців-екологів, здатних
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професійно сприяти екологізації промислових виробництв,
містобудуванню,

впровадженню

екологічного

транспорту,

моніторингу,

розвитку

екологічного менеджменту.
2) всебічна освіта на базі різних систем світосприйняття та їх
раціонального використання в ім’я максимальної самореалізації особистості,
тобто освіта повинна навчати головному і найважливішому – як реалізувати
себе у житті.
3) закріплення у суспільстві усвідомлення того, що природні багатства не
безмежні, а сучасне суспільство не має права жити за рахунок майбутніх
поколінь.
За останні роки у освітянських системах світу, у т.ч. в Україні, відбулися
суттєві структурні зміни, зумовлені швидким зростанням впливу сучасних
інноваційних

технологій

на

життєдіяльність

суспільства.

За

даними

закордонних експертів у XXI столітті кожний працюючий буде мати потребу у
вищій освіті. Навчання такої кількості студентів навряд чи витримають
бюджети навіть благополучних країн. Тому важливу роль за такої ситуації
будуть відігравати саме нетрадиційні форми освіти. Дистанційне навчання –
одна з форм екологічної освіти, яка об'єднує елементи усіх існуючих форм
навчання на основі інформаційних технологій і систем мультимедіа. Це
сукупність інформаційних технологій, яка забезпечує постачання студентам
основного об'єму навчального матеріалу, інтерактивну взаємодію студентів та
викладачів в процесі навчання, надання студентам можливостей самостійної
роботи, а також оцінку знань, умінь, навичок в процесі навчання [7].
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Використання
засобів масової інформації для підвищення ефективності екологічної освіти і
екологічної активності населення також має дуже важливе значення. Це
пов'язане з великою оперативністю засобів масової інформації, а також їх
можливістю впливати практично на все населення країни, формуючи
громадську думку й відношення до тих чи інших процесів, об'єктів і явищ. Крім
можливостей

ефективного,

оперативного

і

максимально
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розповсюдження екологічної інформації, можливостей в домашніх умовах
виконувати екологічний всеобуч, засоби масової інформації мають ще й ту
перевагу, що можуть оперативно попередити про екологічну небезпеку,
навчати способам поведінки в умовах надзвичайних екологічних ситуацій,
сприяти відведенню екологічних катастроф.
Для підготовки таких програм, як і для їх реалізації, повинні залучатися
фахівці-екологи найвищої кваліфікації. Варто широко залучати до екологічного
виховання також рекламно-комерційний апарат, організовувати публічні
екологічні дискусії в робочих колективах на злободенні галузеві екологічні
проблеми [1].
Програми розвитку і реалізації неформальної екологічної освіти, як і
програми

формальної

екологічної

освіти,

повинні

розглядатися

й

затверджуватися науково-методичною комісією Міносвіти і науки України.
Кожен з регіонів, а також основні галузі виробництва України повинні мати
свою низку програм неформальної екологічної освіти відповідно до місцевих
природних особливостей і екологічної ситуації [5].
В

аспекті зазначеного

вище

тісний

взаємозв'язок

формальної

і

неформальної системи екологічної освіти забезпечує сприятливі умови
формування різнобічно розвинутої в екологічному розумінні особистості.
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Семенюк
Н.
Совершенствование
содержания
непрерывного
экологического образования путем мониторинга учебного процесса
Рассматривается
авторское
направление
совершенствования
непрерывного экологического образования, направленное на завершение
формирования
экологической
культуры
специалистов
различных
специальностей, и обеспечение подготовки специалистов с профильным
высшим экологическим образованием всех уровней, которые отличаются по
степени глубины, основательности и специфике подготовки специалистов
путем внедрения инновационных технологий в учебный процесс.
Ключевые слова: непрерывное экологическое образование, экологическое
сознание, познавательные и деятельностные компоненты обучения,
антропоэкология, фундаментализация образования,.
Semeniuk N. Improvement of the content of continuous environmental
education by monitoring of the educational process
The article represents the author direction of improvement of continuous
environmental education aimed to completion of forming of ecological culture of
different specialists, and training of specialists with higher environmental education
of all levels, which differ according to the degree of depth, thoroughness and
specificity of tuition through the introduction of innovative technologies into the
educational process.
Keywords: continuous ecological education, ecological consciousness,
cognitive and activity components of learning, anthropoecology, fundamentalization
of education.
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Сергій СТЕПАНОВ,
Національна академія Державної прикордонної служби
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
СПЕЦІАЛЬНІ УМІННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті автор розглядає спеціальні уміння ідентифікації як важливу
складову готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної
діяльності, зміст яких обумовлений цілями і завданнями роботи пунктів
пропуску через державний кордон. С. Степанов доводить, що належне
здійснення ідентифікації є передумовою ефективного і надійного
прикордонного контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які
перетинають державний кордон. Автор розкриває вимоги до спеціальних умінь
ідентифікації офіцера-прикордонника, що закріплені у відповідних законах і
нормативних актах і визначають необхідність виконання завдань щодо
ідентифікації осіб й транспортних засобів, та доходить висновку, що
ідентифікаційні уміння офіцера-прикордонника ґрунтуються на знаннях, його
особистісній спрямованості успішно виконувати ідентифікаційну діяльність у
пунктах пропуску.
Ключові слова: офіцер-прикордонник, ідентифікація, уміння, паспортний
контроль, професійна діяльність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Необхідність формування
у майбутніх офіцерів-прикордонників спеціальних умінь ідентифікації стала
нагальною порівняно недавно. За радянських часів охорону кордону
здійснювали прикордонні війська, які входили до системи органів державної
безпеки. Вони виконували насамперед службово-бойову діяльність, основними
формами якої були нагляд, попередження перекриття напрямків руху
порушників кордону, переслідування, блокування району, пошук, оточення і
затримання. Ключовими при цьому були насамперед тактичні та маневрові
уміння прикордонників.
Після набуття Україною незалежності, хоча Прикордонні війська
тривалий час і залишалися військовою структурою, було розбудовано мережу
пунктів пропуску через державний кордон. З 1 серпня 2003 р., коли
© Степанов С.
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Прикордонні

війська

було

реформовано

у

правоохоронний

орган

із

відповідними повноваженнями – Державну прикордонну службу України,
змінилася ідеологія охорони державного кордону. Першочерговим було
визначено завдання становлення сучасного прикордонного відомства як
правоохоронного органу, діяльність якого ґрунтуватиметься на базових
стандартах Європейського Союзу.
З 2014 р. «гібридна» війна на сході країни, інші загрози її територіальній
цілісності, незалежності та існуванню, небезпека сепаратизму, міжнародний
тероризм, активізація контрабанди зброї та засобів терору, наркобізнесу,
нелегальної міграції, а також загроза незаконного розповсюдження зброї
масового ураження та екологічно небезпечних речовин зумовили необхідність
удосконалення системи безпеки державного кордону, зокрема і у пунктах
пропуску [6]. Йдеться про необхідність новітнього технічного оснащення
пунктів пропуску та підвищення ефективності роботи прикордонників щодо
ідентифікації осіб та транспортних засобів, що перетинають державний кордон
у пунктах пропуску.
Сьогодні досить часто багато осіб перетинають державний кордон за
підробленими паспортами, приховують свої справжні прізвища та належність
до громадянства, маскують зовнішність, виготовляють підроблені документи та
використовують чужі. Це робить майже кожен четвертий затриманий порушник
законодавства про державний кордон. Такий вид порушень найбільш складний
для виявлення, оскільки порушники спеціально підбирають схожу за
зовнішністю фотокартку в паспорті, дещо змінюють свою зовнішність. У
деяких випадках остаточне рішення про належність прикордонного документа
особі можна прийняти тільки після детального вивчення [2, с. 9].
Зазначені обставини обумовлюють необхідність належної організації
процесу ідентифікації у пунктах пропуску, формування у майбутніх офіцерівприкордонників ідентифікаційних умінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. На сьогодні
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проблеми ідентифікації особистості є предметом зацікавлення соціальної
психології, криміналістики та власне прикордоннології. Зокрема у соціальній
психології Т. Парсонс, Р. Мертон, П. Бурдьє, Р. Дженкінс використовують
категорію «соціальна ідентифікація» для позначення і вивчення входження
людини в систему суспільних відносин, для позначення механізмів соціалізації
та персоналізації. Через процес ідентифікації, об’єднання себе з іншим
індивідом або групою, на думку вчених, людина опановує певні соціальні
статуси та ролі, засвоює та приймає норми, цінності, зразки поведінки групи.
Проблеми ідентифікації людини ґрунтовно вивчає і криміналістика.
Одним з перших термін «ідентифікація» використав А. Бертільйон. Пізніше
теорію криміналістичної ідентифікації розвинули А. Вінберг, М. Терзієв,
Б. Шевченко, В. Колдін, В. Колмаков, М. Селіванов та ін. Сьогодні дослідники
(І. Когутич, М. Салтевський, М. Скригонюк, В. Пясковський, Ю. Чорноус,
А. Іщенко та ін.) трактують криміналістичну ідентифікацію як процес
порівняльного дослідження об’єктів, пов’язаних із подією, що розслідується,
для вирішення питання щодо їхньої тотожності [3, с. 31]. Учені підкреслюють,
що криміналістична ідентифікація має велике значення у слідчій діяльності, так
як розкриття й розслідування злочинів тією чи іншою мірою пов’язане з
ідентифікацією.
Військові педагоги вивчають питання формування спеціальних умінь
ідентифікації у майбутніх офіцерів-прикордонників у контексті загальної
проблеми формування їх професійної компетентності та підготовки до
професійної діяльності (С. Білявець, Л. Балагур, Р. Мішенюк), підготовки
майбутніх до роботи у пунктах пропуску та використання технічних засобів
прикордонного
формування

контролю

необхідних

(О. Войцехівський,

особистісних

якостей

О. Кирилюк,
та

здатностей,

Ю. Кузь),
зокрема

професійної спостережливості (О. Трембовецький) та уміння інтерпретувати
невербальну поведінку особистості, яка займається протиправною діяльністю
(С. Олексієнко).
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Проте
формування

на

сьогодні

у

майбутніх

досліджено

лише

окремі

офіцерів-прикордонників

аспекти
умінь

проблеми

ідентифікації.

Нагальною є необхідність дослідження педагогічних умов формування у
майбутніх

офіцерів-прикордонників

спеціальних

умінь

ідентифікації

з

урахуванням усього циклу навчальних дисциплін, що вивчають особливості
прикордонного контролю в пунктах пропуску.
Метою

статті

є

висвітлення

особливостей

спеціальних

умінь

ідентифікації як складової готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до
професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Важливість спеціальних
умінь ідентифікації для офіцера-прикордонника обумовлена особливостями
професійної діяльності у пунктах пропуску, завданнями й характером
паспортного контролю. Відповідно до статті 2 Закону України «Про Державну
прикордонну службу», здійснення в установленому порядку прикордонного
контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних
засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків
незаконного їх переміщення є однією з важливих функцій Державної
прикордонної служби [4].
Спеціальні уміння ідентифікації необхідні офіцеру-прикордоннику з
огляду на завдання, що покладаються на Державну прикордонну службу,
зокрема здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому
порядку осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна за наявності
належно оформлених документів після проходження ними митного та за
потреби інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб без
громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх
паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон.
У Законі України «Про Державну прикордонну службу України» у статті
19 зазначено, що прикордонний контроль здійснюється щодо осіб, які
перетинають державний кордон; транспортних засобів, що перевозять через
державний кордон осіб та вантажі; вантажів, що переміщуються через
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державний

кордон,

та

передбачає

перевірку

документів,

огляд

осіб,

транспортних засобів, вантажів; реєстрацію іноземців, осіб без громадянства та
їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон [5].
Таким чином, для виконання усіх зазначених завдань офіцериприкордонники повинні мати належний рівень спеціальних умінь ідентифікації.
Особливості спеціальних умінь ідентифікації, зміст готовності майбутнього
офіцера-прикордонника до здійснення ідентифікації у пунктах пропуску
обумовлений цілями, завданнями й характером його професійної діяльності.
Установлення належності паспортного документа особи – одне з
найбільш складних завдань при здійснені прикордонного контролю. У
переважній більшості випадків ідентифікація особи під час перевірки
документів осіб, що перетинають державний кордон, здійснюється за
зовнішністю.

Головною

складовою

часткового

процесу

встановлення

належності документа пред’явникові є фотопортретна ідентифікація, тобто
визначення відповідності обличчя пред’явника його зображенню на фотокартці
в документі. Від уміння прикордонників, які несуть службу в пунктах
пропуску, виявити невідповідність між обличчям пред’явника

і його

зображенням на фотокартці в паспорті, залежить кількість виявлених осіб, які
намагалися перетнути державний кордон з документами, що їм не належать, і
це в свою чергу забезпечує надійність охорони державного кордону.
В умовах перевірки документів фотопортретна ідентифікація становить
певну складність, яка обумовлюється низкою обставин: обмеженість часу
перевірки документів (як правило, на ідентифікацію відводиться 10-20 сек.);
вікові зміни зовнішності пред’явника порівняно із зображенням на фотокартці,
зміна зачіски, використання засобів косметики, низька якість фотографії та ін.
Незважаючи на зазначені труднощі, фотопортретну ідентифікацію офіцерприкордонник може провести досить швидко й точно, якщо буде теоретично та
практично підготовлений.
Насамперед йдеться про необхідний рівень знань з питань ідентифікації.
Офіцер-прикордонник

повинен

знати

нормативно-правову
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регламентує здійснення прикордонного контролю, особливості організації та
здійснення реєстрації іноземців. Важливе значення мають також щодо
використання технічних засобів прикордонного контролю, щодо призначення,
основних тактико-технічних характеристик та можливостей технічних засобів і
спеціальної техніки прикордонного контролю.
Щодо паспортного контролю офіцер-прикордонник повинен знати
технологію виготовлення паспортних документів, їх склад, способи друку,
фарби, які застосовуються; основні способи поліграфічного захисту та оптичнозмінними
особливості

засобами;

способи

виготовлення

та

персоніфікації
зчитування

паспортних

електронних

документів;

документів

та

пластикових карток; основні способи фальсифікації документів, їх ознаки та
методику виявлення; захисні елементи візи України, її компоновку, види та
категорії віз та ін.
Безпосередньо

щодо

ідентифікації

осіб

та

документів

офіцери-

прикордонники повинні знати:
загальні положення щодо ідентифікації особи, чинники, які впливають на
проведення ідентифікації особи, послідовність дій при перевірці документів і
здійсненні ідентифікації особи;
особливості об’єктів зовнішності (особливості фотоматеріалів; порядок
дослідження фотографії; ознаки зовнішності, за якими можна визначити стать
людини; антропологічні типи людини; ознаки різних антропологічних типів;
розміри низького, середнього і високого зросту чоловіків і жінок; ознаки, за
яким можна визначити вік людини; вікові зміни зовнішності; ознаки, за якими
можна визначити тип статури тіла; елементи обличчя та їх різновиди; особливі
прикмети людини і їх різновиди; види пластичних операцій; функціональні
ознаки людини; зовнішні ознаки проявів неврологічного стану; зовнішні ознаки
«політики омани»; етнографічні особливості поведінки; фонетичні ознаки мов;
супутні ознаки зовнішності; етнічні особливості носіння одягу; етнічні
особливості жестикуляції; вимоги до «словесного портрету»; термінологію
«словесного портрету»; порядок складання «словесного портрету»);
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документи, що посвідчують особу та мету подорожі (методику вивчення
реквізитів документів; порядок виявлення відповідності реквізитів документа
встановленому зразкові; способи проведення фотопортретної ідентифікації
власника документа та за відбитками нігтьових фаланг; додаткові документи
для ідентифікації особи; порядок вивчення віз та відміток прикордонних
служб).
особливості поведінки пасажира, порядок його опитування (стресові
реакції, фізіологічні, емоційні, рухові; жести людини, що намагається дещо
приховати

або

обдурити;

порядок

оцінки

результатів

психологічного

спостереження; порядок проведення опитування, формування питань, оцінки
відповідей; порядок оцінки кількості і якості речей контрольованої особи та їх
відповідності легенді пасажира [2, с. 31–32].
Безпосередньо щодо вмінь слід вказати на важливість для офіцераприкордонника загальних умінь щодо організації прикордонного контролю,
зокрема йдеться про вміння з

високою ефективністю організовувати

прикордонний контроль на ділянці відділу прикордонної служби; вирішувати
питання з пропуску осіб та транспортних засобів через державний кордон
України.
Важливе значення мають також уміння офіцерів-прикордонників щодо
паспортного контролю. Це уміння виявляти захисні елементи паспортних
документів; розпізнавати способи внесення ідентифікатора у паспортний
документ; виявляти різни способи фальсифікації у паспортних документах;
застосовувати технічні засоби паспортного контролю для виявлення захисних
елементів та фальсифікацій; складати словесний портрет та фоторобот за
загальними та частковими ідентифікаційними ознаками людини.
Безпосередньо

для

ідентифікації

осіб

за

зовнішністю

офіцери-

прикордонники повинні уміти:
проводити дослідження зовнішності за фотографією в документі;
за зовнішніми ознаками, поведінкою, голосом визначати стать і вік
людини;
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визначати антропологічний тип людини, на око визначати її зріст,
визначати вікові зміни зовнішності;
виявляти і порівнювати окремі елементи особи людини;
за зовнішнім виглядом виявляти ознаки неврологічного стану людини;
виявляти функціональні ознаки людини та їх різновиди;
визначати супутні ознаки зовнішності;
виявляти помітні ознаки зовнішності людини і сліди пластичних
операцій;
визначати за особливостями поведінки національну належність людини;
за жестикуляцією визначати національність особи;
складати «словесний портрет», виявляти осіб за «словесним портретом»;
виявляти характерні риси зовнішності людини, порівнювати обличчя
людини з його зображенням на фотографії в документі без розкладу на окремі
елементи;
за зовнішнім виглядом визначати ознаки, що вказують на обман;
порівнювати обличчя людини з її зображенням на фотографії в документі
за окремими елементами зовнішності або тільки за характерними прикметами;
здійснювати порівняння обличчя людини з її зображенням на фотографії
в умовах недостатнього освітлення (при наявності значних світлотіней на
обличчі пасажира та при наявності світлових блисків на обличчі пасажира; на
фото малого розміру та ін.).
здійснювати порівняння обличчя людини з фотографією в документі при
зміні зачіски, використанні косметики; частково прикритого окулярами,
одягом; за різних погодних умов; в умовах, коли пасажир своєю поведінкою
заважає процесу порівняння;
визначати зміни зовнішності людини, викликані хворобою, травмою,
мімікою;
за зовнішнім виглядом пасажира визначати, чи відповідає він статуту
паспорта, що пред’являється;
за фонетичним складом вимови визначати мовну групу;
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Серед умінь офіцера-прикордонника, необхідних для ідентифікації за
документами, слід виокремити такі уміння:
вивчати реквізити документів;
виявляти ознаки невідповідності реквізитів встановленому зразку та
заміни фрагментів документів;
визначати, яка держава видала візу і коли; для якої цілі подорожі видано
візу; дійсність віз і відміток прикордонних служб та ін.;
виявляти суперечності у візах і відмітках прикордонних служб;
невідповідність віз і відміток прикордонних служб легенді пред’явника
паспорта;
за відміткам в паспорті визначати коли, з якою метою, в яких країнах
бував дійсний власник паспорта;
використовувати для ідентифікації особи інші документи;
Особливо слід вказати на важливість для офіцера-прикордонника уміння
здійснювати психологічне спостереження за особами, що перетинають пункти
пропуску. Обмеженість часу на проведення прикордонного контролю осіб, які
перетинають державний кордон, вимагає від прикордонників вміння вести
психологічне спостереження, тобто вміння за зовнішніми ознаками визначити
психологічний стан людини і на цій основі прогнозувати можливі її наміри.
Службова особа Державної прикордонної служби, яка вміє вести психологічне
спостереження, помічати й аналізувати реакції поведінки особи, яка підлягає
контролю, може забезпечити більш надійну охорону державного кордону
взагалі та ідентифікацію зокрема. Загалом для психологічного спостереження і
опитування осіб, що перетинають державний кордон у пунктах пропуску,
офіцер-прикордонник повинен уміти:
виявляти ознаки стресових реакцій людини;
визначати за жестами людини спробу приховати дещо чи обманути;
задавати запитання, на які може відповісти тільки справжній власник
документа;
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задаючи запитання і вислуховуючи відповіді, визначити ступінь знання
української (англійської, польської, російської) мови;
визначати, чи відповідає міра знання мови легенді пасажира;
визначити міру знання країни, міста проживання справжнього власника
паспорта;
визначити відповідність речей легенді пасажира;
визначити відповідність кількості і якості речей пасажира статусу
паспорта [2, с. 32–34].
Окрім

цього,

для

ефективного

здійснення

ідентифікації

офіцер-

прикордонник повинен мати відповідну спрямованість особистості, потреби,
установки, цінності [7]. Професійна спрямованість майбутнього офіцераприкордонника – це особлива система його спонукань до застосування своїх
сил і здібностей для безпосереднього забезпечення державної прикордонної
політики [1, с. 91]. Професійна спрямованість визначає необхідне емоційнопізнавальне ставленням до професійної діяльності, до вивчення особливостей
здійснення ідентифікації у пунктах пропуску. Для успішної роботи у пунктах
пропуску мають значення також психічні якості прикордонника, зокрема зорова
пам’ять, швидкість запам’ятовування, особливості зорового сприймання,
ступінь володіння окомірною сіткою, спостережливість та ін.
Належне

Висновки.

здійснення

ідентифікації

є

передумовою

ефективного і надійного прикордонного контролю осіб, транспортних засобів
та

вантажів,

ідентифікації

які
є

прикордонників

перетинають
важливою

до

державний

складовою

професійної

кордон.

готовності

діяльності.

Зміст

Спеціальні
майбутніх

уміння

офіцерів-

спеціальних

умінь

ідентифікації офіцера-прикордонника обумовлений цілям і завданнями роботи
пунктів пропуску через державний кордон. Вимоги до спеціальних умінь
ідентифікації офіцера-прикордонника закріплені у відповідних законах і
нормативних актах та визначають необхідність виконання завдань щодо
ідентифікації осіб та транспортних засобів. Ідентифікаційні уміння офіцераприкордонника ґрунтуються на знаннях, його особистісній спрямованості
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успішно виконувати ідентифікаційну діяльність у пунктах пропуску. Спеціальні
уміння ідентифікації офіцера-прикордонника – це уміння здійснювати
ідентифікацію

осіб,

документів

та

транспортних

засобів,

здійснювати

психологічне спостереження, що дозволяє ефективно виконувати завдання з
прикордонного контролю у пунктах пропуску.
Перспективами подальших наукових розвідок є визначення критеріїв,
показників й рівнів сформованості спеціальних умінь ідентифікації у майбутніх
офіцерів-прикордонників.
Список використаної література
1. Діденко, О. В. Формування професійної творчості в майбутніх офіцерів
Державної прикордонної служби України : монографія / А. В. Діденко. –
Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2009. – 407 с.

2. Ідентифікація особи за національними ознаками під час здійснення
прикордонного контролю : навчальний посібник / Е. В. Матусяк, А. Ю. Мальцев, О.
Л. Войцеховський та ін. – Хмельницький : Видавництво Національної академії
державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2012. – 176 с.

3. Когутич, І. І. Криміналістика: Курс лекцій / І. І. Когутич. – К. : Атіка, 2008. –
888 с.

4. Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня
2003 р. № 661-ІV // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208. – Зі
змінами ; ост. ред. 9 черв. 2013 р.

5. Про прикордонний контроль : Закон України від 05 листоп. 2009 р. № 1710VI // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 6. – Ст. 46. – Зі змінами ; ост. ред. 02
груд. 2010 р.

6. http://dpsu.gov.ua/ua/z-2014-posilennya-viyskovoi-komponenti-v-sistemividomstva-adaptaciya-isnuyuchoi-sistemi-do-umov-osoblivogo-periodu-vedennya-boyovihdiy/

7. Діденко, О. В. Особливості впровадження компетентнісного підходу у
професійну підготовку майбутніх офіцерів у ВНЗ / О. В. Діденко // Вісник
Національної академії Державної прикордонної служби України . – 2014. – Вип. 3. –
Режим доступу: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Vnadps_2014_3_6%20(5).pdf
Стаття надійшла до редакції 27.10.2016

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 5

Педагогіка

Степанов С. Специальные умения идентификации как составляющая
готовности будущих офицеров-пограничников к профессиональной
деятельности
В статье автор рассматривает специальные умения идентификации как
важную составляющую готовности будущих офицеров-пограничников к
профессиональной деятельности, содержание которых обусловлено целями и
задачами работы пунктов пропуска через государственную границу.
С. Степанов доказывает, что надлежащее осуществление идентификации
является предпосылкой эффективного и надежного пограничного контроля
лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу.
Автор раскрывает требования к специальным умениям идентификации
офицера-пограничника, которые закреплены в соответствующих законах и
нормативных актах и определяют необходимость выполнения задач по
идентификации лиц и транспортных средств, и делает вывод, что
идентификационные умение офицера-пограничника основываются на знаниях,
его личностной направленности успешно выполнять идентификационную
деятельность в пунктах пропуска.
Ключевые слова: офицер-пограничник, идентификация, умения,
паспортный контроль, профессиональная деятельность.
Stepanov S. Special skills identification as part of future officers of border
guards to the profession
The article notes that the need for proper organization of the process of
identification at checkpoints, the formation of future officers-border identification
skills due to the fact that today the increasing number of people crossing the border
with fake passports, and this kind of violations of the most difficult to detect, because
specially selected offenders similar in appearance photograph in the passport, some
change their appearance.
The author argues that the importance of special skills identification for border
guard officer due to the peculiarities of professional activity at the checkpoints,
objectives and character of passport controls outlined in legal acts. In particular, the
special skills required identification, border guard officer given the task assigned to
the State Border Service, in particular border control and border crossing in the
prescribed manner of persons, vehicles, goods and other property across the border.
Establishing identity passport people - one of the most difficult tasks in the
implementation of border control, and the main part of the installation process of
partial identity document bearer is fotoportretna identification, ie determine whether
the bearer face it fotokarttsi image on the document. The ability of border guards
who serve at checkpoints, identify the discrepancy between the bearer and his face a
picture of the photo in the passport, depends on the number of detected persons
attempting to cross the state border of the documents that they do not belong, and
this in turn provides the reliability of the state border.
The successful identification guard officer should have the necessary
knowledge. First of all this knowledge of the legal framework that governs border
control, especially the organization and implementation of alien registration. The
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author describes the skills needed officers, border guards to carry identification at
checkpoints. This is especially common on the ability of border control and document
verification, and the ability to conduct research looks at a photo in the document; by
their appearance, behavior, voice determine the sex and age of the person and
others. The author also points to the importance for border guard officer the ability
to carry out psychological monitoring of persons crossing the checkpoints. It is about
the ability to detect signs of stress reactions person determined by human gestures
trying to hide something or cheat and others.
The researcher does reasonably conclude that identification ability Border
Guard officer based on knowledge, his personal orientation to successfully carry out
identification activities in the points and determine the effectiveness of his
professional activity to implement the passport control at border crossing points.
Keywords: officer-guard, identification, skills, passport control, professional
activity.
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