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УДК 378.311
Сергій БІЛЯВЕЦЬ,
кандидат педагогічних наук,
Чопський прикордонний загін
Державної прикордонної служби України, м. Чоп
ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ У ПРОВІДНИХ
КРАЇНАХ СВІТУ В ХІХ–ХХ СТОЛІТТЯХ
У статті представлено узагальнення даних історичних джерел з метою
виокремлення раціональних ідей, концепцій і підходів для обґрунтування
теоретичних і методичних основ підготовки курсантської молоді до військовопрофесійної діяльності. З’ясовано, що розвиток військової освіти відбувався
інтенсивно у тих країнах, де розуміли важливість створення професійно
підготовленого офіцерського корпусу – еліти збройних сил і військовоморського флоту. Зміст статті ґрунтується на матеріалах досліджень
вчених, які вивчали розвиток військової освіти в США і Німеччині.
Ключові слова: військова освіта, військові коледжі, історія, військова
справа, професійна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз проблеми
підготовки до професійної діяльності офіцерів-прикордонників в Україні та за
кордоном необхідно розглядати дещо у більш ширшому контексті і виходити за
рамки прикордонного відомства.

Це пояснюється

тим, що Державна

прикордонна

(правоохоронний

орган

служба

України

спеціального

призначення) є правонаступницею Прикордонних військ України, які у 2003 р.
були реформовані в сучасну прикордонну структуру.
В сучасних умовах реформа вітчизняної вищої освіти офіцерів
правоохоронних органів (у тому числі й прикордонників) і Збройних сил
України триває в контексті загальноєвропейського розвитку та з урахуванням
історичного досвіду. Його творче використання у поєднанні з міжнародним
досвідом підготовки офіцерських кадрів набуває особливої актуальності в
умовах оновлення змісту навчання офіцерів у ВНЗ правоохоронних структур та
ВВНЗ. При цьому необхідно враховувати досвід, традиції, національні
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особливості

становлення

і

розвитку

вітчизняних

Збройних

сил

та

правоохоронних органів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Освіта
історично відігравала важливу роль в підготовці військових інститутів до війни
і в забезпеченні держав і альянсів з потужними інструментами стратегічної
сили. Військова освіта не лише стимулює пізнавальну активність курсантів,
розвиває їхній кругозір, формує здатність діяти у стандартних ситуаціях, а
також заохочує

компетентність до

використання

інновацій

в

умовах

сьогодення, в прийнятті рішень під час стресу і ведення бойових дій.
Результати
представлено

у

дослідження
публікаціях

історичного

досвіду

М. Кабачинського

підготовки
[1],

офіцерів

О. Діденка

[2],

М. Плахотного [3] та інших. Зарубіжний досвід підготовки офіцерів до
професійної діяльності досліджували А. Васільєв, Д. Рюриков (професійна
підготовка персоналу берегової охорони Сполучених Штатів Америки) [4],
особливості професійної підготовки фахівців правоохоронних органів в
навчальних закладах провідних країн НАТО розкрив О. Даниленко [5].
Вивченню світового досвіду професійної підготовки персоналу прикордонних
відомств

присвячено

публікації

А. Балендра

(Угорщина);

В. Беркій,

Н. Ринденко, С. Псьола (Польща); І. Блощинського (Литва); О. Жабенка,
Л. Кіса, Р. Лоїка, Й. Монара (ЄС); О. Мареніна (ЄС та Північна Америка);
Т. Соляр (США) та ін.
Однак

узагальнення

тенденцій

підготовки

офіцерських

кадрів

у

провідних країнах світу в ХІХ–ХХ століттях для удосконалення сучасної
методичної системи формування професійної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників не були предметом окремого дослідження.
З огляду на це метою статті є узагальнення тенденцій підготовки
офіцерських кадрів у провідних країнах світу в ХІХ–ХХ століттях на предмет
пошуку корисних ідей, концепцій і підходів для врахування у процесі
удосконалення методичної системи формування професійної компетентності
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майбутніх офіцерів-прикордонників, особливо під час навчання військовоспеціальних дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку учених, які
вивчають проблему дослідження в історичному аспекті [6], серйозні нарікання
на проблеми професійної військової освіти були озвучені після катастрофічної
поразки Пруссії під Йєною та Ауерштедтом в 1806 році. Війна четвертої
коаліції (також відома як російсько-пруссько-французька війна) – війна
наполеонівської Французької імперії та її сателітів у 1806–1807 роках проти
коаліції великих держав (Російська імперія, Королівство Пруссія, Велика
Британія), розпочалась з нападу королівської Пруссії на Французьку імперію.
Але у двох генеральних битвах під Йєною та Ауерштедтом Наполеон
розгромив пруссаків і 12 жовтня 1806 року вступив до Берліну. 1 листопада
1806 року 150,000 французька армія перетнула кордон Великопольщі. У грудні
1806 року до війни вступила імператорська російська армія. Жорстокі бої під
Чарновим, Голиміном та Пултуськом у грудні 1806 року не виявили
переможців. Генеральна битва зимової кампанії відбулась під Ейлау у січні
1807 року. У кривавій битві між головними силами французької Великої армії
Наполеона та російської під керівництвом генерала Л. Беннігсена переможців
не виявилось. Оскільки вночі після битви Беннігсен відступив, Наполеон
оголосив себе переможцем. Обидві сторони були знекровленими тримісячною
безрезультатною боротьбою й зраділи приходу бездоріжжя, яке до травня
поклало край бойовим діям.
Пруссія втратила приблизно половину своєї території, включаючи землі,
отримані в Другому і Третьому розділі Польщі (яка в той час стала герцогством
Варшавським) і всі землі на захід від річки Ельби.
Побачивши свою армію і державу переможеними Наполеоном в один
день, прусські військові реформатори створили програму, щоб навчити
невелику групу офіцерів, які могли б забезпечити систематичну і послідовну
підготовку війська до війни. Ці посадові особи мали вирішальне значення для
відновлення Пруссії і поразки Франції в 1815 році. Прусські війська під
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головуванням маршала Гебхарда Леберехта фон Блюхера внесли вклад в
остаточну перемогу над Наполеоном у вирішальній битві при Ватерлоо в
1815 році [7].
Проте, в наступні роки нова система освіти зазнала нападу з боку
консервативних офіцерів, які ігнорували уроки минулого і стверджували, що те,
що було добре для Фрідріха Великого було добре для прусської армії
дев'ятнадцятого століття.
Проте, в 50-ті роки ІХХ століття після поразки Наполеона, відбулися
величезні технологічні зміни в зброї, засобах зв'язку і транспорті, які зробили
революцію у способах і засобах ведення війни та бойових дій. Пруссія, з її
унікальною системою військової освіти, була єдиною європейською країною,
яка збагнула всю значимість індустріальних і технологічних змін для розвитку
армії. У 1866 і 1870 роках під головуванням Гельмута фон Мольтке, начальника
генерального штабу, Пруссія виставила набагато більш підготовлену армію, і
перемогла Австрію і Францію. В наслідок цього відбулось об'єднання
Німеччини.

Перемоги

під

проводом

Гельмута

фон

Мольтке

були

переконливими і довели ефективність прусської моделі підготовки війська. У
подальшому ця модель була скопійована усіма великими європейськими
арміями.
У Європі з’являються перші військові коледжі, метою діяльності яких
була підготовка курсантів до складності ведення війни в епоху технологічних
змін.
Ще після Семирічної війни Фрідріх II намагався організувати академію
для офіцерів Генерал-квартирмейстер-штабу. У 1763 році в Берліні була
заснована Дворянська академія – курси читалися в Потсдамі, проте вони були
погано організовані і швидко припинилися. У 1801 р з ініціативи Шарнгорст в
Берліні були створені курси для офіцерів гарнізону. Вони отримали назву
«Академії для молодих офіцерів» і незабаром були перейменовані в Kriegs
Akademie (Військову академію). Академія Генерального штабу у Франції була
заснована в 1818 році, в Австрії – в 1852 році.
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Освіта, отримана у таких академіях, була дуже престижною. Доказом
цього є такий факт, що членами генерального штабу армій провідних
європейських країн були виключно випускники військових академій.
Росія також не відставала від вимог часу. Однак формалізм і посередні
виконавці ніколи не сприяли ефективному розвитку науки, в тому числі і
військової.
В академії Генерального штабу вивчалися такі дисципліни:
1) тактика і історія військового мистецтва;
2) обов'язки офіцера Генерального штабу;
3) артилерія;
4) тактика;
5) військова географія і військова статистика;
6) російська словесність;
7) політична історія;
8) топографія з кресленням;
9) фортифікація;
10) стратегія;
11) іноземні мови (французька та німецька) [8].
Однак рівень викладання був дуже невисокий і вкрай повільно
змінювався.

За

спогадами

очевидців,

курс

навчання

представляв

нагромадження «... фактів, імен, чисел, слів, правил, і занадто мало часу
залишалося слухачам, щоб поглиблено вивчати військові практичні дії, засвоїти
собі предмет, набути навички до практичного застосування науки» [8]
В інших країнах особливості розвитку професійної військової освіти були
досить різноманітними.
В кінці дев'ятнадцятого століття, низка чинників вплинула на підвищення
інтересу до професійної військової освіти в Сполучених Штатах. Вражаючі,
здавалося б, без зусиль прусські перемоги 1866 року і 1870 р підтримали
аргументи реформаторів, таких як Вільям Шерман і Еморі Аптон про те, що
професійна військова освіта має важливе значення для ефективної військової
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

діяльності. Але сприятливий стан національної безпеки, відсутність зовнішніх
загроз зняли з порядку денного питання про доцільність реформи системи
військової освіти. Однак, на рубежі ІХХ–ХХ століть з’явились нові чинники,
які актуалізували питання про реформу військової освіти. У першу чергу це
підвищення ідентифікації освітньої підготовки фахівців з професій у галузі
юриспруденції, медицини та інженерії. З огляду на це військові теоретики
швидко зрозуміли, що офіцер буде вважатися професіоналом за умови
опанування програмою освіти, яка б відповідала умовам сьогодення. Іншим
чинником стали серйозні недоліки у військовій організації під час іспаноамериканської війни – військового конфлікту між Іспанією і Сполученими
Штатами Америки за право володіння територіями в Північній Америці і в
Тихоокеанському регіоні. Військові дії почалися в квітні 1898 р. і закінчилися
перемогою США та підписанням Паризького мирного договору у грудні того ж
року. Ця війна увійшла в історію США, як маленька переможна війна, в
результаті якої Сполучені штати поширили свій вплив на Кубу, Пуерто-Рико,
Гуам та Філіппіни і стала першою війною США, як регіонального лідера.
виявили та введені імперські зобов'язання, які вимагали вивчення. Однак під
час військових дій виявилося, що майже повністю відсутня взаємодія між
армією і флотом. Американські кораблі втрачали бойовий порядок і часто
заважали один одному. Армійські начальники, які керували десантом, погано
уявляли собі, як треба перекидати солдатів на берег за допомогою шлюпок.
Багато проблем було в організації військової кампанії і в іспанців. У
іспанського Головного штабу взагалі не було плану війни проти Америки. В
день початку війни, 21 квітня, основна іспанська ескадра під командуванням
адмірала Сервери перебувала на островах Зеленого Мису. Адмірал не мав
навіть карт Вест-Індії і не знав особливостей місцевих портів. В передвоєнні
роки іспанці нехтували підготовкою комендорів. Тому їх постріли корабельної
артилерії була дуже не ефективними. В американські кораблі потрапило всього
сім снарядів, поранивши шести матросів [9; 10].
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Американські військові ретельно проаналізували хід і уроки війни, що у
подальшому вплинуло на розвиток системи військової освіти. Загалом до
початку Першої світової війни, кожна велика держава прийняла освіту в якості
компонента військового професіоналізму. Якість освіти широко варіювалася;
ніхто точно не оцінював військового і бойового потенціалу у промислово
розвинутих країнах. Перша світова війна довела, що війська потрібно навчати.
Військова тактика на початку Першої світової війни була не в силі йти в ногу з
прогресом технологій. Війна, через свій позиційний характер, призвела до
появи нових та розширення використання старих методів ведення бойових дій.
Нові технології дозволили будівництво масивних захисних споруд, через які
застаріла тактика не могла прорватися. Наприклад, колючий дріт був суттєвою
перешкодою для масованих проходів піхоти; артилерія, значно більш
ефективна ніж в 1870-х, разом з кулеметами робили перетинання відкритих
просторів справжнім жахіттям. Німці запровадили використання отруйного
газу (у квітні 1915 року німці вперше використали хлорний газ, порушивши
Гаазьку Конвенцію). Наслідки його застосування були справді жахливими:
вони спричиняли повільну і болісну смерть. Командувачі з обох сторін були не
в змозі виробити тактику для того, щоб прориватися через вкриті окопами
позиції без масових жертв.
Однак, технологічний процес, втім, позначився і на розробці нового
озброєння для атаки. Йдеться про танк, який був військовим винаходом
британців. Велика Британія і Франція були першими, хто їх випробував у
бойових умовах.
Інновації і накопичений досвід були враховані і міжвоєнний період в
діяльності військових інститутів та академій. Так, наприклад в США істотним
фактором, що характеризував інноваційні зміни у військовій освіті, стала якість
підготовки офіцерського корпусу. Для Франції наслідки Першої світової війни
довели необхідність якісної підготовки офіцерів: там, де керували випускники
військових академій, підрозділи проявили себе значно ефективніше. Освіта,
врахування досвіду попередніх війн і військових конфліктів, а також навчання
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керівництва. Так, наприклад, генерал Гамелен, який очолював французьку
армію в кінці 1930-х років, наголошував, щоб у військових академіях зміст
освіти офіцерів погоджувався з вищим командуванням.
Що стосується підготовки фахівців військового профілю у першій
половині ХХ століття, то заслуговує на увагу досвід Німеччини, яка на відміну
інших індустріально розвинених країн пішла іншим шляхом. Саме цей досвід
доцільно узагальнити і врахувати у контексті теми дослідження.
Офіцери Генерального штабу ретельно вивчили тактичні й оперативні
уроки останнього конфлікту і перевели їх у послідовну, гнучку доктрину. Щоб
стати офіцером у німецькій імперській армії, як правило, потрібно було пройти
навчання в кадетському корпусі. Таких корпусів налічувалося десять, в них
приймалися переважно сини офіцерів. Крім того, в кадетські корпуси могли
потрапити діти чиновників і унтер-офіцерів, які прослужили не менше 25 років.
Для вступу в кадетський корпус потрібно було закінчити курс елементарної
школи, а після закінчення корпусу кадетів переводили в Головний кадетський
корпус в Берліні. Курс Головного кадетського корпусу для більшості кадет
тривав два роки (unter і ober-secunda) [11].
Переважна більшість майбутніх офіцерів (крім випускників додаткових
класів prima Головного кадетського корпусу) проходили службу у військах
впродовж трьох-шести місяців, при цьому їх підготовці у військах в німецькій
армії приділялася особлива увага.
У військових частинах з усіх кандидатів в офіцери була формувалась
особлива навчальна група, якою завідував один з обер-лейтенантів. Навчання
проводилося окремо від рекрутів, при цьому намагалися максимально швидко
вивчити службу рядового і унтер-офіцера, не захоплюючись формальної
службою в строю. Це було обумовлено необхідністю швидкого переходу до
ознайомлення з майбутньою службою офіцера – як навчати підлеглих, як ними
керувати і командувати. Разом з практичною підготовкою мала місце і
теоретична компонента, яка часто реалізовувалась в формі письмових завдань з
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різних питань. Вважалося, що письмова робота є більш корисною, вона дає
можливість об’єктивно судити про розумові здібності. Служба у військових
частинах дозволяла детально вивчити майбутнього офіцера, прищепити йому
погляди і цінності офіцерського складу, сформувати зовнішній вигляд, який
притаманний кожному німецькому офіцерові. З особливою обережністю корпус
офіцерів військової частини вирішував питання про те, чи вартий кандидат
бути членом офіцерського середовища. Для цього наводились довідки про
матеріальний стан, про моральні якості. Це був запобіжник від потрапляння в
офіцерський корпус сумнівних особистостей [11].
Основна маса майбутніх офіцерів, пройшовши практику служби у
військах в званні портупей-юнкерів (фанен-юнкерів), здавала іспити на чин
підпрапорщика (фенриха) і поступала до військових училищ для подальшого
навчання. Всього в Німеччині було 11 військових училищ у містах Потсдам (на
100 чол.), Глогау (на 100 чол.) Нейсс (на 107 чол.) Енгерс (на 100 чол.), Кассель
(на 80 чол .), Ганновер (на 128 чол.), Анклам (на 96 чол.), Мец (на 120 чол.),
Данциг (на 108 чол.), Герсфельд (на 112 чол.), Мюнхен (Баварське військове
училище). Разом у перерахованих училищах навчалося більше 1100 курсантів, з
них успішно закінчували кожен курс близько 700 осіб (або 70-75 % від
загальної кількості). Курс військового училища перед Першою світовою війною
(з 1893 року) тривав 35 тижнів (або близько 9 місяців), тобто за три роки через
перераховані вище училища (без Баварії і Саксонії) через училища проходило
4200 осіб, а офіцерами ставали близько 3000 [11].
Відносно короткий термін навчання у військових училищах був
обумовлений високим рівнем загальної освіти серед населення в Німеччині, а
також престижем військової служби. Це сприяло забезпеченню німецького
військового відомства необхідною кількістю молодих людей, освітній рівень
яких давав можливість протягом 6 місяців служби у військах і 9 місяців курсу
військового училища підготувати їх практично до офіцерського звання. У свою
чергу стислість курсу мала своїм наслідком те, що училище було організовано
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не як стройова частина, а як навчальний заклад, де головна увага була звернена
на індивідуальне навчання.
Тут заслуговує на увагу порівняння німецької і радянської систем
підготовки офіцерів. Перша відмінність криється в тому, що в Німеччині навіть
серед призовників частка неписьменних становила всього 0,4 % проти 30–40 %
в Радянській Росії [12]. З огляду на це після ліквідації юнкерських училищ і
підвищення вимог до вступників до військових училищ термін навчання в них
становив 2 роки, оскільки надто слабкою була загальноосвітня підготовка
курсантів. А у деяких училищах військове відомство навіть змушене було
створити підготовчі курси. Таким чином, у Німеччині навчання офіцерів
тривало менш ніж 1 рік і 3 місяці (15 міс.), з яких на безпосереднє навчання у
військових училищах відводилося менше 9 міс., а решта часу відводилася на
практичну складову навчання, знайомство з життям військ, прищеплення
командних навичок. Російські військові були змушені відвести на підготовку
майбутніх офіцерів 24 місяці. І щоб не завищувати терміни підготовки
майбутніх офіцерів, вони всі складові підготовки майбутніх офіцерів
зосередили у військових училищах, внутрішній уклад яких нагадував стройові
частини. Ці тенденції проявилися і в подальшому.
Щодо особливостей навчання у військових училищах Німеччини у
міжвоєнний період, то кожне з них, як правило, було розділене на 5-6
паралельних класів (не більше 25 чоловік), курсанти розміщувалися не як
звичайні призовники в казармах, а окремих кімнатах по 2-5 чоловік у кожній,
внутрішній порядок відрізнявся порівняльної свободою, щоб привчити
майбутніх офіцерів до самостійного життя. Курс училища складався з
теоретичного та стройового навчання і практичних занять в полі, зміст і
особливості проведення яких залежав від пори року. Час, що залишався після
закінчення теоретичного навчання до іспитів використовувався для повторення
і закріплення вивченого матеріалу [11].
Щодня навчання курсантів тривало 6 годин. Протягом тижня 25 годин
було передбачено на теоретичне навчання (тобто 4 години щодня), 10 годин –
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на стройове (практичне) навчання (тобто близько 2 годин щодня). Практична
підготовка передбачала підготовку портупей-юнкерів до навчання інших
(підлеглих) і командуванню підрозділом, вивчалися особливості проведення
ротних і батальйонних навчань, навчань із залученням артилерії, практичні
стрільби. Щодо практичних занять, то вони мали на меті перевірку теорії
практикою в польових умовах, при цьому для розширення знань майбутніх
офіцерів вони залучалися до відвідування польових навчань військ, стрільбищ,
фортифікаційних споруд, військово-технічних закладів тощо.
Висновки. Таким чином, узагальнення даних історичних джерел щодо
розвитку військової освіти дозволяє виокремити певні тенденції. Йдеться про
те, що розвиток військової освіти відбувався інтенсивно у тих країнах, де
розуміли важливість створення професійно підготовленого офіцерського
корпусу – еліти збройних сил і військово-морського флоту.
У ХІХ столітті проблеми професійної військової освіти були озвучені
після катастрофічної поразки Пруссії під Йєною та Ауерштедтом в 1806 році.
На розвиток військової освіти суттєвий вплив мали технологічні зміни в зброї,
засобах зв’язку і транспорті, які зробили революцію у способах і засобах
ведення війни та бойових дій. У Європі перші військові коледжі з’являються у
ХІХ столітті, метою діяльності яких була підготовка курсантів до складності
ведення війни в епоху технологічних змін. В кінці ХІХ століття низка чинників
також вплинула на підвищення інтересу до професійної військової освіти в
Сполучених Штатах.
Перспективи
проведення

подальших

ретроспективного

розвідок
та

полягають

порівняльного

у

аналізу

необхідності
підготовки

офіцерського складу до військово-професійної діяльності за кордоном у ХХ–
ХХІ століттях.
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Билявец С. Тенденции подготовки офицерских кадров в ведущих
странах мира в XIX-XX веках
В статье представлены обобщения данных исторических источников с
целью выделения рациональных идей, концепций и подходов для обоснования
теоретических и методических основ подготовки курсантской молодежи к
военно-профессиональной деятельности. Установлено, что развитие военного
образования происходил интенсивно в тех странах, где понимали важность
создания профессионально подготовленного офицерского корпуса – элиты
вооруженных сил и военно-морского флота. Содержание статьи
основывается на материалах исследований ученых, которые изучали развитие
военного образования в США и Германии.
Ключевые слова: военное образование, военные колледжи, история,
военное дело, профессиональная подготовка.
Bilyavets S. Trends in training of officers in the leading countries in the
ХІХ–ХХ centuries
The article presents the generalized data of historical sources for the purpose
of isolating the rational ideas, concepts and approaches for the study of theoretical
and methodological bases of preparation of students of military schools to the
military profession. It is shown that the development of military education occurred
rapidly in those countries that understand the importance of creating a professionally
trained officer corps – elite forces and navy. The content of the article is based on
materials research scientists who have studied the development of military education
in the United States and Germany. Data Synthesis historical sources for the
development of military education allows to distinguish certain trends. The point is
that the development of military education occurred rapidly in those countries that
understand the importance of creating a professionally trained officer corps – elite
forces and navy.
In the nineteenth century the problem of professional military education were
announced after the catastrophic defeat of Prussia at Jena and Auershtedt in 1806.
The development of military education had a significant impact technological
changes in weapons, communications and transport that made a revolution in the
methods and means of warfare and combat. In Europe, the first military college to
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appear in the nineteenth century, the purpose of which was to prepare students to the
complexity of war in the era of technological change. In the late nineteenth century, a
number of factors also influenced the increasing interest in professional military
education in the United States.
Keywords: military education, military colleges, history, military affairs,
professional training.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

УДК 37.035 (477)
Олександр БОНДАРЕНКО,
Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
В ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ
В статті аналізується становлення феномену патріотизму та
патріотичного виховання молоді в історичній ретроспективі. Розкриті у
статті передумови становлення проблеми військово-патріотичного виховання
молоді, досліджені особливості і складові патріотичного виховання в
історичній ретроспективі мають за мету подальше вдосконалення системи
виховання молоді на основі рефлексії багатого історичного досвіду минулих
поколінь. Підсумовано, що формування та імплементація природовідповідної
для українського суспільства зокрема, і для людства загалом, духовнопатріотичної концепції є першочерговим завданням педагогічної науки та
філософії.
Ключові слова: патріотизм, патріотичне виховання, етапи, історикопедагогічний, аналіз, педагогіка, козацтво, кадети, українська державність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Патріотизм є унікальним
соціально-культурним та духовно-творчим феноменом, що притаманний всім
етапам розвитку людства. Відтоді, як зародилась держава і державність,
патріотизм став необхідним морально-соціальним принципом, дотримання
якого забезпечує умови виживання живого і життя, життєдайності природного
середовища, життєздатності будь-якого етносу, нації, держави. Аналіз
«стислих» історичних фактів у різних типах духовно-культурних часових
просторів засвідчує, що цілеспрямоване створення умов для формування
патріотизму, зокрема у цивільної та військової молоді, буде актуальним доти,
доки буде актуальною одна із головних функцій держави – захист ментального
коду від зовнішніх впливів і внутрішніх загроз, створення і захист умов для
живого і життя у процесі взаємодії природа – людина – суспільство від атак
глобалізаційних викликів ХХІ сторіччя. Розкриті передумови становлення
проблеми військово-патріотичного виховання молоді, досліджені особливості і
складові патріотичного виховання в історичній ретроспективі мають за мету
© Бондаренко О.
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подальше вдосконалення системи виховання молоді на основі рефлексії
багатого історичного досвіду минулих поколінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Система
патріотичного виховання молоді становить науковий інтерес широкого загалу
сучасних дослідників, серед яких варто виділити І. Беха, Т. Гавлітіну, М. Качур,
О. Коркішко, С. Оришко, М. Павленко, у працях яких було здійснене
теоретичне осмислення окресленої проблематики, розглянуто шерег її аспектів.
Дотичними до представленої теми є і роботи військових науковців –
Е. Афоніна,

С. Гречко,

Карпової-Чемерис,

Ю. Красильника,

В. Маслова,

Г. Темко, І. Томчука, Л. Яблонської. Аналіз історичних аспектів патріотичного
виховання молоді з метою актуалізації та адаптації досвіду минулого до
сучасних умов є нагальною суспільною та науковою потребою і є невід'ємною
складовою безперервного процесу реінтерпретації та оптимізації існуючих
знань в умовах глобальної нестабільності та національних викликів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Поява патріотизму як
складного

соціально-психологічного,

історико-культурного

та

духовного

феномену сягає своїм корінням у глибину віків. Елементи патріотизму
зародилися

ще

в

первісному суспільстві.

У

племенах,

які постійно

переміщувались, це почуття, мабуть, було доволі однобічним, лінійним,
обмеженим, і, більшою мірою, означало прихильність людей лише до свого
роду на основі кровно-споріднених зв’язків. Згодом, поява патріотизму була
обумовлена виникненням і становленням найдавніших держав, які потребували
збереження своєї території, мови, традицій, релігії, забезпечення своєї безпеки і
формуванні прихильності громадян до рідної землі, яка створювала умови для
продовження життя.
Паростки патріотизму, зокрема такі, як прихильність до Батьківщини,
мови, традицій, як способів пізнання, засвідчені у виховних системах Давнього
Китаю, Стародавньої Індії. Зокрема, в етико-філософському вченні Конфуція
важлива роль відводилась вихованню патріотизму у молоді, що знаходило вияв
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у суворих вимогах до виконання загальнообов’язкових обрядів, поглибленому
вивчення

культурно-історичної

спадщини,

вірності

своєму

народу

та

дотриманні його самобутніх звичаїв, поважанні предків, батьків та старших за
віком і соціальним становищем. [1, с. 23]. В історії педагогіки Китаю варто
відзначити і діяча більш пізнього періоду – видатного поета та ученого Лу Ю
часів династії Південної Сун. Завдяки дидактиці патріотичного виховання та
навчання, а також активній громадянській позиції, він здійснив значний вплив
на розвиток не тільки педагогічної думки Китаю, а й усієї китайської
цивілізації. Лу Ю наголошував на залежності долі держави від становища
народу і обурювався непомірно високими податками. Велика кількість його
віршів пронизана любов’ю до рідного краю і праці [2].
Не можна залишити поза увагою і вчення Будди Шак’я-Муні, яке є
яскравим

взірцем

своєрідності

розуміння

патріотизму

в

традиційних

суспільствах Сходу. Його погляди на те, як повинні поводитися патріоти задля
процвітання їх нації, знайшли своє відображення в «Умовах благоденства
нації», де постулюється необхідність виконання правил, зокрема: регулярного
проведення народних зборів, вірності давнім статутам та звичаям, повазі та
підтримці старійшин і «просвітлених», дотримання моральних чеснот,
удостоєння почестями святинь [3].
Таким чином, ще задовго до греків, ідея патріотизму асоціювалася,
головним чином, із символами (символи бога або царя), як з офіційним
втіленням божества, або ж як результат послабленого впливу релігії на
суспільне життя, як у північних народів або в Китаї, – з ідеєю «крові», тобто з
почуттям спільності з представниками свого племені, людьми, що розмовляють
однією й тією самою мовою і належать до одного народу.
Якщо у традиційних суспільствах Сходу патріотизм був переважно
конфесійним, етнічна належність затьмарювалась віросповідальною, то давні
греки, в свою чергу, проголосили найпершою доблестю людини патріотизм як
готовність жертвувати своїми інтересами в ім’я своїх співгромадян, свого міста.
Такий вид патріотизму зараз іменують «полісним».
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Великі уми античної філософії – Платон («Держава»), Арістотель
(«Політика») – вважали, що справжньому громадянину притаманна любов до
досконалості в рамках закону, свідомий громадянин – це законослухняна,
патріотично налаштована людина, яка докладає всіх зусиль для того, аби
виконати своє призначення в суспільстві заради загального благополуччя.
Так, наприклад, у Платона зустрічаємо міркування про те, що «Вітчизна є
дорожчою і за матір, і за батька, і за всіх інших предків, вона є поважнішою,
святішою і має більшу вагу як у богів, так і в людей – у всіх, хто має розум, – і
перед нею слід благоговіти, їй потрібно коритися, і, якщо вона розгнівана,
догоджати їй більше, аніж рідному батькові» [4].
Подібні погляди на еволюцію змісту патріотизму, як на наріжну
соціодуховну цінність, також висвітлювались у працях Протагора, Демокріта,
Сократа, Перікла. Демокріт стверджував, що результатом виховання має бути
моральна людина, яка живе відповідно до громадського обов’язку. У працях
Перікла ідеалом людини є повноправний громадянин, який поєднує власні
інтереси з державними, захищає етичні підвалини полісу, вирізняється високою
громадянською свідомістю і багатством духовної культури.
Отже, відмітною рисою культури Стародавньої Греції було гармонійне
поєднання кожної ланки в тріаді «природа-суспільство-людина», тобто
взаємодія всіх трьох частин у цілісності, та проголошення громадянина вищою
цінністю. Духовно, фізично, розумово розвинена людина вважалась взірцем для
наслідування. Морально-естетичне виховання молоді було спрямоване на
формування почуття любові до власного народу та Батьківщини. Саме на
такому підґрунті відбувався процес формування громадянської свідомості,
сполучною ланкою в якому був патріотизм, що усвідомлювався індивідом не
лише як моральна прив’язаність до рідної Землі, способу життя, мови, традиції,
культу, а і як певна цілісність, відчуття єдності зі своїм етносом, народом,
землею,

тобто,

як

взаємодія

«природа-суспільство-людина»,

що

супроводжувалась прагненням до захисту її інтересів, ментального коду та
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служінню Батьківщині заради її процвітання, заради збереження умов
виживання для майбутніх поколінь співвітчизників.
Патріотичні уявлення серед наших найдавніших прародичів-українців так
само сягають корінням у глибоку давнину. Так, наприклад, в знайденій присязі
херсонесців, датованій III ст. до н., декларувалось: «я буду єдинодумним про
врятування і свободу держави та громадян і не зраджу Херсонесові... Я буду
служити народові і радити йому найкраще та найсправедливіше для держави і
громадян...» [5, с. 9].
Про характер військово-патріотичного виховання у Київській Русі
згадував в VI ст. візантійський імператор Маврикій Стратег: «Племена
слов’ян...люблять волю й не схильні ні до рабства, ні до покори, хоробрі,
особливо на своїй землі, витривалі... Їх юнаки дуже мистецьки володіють
зброєю» [6, с.79]. Фактичним підтвердженням слів імператора стали походи
князя Олега на початку X ст., що засвідчили силу та високий рівень військового
мистецтва дружин княжого війська.
Із створенням регулярних військових контингентів (зокрема, князівської
дружини) військове та військово-патріотичне виховання у Київській Русі
стають взаємопов’язаними. Активні військові дії на політичній арені
активізували роль держави та сім’ї в опануванні молоддю військового ремесла.
Підготовка майбутніх захисників у Давній Русі передавалася з покоління в
покоління із вуст в уста, через традиції. Батьки, як носії традицій, звичаїв та
правил знайомили дітей з родовими традиціями та досвідом героїчного
минулого, формуючи у них систему морально-соціальних принципів, що
засновувалась на почутті патріотизму та відповідальності за долю народу та
держави. В такій атмосфері і відбувалось формування дружинної культури,
представники якої становили військову еліту – лицарство. Фундаментальною
засадою

лицарської

культури

був

«...неписаний

кодекс

принципів,

форм, звичаїв...», які «ніхто не міг... легковажити під карою сорому й ганьби»
[7, с. 76–77].

В

дружинниках

виховувались

такі

якості,як
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відданість князеві, повага до загиблих в бою, поховання їх з почестями, святе
ставлення до місць загибелі воїнів.
Про високий рівень патріотизму, непохитність моральних принципів та
жертовну самовідданість яскраво свідчать слова князя Святослава: «не
осоромимо землі руської» і рядки із Волинського літопису: «краще мені в своїй
землі кістьми лягти, ніж на чужій славним бути!» [8, с. 128].
Значною віхою стало прийняття християнства у 988 р., яке слугувало
об’єднанню

розбрунькованих

родових

племен

і

становленню

єдиної

національної свідомості, фіксації в масовій свідомості почуття належності до
«союзу племен», формуванню у людей бажання і готовності захищати
Батьківщину, як годувальницю і оберіг народу, від зовнішнього ворога і
внутрішніх загроз. Із запровадженням християнства на Русі військова
організація отримала нові моральні основи: воїни зобов’язувалися захищати не
лише батьківщину, як землю предків і майбутніх поколінь, але й релігію.
Релігійна моральна основа боєздатності «воїв» доповнювала родові і племінні
кровноспоріднені зв’язки, згуртовувала їхню єдність.
Ідеї військово-патріотичної підготовки знайшли своє відображення в
таких творах, як «Слово о полку Ігоревім», «Повість временних літ», «Притчі» і
«Слова» Кирила Туровського, «Моління» Данила Заточника, «Читання» ченця
Києво-Печерського монастиря Нестора, «Руська Правда» київського князя
Ярослава Мудрого та ін.
У «Повчанні Володимира Мономаха дітям» (XII ст.) автор закликає
любити Батьківщину, не щадити життя при захисті її від ворогів, наставляє
своїх співвітчизників з великою повагою ставитися до освіти, любити книгу,
наполегливо

оволодівати

знаннями,

бути

діяльними,

працьовитими

і

хоробрими.
Незважаючи на вторгнення на Русь ординців, патріотична тематика стає
основною в духовно-культурному просторі наших наших пращурів, особливо
це простежується в літературі XIII ст. Вона знайшла відображення в житійній
літературі, в літописанні, пам’ятках риторики. Зокрема, підіймаються проблеми
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сильної княжої влади на протвагу князівським міжусобицям і неузгодженості
дій проти ворогів. Ідеалом виступає князь – воїн і мудрий державний діяч –
захисник Батьківщини, її системи цінностей, моралі, мови, культури, релігії.
Монументальним джерелом національних традицій виступає історія
козацького війська, що є стрижнем і справжнім взірцем українського
патріотизму. Традиційний український ідеал людини, відданої Батьківщині,
віруючої в Бога та вірної церкві, знайшов свій вияв в особистості козакапатріота. Самобутня українська козацька педагогіка базувалася на оригінальних
та плідних родинних, родинно-шкільних та військових методиках виховання,
що знайшли вияв в полкових, січових, музичних, братських школах, Острозькій
та Києво-Могилянській духовних академіях. Взірцем козацької педагогіки була
практична участь бувалих козаків у процесі виховання хлопців-джур. Козаки
були не просто педагогами, а й виконували для своїх вихованців функцію
батьків, чим зарікалися перед совістю та громадою. Підлітки проживали в
куренях разом з досвідченими опікунами, навчаючись, водночас, у січовій
школі. Там у вихованців розвивали їх природні таланти, загартовували душу й
тіло в іграх, танцях, хороводах, різноманітних змаганнях і боротьбі, зокрема,
таких видах єдиноборств, як гопак, спас, гойдок. Приклад і авторитет старшого
покоління формував у дітей почуття гідності та національної самосвідомості.
Ще однією специфічною рисою козацької педагогічної системи було те,
що

формування

морально-етичних

норм,

цінностей

відбувалось

без

примусового насадження, поступово, але разом з тим, системно. Саме
системність та військова традиція були головними ознаками виховного процесу
і невід’ємною рисою козачого виховання. Про ефективність виховної системи
свідчить той факт, що про майстерність ведення козаками наступальних і
оборонних боїв, риття окопів та створення стаціонарних та мобільних таборів з
возів ходили чутки навіть у Європі.
Таким чином, козацтво як самобутнє історичне явище слугувало
фундаментом змісту українського патріотизму, що знайшов своє філософсько-
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педагогічне обґрунтування у спадщині Г. Сковороди, зокрема у принципі
«природного виховання».
Перехід від Середніх віків до Нового часу ознаменував появу сукупності
сучасних

уявлень

про

патріотизм,

що

пов’язано

з

формуванням

загальноєвропейських культурних цінностей епохи Відродження. Специфічні
риси італійського патріотизму тих часів знайшли вияв у творах Н. Макіавеллі
та

Фр. Гвіччардіні,

в

яких

демонструвалися:

домінування

патріотизму над загальнонаціональним, сприйняття

локального

іноземців в якості

«варварів», критика Церкви, культурний діалог з античністю, волелюбність.
На наступному етапі – етапі виникненням націй та появи національних
держав,

принцип

патріотизму,

використовуваний

ще

в

традиційних

суспільствах, набуває нового змісту. Поняття Батьківщини зміщується від
розуміння її як історико-культурного надбання, яке людство отримало у спадок,
в бік усвідомлення її як предмету його духовно-практичного вибору. Таким
чином, природний патріотизм поступився громадянському, що проявлялось у
можливості свідомої та активної участі індивіда в справах суспільства та
держави, заснованих на єдності інтересів, та демократичних механізмах
формування соціально-політичного державного ладу.
Велику увагу проблемі формування патріотизму приділяли французькі
матеріалісти XVIII століття (Д. Дідро, Ж Ж. Руссо, К. Гельвецій, П. Гольбах),
розглядаючи патріотизм як прояв суб’єктом почуття національної гордості за
свою країну.
Проблемам патріотизму та військово-патріотичного виховання серйозну
увагу приділяли і перші особи Держави Російської, до складу якої на той час
входила й частина українських земель. За Петра I поняття «патріотизм» вперше
отримало правове закріплення в Статуті ратних і гарматних справ і стало
нормою ставлення до рідної землі, нормою поведінки російського воїна. Проте,
розробка питань, безпосередньо пов’язаних з цивільно-патріотичним

і

військово-патріотичним вихованням в Росії посилилася з середини XVII
століття.
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В 30-х рр. XVIII століття виникають імператорські кадетські корпуси –
перші військово-навчальні заклади в системі військової освіти Російської
імперії. 29 липня 1731 р. прийнятий указ, підписаний імператрицею Анною
Іоанівною про заснування Корпусу кадетів, в 1752 році перейменованого в
Сухопутний шляхетний кадетський корпус. Призначення корпусу полягало в
тому, щоб комплексно готувати в його стінах одночасно і офіцерів, і цивільних
чиновників, як громадян держави, що відрізняло корпус від європейських
військових шкіл такого рівня. Фундамент військово-патріотичної освіти кадетів
складало виховання патріотизму, складниками якого були такі диспозиції
якостей, як сильний характер, почуття патріотичного обов’язку, розвиток
рішучості та самостійності, що, в свою чергу сприяло формуванню
усвідомленого мислення і дій.
На українських землях, що входили до складу Російської імперії,
кадетські корпуси з’являються через століття. Імператорським указом від 1836
р. був заснований Петровсько-Полтавський корпус, який почав функціонувати
в кінці 1840 р. Військово-навчальні заклади, починаючи з цього періоду, стали
невід’ємною складовою системи освіти на українських землях.
Особливістю було те, що держава орієнтувала місцеве українськоросійське дворянство на благодійний акт, підкреслюючи престижність такого
навчального закладу. Таким чином, дворяни, зараховані до Полтавського
корпусу

Полтавської,

Харківської,

Чернігівської

та

Катеринославської

губерній, вносили кошти на додаток до державних асигнувань на утримання
цього навчального закладу. Дворянство Київської, Волинської та Подільської
губерній також зобов’язувалося провести фінансування корпусу в Києві. На
початку 1852 р. був відкритий тимчасовий неранжирований кадетський корпус.
На початку 1857 р. він був скасований, а замість нього відкрито
Володимирсько-Київський кадетський корпус. У 1899 р. відкривається
кадетський корпус в Одесі, якому присвоюється ім’я великого князя
Костянтина Костянтиновича. Одним з останніх на українських землях
відкривається Сумський кадетський корпус в 1900 р, історія виникнення якого
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безпосередньо пов’язана з меценатською діяльністю сім’ї цукрозаводчиків
Харитоненків [9, с. 117.].
Початок Першої світової війни підвищив потребу в офіцерських кадрах,
тому уряд розширює мережу військових навчальних закладів. У Києві були
відкриті піхотне, інженерне і артилерійське училища. Таким чином, на 1917 р.
підготовку офіцерів на українських землях здійснювали 8 училищ.
Як відзначає Н. Алпатов: «Кадетські корпуси прищеплювали любов до
вітчизняної

історії;

створювали

військову

касту,

пронизану

кращими

історичними традиціями; виробляли той прошарок ... суспільства, на основі
якого створювалася національна слава» [10, с. 117].
Суттєва активізація українського патріотизму сталася у першій половині
XIX ст., в кінці XIX ст. та на початку XX ст. і пов’язана, передусім, із
боротьбою українського народу за своє національне відродження. Свідчення
цього є народження поеми І. Котляревського «Енеїда», яка відображає бойовий
козацький дух та мужність.
В умовах антинаціональної політики російського царату українські
патріоти

В. Гнатюк,

М. Лисенко,

П. Мирний,

І. Крип’якевич,

М. Кропивницький, І. Нечуй-Левицький своїм творчим талантом возвеличували
українську культуру і науку до світового рівня.
Відродження військово-патріотичних традицій українського народу
пов’язане з діяльністю західноукраїнських патріотичних товариств, організацій
та формацій: Січ, Сокіл, Пласт, Січові Стрільці, які формували у дітей
дошкільного, шкільного, а також молоді зрілого віку національну свідомість,
патріотизм та готовність до боротьби за державну самостійність і незалежність.
Справжнім сплеском національної свідомості стало збройне повстання 1
листопада 1918 р., створення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР)
та її Збройних сил – Галицької Армії (ГА). Важливим чинником формування
патріотизму в цей час стало видання часописів та журналів у легіоні УСС
«Новініана», «Український сам охотник», «Молодий сам охотник», «Червона
Калина» та військової преси УГА – «Стрілець», «Козацький голос», «Бомба»,
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«Дзвін», «Стрілецький шлях» та ін. На створення умов для формування
патріотизму значний вплив здійснила українська пропаганда у військових
з’єднаннях, а також діяльність старшин освіти та польових духівників в ГА,
відновлення українських військових нагород та прийняття власної військової
присяги, виконання стрілецьких пісень [11].
Окреслений період становлення української державності (1917–1920 рр.)
сприяв виходу українського патріотизму на новий етап своєї еволюції, про що
свідчать героїчні дії українських січових стрільців в змаганнях за державність
України
В період «українізації» завдяки самовідданій діяльності у сфері
української культури, літератури, мистецтва М. Волобуєва, М. Грушевського,
М. Зерова, В. Липківського, М. Скрипника, М. Хвильового, О. Шумського та
інших відбувався захист та примноження української самобутності, позитивних
якостей національного характеру.
Створення у січні 1929 р. Організації українських націоналістів (ОУН),
стало логічним підсумком процесу боротьби за суверенну Українську соборну
державу, в якій гарантуються права і свободи людини.
Для втілення запланованих завдань функціонувала Крайова Екзекутива
ОУН та політвиховники УПА.
Ключовими методами патріотичного виховання воїнів стала усна
пропаганда, коротке інформування про зміст загарбницьких намірів воюючих
держав, стосовно серйозності небезпеки, що постала перед Україною,
справедливий характер боротьби українського народу тощо.
Розглядаючи радянський період вітчизняної історії (з 1917 р до початку
90-х рр. XX століття), необхідно зазначити, що, в цілому, поняття «патріотизм»
в цей період було занадто ідеологізовано. Під впливом класово-партійної
ідеології, патріотизм, з моральної категорії був штучно переведений в
категорію політичну, класову і навіть економічну. Офіційною наукою
патріотизм розглядався в якості соціально значущого явища. Дослідження
патріотизму зводилося, перш все, до його конкретно-історичного змісту, що
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часто було далеким від реальної дійсності. У післявоєнний період (1960-1985)
військово-патріотичне виховання мало на меті підготовку свідомого захисника
соціалістичної Вітчизни і здійснювалося в умовах наростаючого політикоідеологічного протиставлення СРСР західним країнам. Період «холодної війни»
сприяв тому, що патріотизм став сприйматися як принцип протистояння
системи цінностей життя певному образові ворога.
Після

проголошення

незалежності

України,

активізуються

та

актуалізуються наукові пошуки з проблематики національної ідеї, патріотизму,
патріотичного виховання, відбувається переосмислення змісту цих понять.
Наголос на необхідності активізації наукових пошуків у галузі
патріотичного виховання молоді був здійснений у Законах України «Про
освіту», «Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті»,
«Національній програмі патріотичного виховання громадян, формування
здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад
суспільства» [12, с. 2–4].
Таким чином, у ході історичного аналізу феномену «патріотизм», можна
умовно виділити такі етапи його становлення та еволюції: філософськопропедевтичний етап (до XVI ст.), коли поняття ще не існує, але зароджується
феномен патріотизму як наріжної духовної цінності, що формується за
конфесійним або полісним принципом в залежності від традиційного або
нетрадиційного типів суспільств; загальнотеоретичний етап (XVII ст. – 1917 р.),
коли формується поняття патріотизм, знаходить своє філософсько-педагогічне
обґрунтування, наповнюється новим змістом; радянський етап (1918–1991 рр.),
під час якого поняття ідеологізується і переводиться з моральної категорії в
політико-економічну, пострадянський етап (90-і рр. ХХ ст. – перше десятиліття
XXI ст.), що відрізняється неоднозначністю і багатогранністю трактувань
поняття «патріотизм», конструюванням його змісту, виходячи із засад
антропоцентризму, в контексті світових глобальних інтеграційних процесів,
становлення незалежної України.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

Висновки. Отже, історичний аналіз становлення та розвитку змісту
поняття патріотизму дозволяє зробити висновок про те, що декларований в
багатьох державах і суспільствах курс на сприяння формування патріотизму та
здійснення патріотичного виховання є природнім засобом збереження
цілісності держави та підтримання в ній життєдайного духовно-морального,
соціально-політичного, економічного, екологічного клімату, виконуючи таким
чином

структурозбережуючу

функцію.

Формування

та

імплементація

природовідповідної для українського суспільства зокрема, і для людства
загалом,

духовно-патріотичної

концепції

є

першочерговим

завданням

педагогічної науки та філософії. Визначення ключових факторів такої концепції
має будуватися не тільки на історичному досвіді власної держави, а й на досвіді
всього людства, і застосовуватись не тільки в межах однієї держави, а й в
межах усього людства. Процес самовдосконалення і допомога в здійсненні
цього іншим людям має стати головною метою кожної свідомої людинипатріота. Адже «які у своєму духовному і тілесному стані члени суспільства,
таке і воно саме» [13].
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Бондаренко А. Воспитание патриотизма украинской молодежи в
исторической ретроспективе
В статье анализируется становление патриотического воспитания
молодежи в исторической ретроспективе. Проведенный историкопедагогический анализ позволяет сделать вывод о том, что декларируемый во
многих государствах и обществах курс на содействие формированию
патриотизма и осуществления патриотического воспитания является
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естественным средством сохранения целостности государства, поддержание
в ней духовно-нравственной, социально-политической, экономической,
экологической сбалансированной среды и инструментом материализации
программы защиты символических границ в своем сообществе против
внутренних и внешних воздействий и экспансий, а также выполняет
структурнозащитную функцию. Раскрытые предпосылки становления
проблемы военно-патриотического воспитания молодежи, исследованы
особенности и составляющие патриотического воспитания в исторической
ретроспективе имеют целью дальнейшее совершенствование системы
воспитания молодежи на основе рефлексии богатого исторического опыта
прошлых поколений. Подытожено, что формирование и имплементация
природосоответственной для украинского общества в частности, и для
человечества в целом, духовно-патриотической концепции является
первоочередной задачей педагогической науки и философии.
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, этапы,
историко-педагогический анализ, педагогика, казачество, кадеты, украинская
государственность,
Bondarenko A. Patriotic education of Ukrainian youth in historical
retrospective
The article analyzes the formation of the phenomenon of patriotism and
patriotic education in the historical development of mankind. Historical analysis is
considered to leads to the conclusion that declared in many states and societies
course in fostering patriotism and implementation of patriotic education is a natural
way of to preserve the integrity of the state and maintain it life-giving spiritual and
moral, social, political, economic, environmental climate and performs the structuresaving function. A brief analysis of the historical facts in different types of spiritual
and cultural space of time shows that deliberate creation of conditions for the
formation of patriotism, particularly in the civil and military youth, will be relevant
as long as the relevant one of the main functions of the state - the protection of the
mental code from external influences and internal threats, and creating conditions
for the protection of the living and life in the process of interaction between nature man - society from attacks of the challenges of globalization of the XXI century. The
article reveals the prerequisites of forming the problem of military-patriotic
education of youth, the features and components of patriotic education in historical
perspective are designed to further improve the education of the youth system on the
basis of reflection of the rich historical experience of past generations. It is
concluded that the formation and implementation of nature-appropriate for
Ukrainian society in particular and humanity in general, spiritual and patriotic
concept is a priority of pedagogy and philosophy.
Keywords: patriotism, patriotic education, stages, analysis, education,
Cossacks, cadets, Ukrainian statehood.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ ХМАРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
У матеріалах статті окреслено основні шляхи застосування хмарних
технологій у підготовці майбутніх учителів початкової освіти. Необхідність
модернізації підходів до навчання таких фахівців пов’язано зі зміною
компонентів освіти у загальноосвітній школі, впливом новітніх інформаційнокомунікаційних технологій. Підготовка вчителя початкової освіти повинна
бути спрямована на розвиток особистості та вміння самостійно отримати
нові знання, володіння прийомами самостійного пошуку інформації, опанування
новими технологіями для вирішення поставлених професійних завдань.
Встановлено, що переважна більшість вищих навчальних закладів лише
починає впроваджувати хмарні технології.
Ключові слова: вчитель початкової освіти, хмарні технології,
інформація, знання, модернізація, професійні завдання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Однією з основних
тенденцій розвитку освіти на нинішній час є інформатизація і комп’ютеризація,
які передбачають впровадження в освітній процес нових інформаційнокомунікаційних

технологій,

оснащення

освітніх

установ

електронно-

обчислювальною технікою та постійним доступом до мережі Інтернет. Усе це
спричинило до утворення сучасної науково-технічної бази для становлення і
розвитку нових форм освітньої діяльності, появи віртуальних навчальних
закладів, які функціонують в мережі Інтернет. Створення віртуального
освітнього простору (розроблення ефективних форм організації освітнього
процесу) – одне з ключових завдань педагогіки. В основу інформаційних
© Горбатюк Р., Потапчук О.
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систем, які забезпечують діяльність віртуального простору ВНЗ, закладено різні
підходи, методи і засоби, проте найбільш ефективним є використання хмарних
технологій, які представляють перспективну область і відкривають значні
переваги управління даними. Хмарні технології забезпечують зручний
мережевий доступ до інформаційних ресурсів (мереж, серверів, пристроїв
зберігання даних, додатків, сервісів тощо), які можуть бути оперативно надані з
мінімальними експлуатаційними витратами.
Перетворення, що відбуваються в системі освіти України відповідно до
національних і цивілізаційних пріоритетів, спричинюють нові підходи до
підготовки майбутнього вчителя початкової освіти. Потреби в удосконаленні
змісту підготовки майбутнього вчителя початкової освіти пов’язані з різними
аспектами модернізації ВНЗ України: переходом до реалізації нового
Державного стандарту початкової освіти, підтримкою гуманізації освіти, ідей
дитиноцентризму у навчанні, запровадження принципів компетентністного та
особистісно-зорієнтованого

підходів

у

навчанні

молодших

школярів,

впровадженням інформаційних технологій у навчальний процес початкової
освіти [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Результати
досліджень В. Бикова, В. Глушкова, Р. Горбатюка, М. Жалдака, В. Зінченко,
А. Єршова, В. Михалевича, І. Новик, А. Павловського, О. Потапчук та ін.
суттєво вплинули на становлення і розвиток сучасних інформаційнокомунікаційних технологій (далі – ІКТ) навчання, проте в організації освітнього
процесу виникають нові парадигми – хмарні технології, які вважаються
найбільш перспективною стратегією розвитку вищої освіти [1]. Незважаючи на
значний інтерес науковців до даної проблематики, недостатньо розкритими
залишаються організаційні аспекти застосування хмарних технологій у процесі
професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти у ВНЗ України.
Мета статті є окреслити основні шляхи застосування хмарних технологій
у підготовці майбутніх учителів початкової освіти.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Особливості сьогодення,
пов’язані з інформатизацією суспільства та проникненням інформаційнокомунікаційних технологій у різні галузі діяльності людини спричинили зміни
у підготовці майбутніх педагогічних фахівців. Такі зміни пов’язані з
прискоренням

темпів

науково-технічного

прогресу,

зростанням

обсягів

наукової інформації, яка повинна бути засвоєною у навчальному процесі.
Необхідність модернізації підходів до навчання стосується й підготовки
майбутніх учителів початкової освіти, оскільки з розширенням впливу новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій змінюються компоненти освіти у
загальноосвітній школі. З огляду на це, підготовка вчителя початкової освіти
повинна бути спрямована не на накопичення значного обсягу систематизованих
теоретичних положень, а на розвиток особистості та вміння самостійно
отримати нові знання, володіння прийомами самостійного пошуку інформації,
опанування нових технологій для вирішення поставлених професійних завдань
та індивідуалізацію навчання [4].
Індивідуалізація навчання стає можливою завдяки наданню кожному
студентові можливості вибору власної швидкості і траєкторії в опануванні
навчальним

матеріалом,

навчальної

і методичної літератури,

способів

виконання поставлених завдань тощо. Хмарні технології у підготовці майбутніх
учителів здатні забезпечити індивідуалізацію навчального процесу, що є
важливим чинником реалізації завдань вищої освіти.
Хмарні технології – це система надання користувачеві повсякденного і
зручного мережевого доступу до інформаційних ресурсів (мереж, серверів,
систем зберігання даних, додатків і сервісів), які можуть бути швидко надані та
гнучко налаштовані на його потреби з мінімальними управлінськими зусиллями
і необхідністю взаємодії з провайдером послуг (сервіс-провайдером) [1].
Сьогодні в Україні відбувається створення національної освітньої
інформаційної мережі на основі концепції хмарних технологій. Результати
проведеного аналізу наукових досліджень дають підстави стверджувати, що на
даному етапі розвитку переважна більшість вищих навчальних закладів лише
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починає впроваджувати хмарні технології та включати у навчальні плани
відповідні дисципліни для їх вивчення. Тому, інтеграція хмарних сервісів в
освіту сьогодні є актуальним предметом сучасних досліджень.
Для ВНЗ України все більшого значення набуває інформаційне
наповнення та функціональність систем управління віртуальним навчальним
середовищем

(VLE,

virtual

learning

environment).

VLE-системи

характеризуються, в основному, можливостями генерації та зберігання
створюваного користувачами контенту, а також рівнем інтеграції в соціальні
мережі.
Існує декілька полярних підходів до надання освіти за допомогою
сучасних хмарних технологій та інформаційних ресурсів. Перший підхід
полягає в наявності віртуального навчального середовища у ВНЗ, а другий –
розробленні сайтів персонального навчального середовища, створеного з Web
2.0. Проаналізувавши їх переваги і недоліки, пропонуємо альтернативний
підхід, який, на нашу думку, не поступається їм за функціональністю.
Сервіси «Google Apps для навчальних закладів» включають в себе
широкий набір інструментів, які можна налаштувати до потреб процесу
підготовки майбутніх учителів початкової освіти. Ці системи розміщуються в
так званій «обчислювальній хмарі» або просто «хмарі». Система побудована
так, що після закінчення тривалого періоду за потреби можна провести заміну
окремих серверів без зниження загальної продуктивності системи. Виділимо
три ознаки, за якими визначатимемо, чи є сервіс «хмарою»:
сервіс доступний через Web-браузер або за допомогою спеціального
інтерфейсу прикладної програми для доступу до Web-сервісів;
для користування сервісом не потрібно жодних матеріальних затрат;
у

випадку

використання

додаткового

програмного

забезпечення

оплачується тільки той час, протягом якого використовувалось програмне
забезпечення [2].
З огляду на це вважаємо, що хмара є великим простором інформаційних
ресурсів, які зручні у використанні і доступні віртуально (обладнання,
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платформи розробки, сервіси). Останнім часом спостерігається поступова
міграція

освітніх

сервісів

за

допомогою

сучасних

інформаційно-

комунікаційних технологій та інформаційних ресурсів в хмару. Основними
причинами зростаючої міграції освітніх сервісів з навчальних ресурсів до
провайдерів хмарних технологій є електронна пошта. У таблиці наведено
інформацію про освітні сервіси і системи.
Таблиця – Функціональні можливості найбільш поширених освітніх сервісів і систем
Black
Board

Moodle

Microsoft
Live@edu

Google Aps
для освіти

Форум

+

+

+

Миттєві повідомлення

+

+

+

+

+

+

Групи
Google

Комунікаційні властивості

Електронна пошта
Блоги
Вікі-ресурси/
робота

спільна

Голосування, огляди

+

+

+

+

+

+

+

+

Аудіо-, відео конференції

+

+

+
+

+

+

Електронні «класні дошки»
Інструменти для оцінювання
Контрольні опитування

+

+

+

Завантаження
індивідуальних завдань

+

+

Журнал успішності

+

+

Групове сховищ документів

+

+

+

Персональне
документів

+

+

+

Словник

+

+

Потоки новин

+

+

Контент
сховищ

+
+

Результати аналізу освітніх сервісів і систем, наведених у таблиці 1,
дозволили здійснити порівняльний аналіз функціональних можливостей VLEсистем (Blackboard, Moodle) з можливостями хмарних сервісів Microsoft і
Google. Значний інтерес, у нашому випадку, представляє сервіс «Групи
Google», як сервіс загальнодоступної системи, яка може бути гнучко
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інтегрована до «Google Apps для навчальних закладів» в якості засобу спільної
роботи майбутніх учителів початкової освіти. Зазначимо, що в хмарних
сервісах

реалізується

значна

частина

функціональних

можливостей

віртуального навчального середовища (крім засобів оцінювання). За допомогою
сервісів Google Apps можна створювати огляди, які використовуються для
оцінювання автоматичної генерації звітів. Недоліком цієї системи є відсутність
розвинених інструментів тестування.
На основі проведеного аналізу освітніх систем встановлено, що найбільш
ефективною та популяризованою, на сьогоднішній день, є система Moodle і
сервіси

Google,

педагогічному

на

основі

університеті

яких
імені

у

Тернопільському

Володимира

національному

Гнатюка

реалізовано

дистанційну форму навчання для професійної підготовки майбутніх учителів
початкової освіти (рисунок).

Хмарні
технології

Рисунок – Реалізація дистанційної форми навчання із застосуванням хмарних
технологій

Дистанційне навчання із застосуванням хмарних технологій полягає у
тому, що майбутні учителі початкової освіти беруть участь у вебінарах,
майстер-класах, відвідують освітні сайти та наукові публікації, блоги,
спілкуються з іншими суб’єктами освітнього простору, завдяки чому
відбувається

швидкий

обмін

досвідом,

стимулюється

самоосвіта

самовдосконалення.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

і

Педагогіка

Майбутнім учителям початкової освіти було запропоновано самостійно
розв’язати поставлені завдання, а після цього викладач розкрив можливі
алгоритми їх виконання. У даному випадку було застосовано хмарні технології
(Google Диск), де студенти мали можливість ознайомитися з навчальним
матеріалом, а під час аудиторних заняттях проводився контроль знань і
закріплення вивченого матеріалу.
З використанням хмарних технологій в процесі професійної підготовки
майбутніх учителів початкової освіти є доступною можливість спільної роботи
суб’єктів навчання (викладач, студент). Кожен суб’єкт навчання відповідає за
будь-яку частину роботи над документом, з можливістю коментувати або
доповнювати інформацію в інших блоках документу. Наприклад, в процесі
роботи з документами в локальній мережі виникає проблема, пов’язана з тим,
що одночасно з одним і тим же документом можна працювати на різних
комп’ютерах. З’являється безліч копій одного і того ж документа, які потім
необхідно опрацювати. Для спільної роботи в хмарних технологіях необхідно
створити або помістити документ в хмарне сховище і надати доступ до нього
для тих користувачів, у кого є посилання або на адресу електронної пошти.
У сервісах хмарних технологій студенти мають можливість виконувати
спільні проектні завдання. Така діяльність полягає у розподілі студентів на
групи, кожна з яких має певні обов’язки щодо виконання проекту. Викладач
створює документ і надає доступ до нього іншим учасникам проектної
діяльності. Майбутні фахівці працюючи над проектом, наповнюють документи
змістом. Суттєвою перевагою хмарних технологій є те, що викладач має
постійний доступ до документу, а отже постійно контролює роботу студентів.
Під час оцінювання студентів викладач може відстежити хронологію змін та
визначити особистий внесок кожного учасника групи в спільну роботу.
Для контролю рівня успішності студентів використовували хмарні
технології. Наприклад, викладач залишав завдання майбутнім фахівцям за
допомогою електронного щоденника, для виконання яких студенти повинні
були створити документ або попрацювати з документом, що був створений
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раніше (відповісти на питання, заповнити таблицю, пройти тестовий контроль
для поточної перевірки знань тощо). Зазначимо, що для роботи з сервісом
необхідно мати апаратні засоби ІКТ (комп’ютер, ноутбук, нетбук, планшет,
смартфон тощо), підключені до мережі Інтернет, а також активну адресу
електронної пошти.
Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. В освітньому процесі використання хмарних технологій має
незначний досвід. Однак чим раніше викладачі почнуть використовувати
хмарні сервіси, то швидше вони отримають ефективний інструмент для
розробки індивідуальних методів навчання, що дозволить зробити процес
навчання більш продуктивним і цікавим.
В сучасному інформаційному просторі змінюється роль викладача щодо
підготовки майбутніх учителів початкової освіти, а саме посилюються його
організаторські

функції

та

необхідність

демонструвати

готовність

до

систематичного самовдосконалення і саморозвитку. Використання хмарних
технологій призвело до зміни методів навчання у підготовці майбутніх учителів
початкової освіти – з роз’яснювально-ілюстративних на проблемні, пошукові,
дослідницькі, проектні, які спрямовані на самостійну діяльність студентів з
метою отримання й опрацювання інформації, оволодіння професійними
компетентностями тощо.
Перспективами подальших розвідок є дослідження впливу хмарних
технологій на формування інформаційної компетентності майбутніх учителів
початкової освіти в процесі вивчення дисциплін професійної підготовки.
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Горбатюк Р., Потапчук О. Организация дистанционного обучения
будущих учителей начальной образования на основе облачных технологий
В материалах статьи определены основные пути применения облачных
технологий в подготовке будущих учителей начального образования.
Необходимость модернизации подходов к обучению таких специалистов
связано с изменением компонентов образования в общеобразовательной школе,
влиянием
новейших
информационно-коммуникационных
технологий.
Подготовка учителя начального образования должна быть направлена на
развитие личности и умение самостоятельно получить новые знания, владение
приемами самостоятельного поиска информации, овладение новыми
технологиями для решения поставленных профессиональных задач.
Установлено, что подавляющее большинство высших учебных заведений
Украины только начинает внедрять облачные технологии.
Ключевые слова: учитель начального образования, облачные технологии,
информация, знания, модернизация, профессиональные задачи.
Horbatiuk R., Potapchuk O. Organization of the distance studies of future
teachers of primary education is on the basis of cloudy technologies
In materials of the article the basic ways of application of cloudy technologies
are outlined in preparation of future teachers of primary education. The necessity of
modernisation of going near the studies of such specialists isrelated to the change
components of education at general school, by influence of the newest of informationcommunication technologies. Preparation the teacher of primary education must be
sent to development of personality and ability independently to get new knowledge,
possessing the receptions of independentin formation, capture new technologies
retrieval for thedecision of the put professional tasks. Creation of virtual educational
spac (development of effective forms of organization of educational process) one of key tasks of pedagogics. In basis of the informative systems that provide
activity of virtual space of institution is higher learning, different approaches,
methods and facilities, however most effective are the uses of cloudy technologies,
that present a perspective area and open consider ableadvantages of management
ofm data. Cloudy technologie sprovide comfortable network access to the informative
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resources (networks, servers, built on storage of data, additions, services and others
like that) that can be operatively given with minimum running expenses. In
preparation of future teachers of primary education cloudy technologies are able to
provide individualization of educational process that is the important factor of
realizationof tasks of higher education. The results of the conducted analysis of
scientific researches ground to assert that on thisstage of development swingeing
majority of higher educational establishments only begin to inculcate cloudy
technologies and plug in curricula corresponding disciplines for their study. The
informative filling and functionality of control system by avirtual educational
environment (VLE, virtual learning environment) acquires for institution of higher
learning of Ukraine of all greater value. VLE-system is characterized, mainly, by
possibilities of generation andstorage of the content created by users, and also level
of integration in social networks. There are a few arcticapproaches to the grant of
education by means of modern cloudy technologies and informative resources. The
first approach consists in a presence a virtual educational environment in institution
of higher learning, and second in development of web-sites of the personal
educational environment. Services of «Google Apps for educational establishments»
include for itself the wide set of tools that can be influenced to the necessities of
process of preparation future teachers of primary education. The results of analysis
educational services and system sallowed to carry out the comparative analysis of
functional possibilities of VLE-systems (Blackboard, Moodle) with possibilities of
cloudy services of Microsoft and Google. Considerable interest presents service of
«Group Google», as service of the popular system that can be flexibly integratedto
«Google Apps for educational establishments» as means of joint work of future
teachers of primary education.
Keywords: teachers of primary education, cloudy technologies, information,
knowledge, modernisation, professional tasks.
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Олена ЗЕЛЕНСЬКА,
доктор педагогічних наук, професор,
Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
РОЗВ’ЯЗУВАТИ СИТУАЦІЇ ПРОБЛЕМНОГО ХАРАКТЕРУ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Теоретичний аналіз та практичний досвід дозволив нам визначити місце
проблемних ситуацій у формуванні усвідомлених, особисто-значимих умінь й
опануванні такими розумовими операціями як пошук нових знань, аналіз,
синтез, оцінювання тощо. Через свою природу проблемна ситуація сприяє
формуванню умінь дослідницької діяльності, опрацюванню різноманітних
інформаційних джерел і ресурсів, самостійному прийняттю рішень, розвитку
комунікативних компетенцій, а також усуває психологічний дискомфорт у
спілкуванні, дозволяє курсантам вийти за межі аудиторного середовища та
«перенестися в умови» наближені до природних, використовуючи мову для
реальних цілей.
Ключові слова: проблемне навчання, проблема, проблемна ситуація,
формування вмінь.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Досягнення нових
освітніх результатів – умінь та навичок – стимулює активне включення в
освітній процес технологій, які ґрунтуються на реалізації компетентісного,
діяльнісного, інтегрованого підходів та принципів проблемності, зв’язку теорії
та практики, професійної спрямованості. Найефективнішою технологією у
формуванні у курсантів ВВНЗ та студентів ВНЗ умінь та практичних навичок
виступає технологія проблемного навчання, яка за допомогою проблемних
ситуацій здатна створити квазіпрофесійне та активно-пізнавальне середовище в
освітньому процесі. Адже будь-яке завдання трансформується у проблемне,
коли воно носить пізнавальний характер, а не тренувальний. Разом з тим і
пізнавальні, і тренувальні завдання повинні мати місце в освітньому процесі.
Однак для ефективної реалізації завдань професійної підготовки система
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проблем повинна включати такі, які властиві відповідній галузі знань та
розглядатися у контексті майбутньої професійної діяльності.
Тож поза всякими сумнівами саме проблемна ситуація може бути як
засобом формування умінь розв’язувати проблеми, так і засобом перевірки
сформованості цих умінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. Теоретичні
обгрунтування концепції проблемного навчання сформульовані у роботах
Дж. Дьюї,

Т. Кудрявцева,

І. Лернера,

О. Матюшкіна,

М. Махмутова,

М. Скаткіна. Значний внесок у дослідження ПН внесли також А. Алексюк,
В. Андрєєв, А. Вербицький, С. Галагер, Дж. Генк, І. Козловська, М. Левіна,
М. Фіцула та ін.
Метою статті є спроба проаналізувати та узагальнити практичний досвід
використання проблемних ситуацій в освітньому процесі та визначити їхнє
місце у формуванні вмінь вирішувати проблеми професійного характеру.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Навчальне

значення

проблемної ситуації проявляються як у постановці навчальної проблеми, її
«баченні», вербалізації так і в міцному творчому засвоєнні й вільному
відтворенні знань курсантами / студентами. Перш за все проблемна ситуація
дозволяє формувати усвідомлені й особисто-значимі уміння. Основною умовою
виникнення проблеми є протиріччя між відомим і невідомим, тож саме
проблемна ситуація провокує пошук невідомого з метою спростування цього
протиріччя. Але без усвідомлення проблеми, характеру утруднення та браку
знань у курсанта або студента не виникає потреби у пошуку нових знань, а, як
результат,

не

виникають

умови

для

формування

та

розвитку умінь

застосовувати знання у практичній діяльності. За переконанням С. Рубінштейна
«мислення починається з проблемної ситуації» [1], а усвідомлення не виникає
без мисленнєвої діяльності людини. Логічно, що думку провокують знання,
однак тільки знань недостатньо для мисленнєвої діяльності та успішної дії, з
іншого боку зрозуміло, що мислення успішно інтегрується у всі види діяльності
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людини і освітня діяльність не є винятком. Очевидно, що знання повинні бути
об’єднані з різноманітними розумовими операціями, щоб знання стали
предметом мислення. У процесі розв’язання проблемних ситуацій курсанти /
студенти

опановують

такими

розумовими

операціями:

ознайомлення,

розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання – це дозволяє наблизити
майбутнього фахівця до реалій його професійної діяльності.
Водночас проблемна ситуація формує уміння дослідницької діяльності.
Знання, набуті у наслідок пошуку невідомого, вимагають ретельної аналітичної
роботи, цілепокладання та вибору шляхів досягнення мети, порівняння фактів,
аргументів

та

їх

спростування,

узагальнення,

застосовування

методів

математичної обробки інформації, теоретичного та експериментального
дослідження.
Сьогодні формується соціальне замовлення на усестороннє розвинутих
людей здатних виконувати роботу самостійно, діяти в умовах невизначеності та
прагнути до безперервного поновлення знань. Тому з впевненістю можна
стверджувати, що метою освіти є формування особистості фахівця, здатного
здійснювати раціональний вибір у складних проблемних ситуаціях.
З точки зору О. Матюшкіна проблемна ситуація – це особливий вид
розумової взаємодії об’єкта та суб’єкта, яка потребує відкриття нових, раніше
невідомих суб’єкту знань та способів дій [2]. Простіше кажучи, проблема
трансформується у проблемну ситуацію через взаємодію з суб’єктом і вимагає
від нього певних пошукових дій з відкриття невідомих знань, необхідних для
розв’язання проблеми. Таким чином у пошуковій діяльності формується
самостійність курсантів або студентів, адже в умовах проблемного навчання
відбувається засвоєння не лише знань, але й самого процесу отримання цих
знань, тобто формування пізнавальної самостійності курсантів та студентів, а
також розвиток їхніх творчих здібностей.
У процесі творчого пошуку курсанти / студенти самостійно і здобувають,
і засвоюють нові знання. Разом з цим вони набувають умінь розумових
операцій або дій шляхом висування гіпотез та їх обґрунтування, розвивають
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творчу уяву, здогад, інтуїцію. Ця діяльність ретельно керується викладачем,
який у цьому процесі посідає роль фасилітатора й забезпечує взаємодію між
учасниками освітнього процесу та позитивну динаміку у досягненні мети,
допомагає їм зрозуміти спільну мету, створює комфортну атмосферу для їхньої
активної самостійної діяльності.
Іншою перевагою проблемної ситуації є розвиток комунікативних
компетенцій, які передбачають володіння різними соціальними ролями.
Курсанти / студенти вступають у діалогічну взаємодію з проблемою,
встановлюють психологічний контакт з уявними учасниками правоохоронної
діяльності, навчаються будувати професійно необхідні стосунки, проводити
опитування або бесіду, бути переконливими в процесі доказування, отримувати
інформацію шляхом інтерв’ювання, здійснювати обмін інформацією. Крім того,
через свою природу, проблемна ситуація дозволяє уникнути обмежень
аудиторного середовища, залучати курсантів / студентів у дискурси на різну
тематику. Розв’язуючи проблемні ситуації, курсанти / студенти «переносяться в
умови», наближені до природніх, і використовують мову для реальних цілей,
занурюючись в атмосферу невимушеної вільної взаємодії. Курсанти / студенти
зазвичай розігрують проблемні ситуації методом рольової гри, у ході якої вони
практично відпрацьовують ефективні моделі поведінки у різних професійних
ситуаціях. Важливою у розвитку комунікативних компетенцій є також суб’єктоб’єкт-суб’єктна взаємодія, у результаті якої виникає діалог або групова
дискусія між її учасниками, спрямовані на обмін думками з приводу проблеми.
Таким чином курсанти / студенти набувають умінь вербалізувати процес
розв’язання

проблеми,

висувати

аргументи,

погоджуватися

або

не

погоджуватися з альтернативними точками зору тощо. До того ж у процесі
пошуку

шляхів

розв’язання

проблемних

ситуацій

використовуються

різноманітні інтерактивні методи, серед яких мозковий штурм, аналіз
конкретних ситуацій, карусель, обговорення проблемних питань, суперечливих
тверджень. Такі методи здатні розговорити найсором’язливіших курсантів /
студентів.
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Розв’язання протиріччя між відомим та невідомим знанням ставить перед
курсантами / студентами пізнавальне утруднення, подолати яке їм допомагає
проблемна ситуація. Саме систематичне розв’язування проблемних ситуацій,
постійна взаємодія з учасниками групи, які працюють на спільну мету -пошук
шляхів вирішення проблеми, сприяє усуненню психологічного дискомфорту
перед подоланням пізнавальних утруднень.
В решті решт, навчальна проблема – це та рушійна сила, яка стимулює
курсантів / студентів на отримання нових знань, а проблемне навчання
спрямоване на формування у них уміння самостійно вчитися. І ця особливість
проблемного навчання дає можливість навчити курсантів / студентів розуміти
проблеми професійного характеру, як основи професійних компетенцій та
розв’язувати їх шляхом опрацювання різноманітних інформаційних джерел і
ресурсів. Тому проблемне навчання розглядається як ефективний засіб
розумового

розвитку,

критичного

і

творчого

мислення,

гнучкості,

відповідальності, наполегливості та рішучості розв’язати проблему.
Важливою перевагою навчання з використанням навчальних проблем є
формування навичок творчого засвоєння знань, творчого їх застосування та
отримання досвіду творчої діяльності. Адже така діяльність забезпечує
практичне застосування методів проблемного навчання, їх постійне поєднання,
перенесення у інші ситуації, що дозволяє отримати новий «продукт».
Робота з навчальними проблемами професійного характеру передбачає
певний алгоритм освітньої діяльності, результатом якої повинні бути діалог
правоохоронця з потенційною жертвою / правопорушником або ж прийняте
рішення у конкретній проблемній ситуації. Моделювання такого діалогу
охоплює певні кроки, серед яких офіційне представлення, пояснення мети
опитування, збір інформації про особу, оцінювання ситуації, враховуючи
зібрану інформацію, обговорення й усвідомлення можливих наслідків, які
настануть унаслідок певної моделі поведінки особи (жертви, наприклад),
узгодження спільного підходу до визначеної моделі поведінки, планування
подальшого

розвитку ситуації та

підсумок

процедури
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з’ясуванням умов подальшого підтримання зв’язку. Така стратегія проведення
процедури опитування особи дозволяє правоохоронцеві тримати під контролем
як проблему, що потребує вирішення, так і сам процес її вирішення.
Практична реалізація проблемного навчання в освітньому процесі
передбачає чотири рівні проблемності:
проблемний виклад, в умовах якого викладач будує своє повідомлення у
формі відтворення логіки процесу розв’язання проблемної ситуації, включаючи
перевірку та оцінювання отриманих результатів;
проблемна ситуація створюється викладачем, а курсантами / студентами
долучаються і розв’язують її разом з викладачем;
викладач створює проблемну ситуацію, а курсанти / студенти самостійно
формулюють проблему і розв’язують її;
викладач лише підводить до проблемної ситуації, а курсанти/ студенти
самі розпізнають проблему і вирішують її.
Кожен з рівнів проблемності демонструє рівень самостійності курсантів /
студентів і відповідає відповідному методу навчання.
До прикладу для реалізації першого рівня проблемності викладач
демонструє процес розв’язання проблемної ситуації, використовуючи методи
властиві логіці (аналітичні, синтетичні, дедуктивні, індуктивні) та проблемного
викладу матеріалу.
Реалізація другого і третього рівнів проблемності вимагає використання
методів стимулювання і мотивації навчання, а також бінарних методів навчання
і викладання (інформаційний і виконавчий; пояснювальний і репродуктивний;
інструктивно-практичний

і

продуктивно-практичний;

пояснювально-

спонукальний і частинно-пошуковий; спонукальний і пошуковий).
Натомість на четвертому рівні проблемності, який передбачає самостійне
висування проблеми і її вирішення, доцільно використовувати дослідницький,
дедуктивний або аналітичний методи.
Побудова проблемного заняття або частини заняття зумовлює перш за все
актуалізацію знань та постановку проблемної ситуації, що допомагає курсантам
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/ студентам визначити напрямок та мету пошуку. Наступний етап заняття –
аналіз проблемної ситуації, що дозволяє їм усвідомити проблему шляхом
колективного

або

групового

обговорення.

Далі

курсанти

/

студенти

ідентифікують проблему або проблеми шляхом мозкового штурму або
колективного обговорення і формулюють її. Висування гіпотез тобто
пропозицій щодо розв’язання проблеми – наступний етап проблемного
«сценарію» заняття. Зібравши достатню кількість гіпотез, курсанти / студенти
ведуть пошук доказової гіпотези. В решті решт вони формулюють можливий
шлях розв’язання проблеми та оцінюють його шляхом індивідуальної або
групової рефлексії, презентації логіки та результатів вирішення проблемної
ситуації.
Висновки. Таким чином використання проблемних ситуацій в освітньому
процесі створює сприятливі умови для активної участі курсантів / студентів у
вирішенні навчальних, квазіпрофесійних та професійних проблем шляхом
розвитку мотивації й пізнавального інтересу до навчання і майбутньої
професійної

діяльності;

формування

активної

життєвої

позиції,

умінь

розв’язувати проблемні ситуації професійного характеру, набуття досвіду
застосування знань у практичній діяльності.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку стосуватимуться
шляхів адаптації всіх компонентів освітнього процесу (робочих програм,
розкладу занять, змісту дисциплін, форм контролю та оцінювання) до
технології проблемного навчання.
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Зеленская Е. Обучение решению ситуаций проблемного характера в
образовательном процессе
Теоретический анализ и практический опыт позволил нам определить
место проблемных ситуаций в формировании осознанных, личностнозначимых умений и овладении такими мыслительными операциями, как поиск
новых знаний, анализ, синтез, оценивание и тому подобное. Через свою природу
проблемная ситуация способствует формированию умений исследовательской
деятельности, проработке разнообразных информационных источников и
ресурсов, самостоятельному принятию решений, развитию коммуникативных
компетенций, а также устраняет психологический дискомфорт в общении,
позволяет курсантам выйти за пределы аудиторной среды и «перенестись в
условия», приближенные к естественным, используя язык для реальных целей.
Ключевые слова: проблемное обучение, проблема, проблемная ситуация,
формирование умений
Zelenska O. The Peculiarities of Problem Solving Teaching Future
Specialists in the Professional Activity
Problem solving should be an integral part of the curriculum. It presupposes
that students can take on some of the responsibility for their own learning. They
thereby can take personal action to map out many dimensions of a problem and
“see” it clearly, develop patterns and organize elements of a problem into
recognizable and visually satisfying components, solve problems, discuss
alternatives, and focus on thinking as a vital element of the curriculum.
The purpose of this article is to attempt to analyze and generalize practical
experience of using the problem situations in the educational process and to
determine their place in the problem solving skills formation in a professional
activity.
Theoretical analysis and practical experience have allowed us to identify the
motive forces of problem solving in the formation of conscious, personally significant
skills and mastery of mental operations such as recognition, comprehension,
application, analysis, and evaluation that allows the lecturers to bring a future
specialist to the realities of his professional activity. The problem transforms into a
problem situation through the interaction with the students and requires specific
seeking actions to acquire new knowledge necessary for problem solving. Therefore,
information retrieval activity forms the ability to make decisions independently,
ability to research, to work with different information sources and resources.
Problem solving contributes to the development of communicative competence and
the elimination of the psychological discomfort in communication. Because of its
nature, the problem situation allows students to go «outside the classroom», provides
them with opportunities to use their newly acquired knowledge in meaningful, reallife activities and assists them in developing critical thinking skills.
Problem-based learning focused on the future professional activity stipulates
certain algorithm of teaching cadets. The result of this activity should be a logical
and effective interview of a potential victim or an offender consisting of seven steps.
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Among them are presentation (opening of the interview), explanation of the here and
now situation, gathering information, assessment of the situation by updating the
information, settling with the potential victim on what further steps to take,
undertaking possible further steps depending on the local law-enforcement officer
situation, settling on the follow-up (closing of the interview).
Prospects for further research in this area will address ways to adapt all
components of the educational process (curriculum, class schedules, disciplines
contents, forms of control and assessment) to the problem-based learning technology.
Keywords: problem-based teaching, problem, problematic situation, skills
formation.
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УДК 371. 3: 355.23
Артем КОРЄХОВ,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНЖЕНЕРІВПРИКОРДОННИКІВ
Сучасне суспільство вирізняється стрімким бурхливим розвитком.
Освітній процес також рухається в ногу з даним розвитком. В ході навчання
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників важко здивувати існуючими
методами. В ході різноманітних досліджень встановлено, що запорукою
якісних знань є пізнавальна активність. Дослідження проведене в статті
спрямоване на експериментальній оцінці розвитку пізнавальної активності
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників з застосуванням окремих
методів.
Ключові слова: пізнавальна активність, офіцери інженериприкордонники, мотивація, компонента.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В сучасних умовах
бурхливого розвитку суспільства освіта є рушієм цих змін. Але наряду з цим,
впровадження новітніх стандартів в країні створює ряд проблемних питань які
необхідно постійно аналізувати та вирішувати. Пізнавальна активність в
сучасних умовах є тією складовою яка здатна вирішити ці питання та вплинути
на професійні якості майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників. В сучасних
умовах безпека державного кордону одна з пріоритетних цілей нашої держави,
тому якість підготовки майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників набуває
особливого змісту. Події які відбуваються на сході країни вказали, що Держава
потребує

енергійних,

професійних

компетентних

фахівців

із

охорони

державного кордону з творчим мисленням, міцними професійними знаннями,
які здатні до рішучих практичних дій, здатні самостійно приймати рішення,
прагнуть до постійного розвитку і самовдосконалення.
Розвиток пізнавальної активності майбутніх офіцерів прикордонників
вищих військових закладів розглядається у дослідженнях І. Антипової,
© Корєхов А.
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О. Вальчук,

В. Гапонової,,

О. Горохівського,

О. Дороніна,

В. Зеленого,

М. Мандрика, М. Недбая та інших.
Виклад основного результату дослідження. Розвиток пізнавальної
активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників здійснюється шляхом
активізації

навчально-пізнавальної

діяльності.

Характерним

є

те,

що

особистість майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників формується і
розвивається

у

процесі

навчання.

Саме

тому

пізнавальна

активність

безпосередньо впливає на інтегративну компетентність особистості. Тому
важливою складовою ставлення майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників
є активний розвиток в стінах вищих військових навчальних закладах (далі –
ВВНЗ). Пізнавальна активність розглядається нами як інтегративна якість
особистості, яка формується, проявляється і розвивається у процесі навчальної
діяльності, і є якісною характеристикою цієї діяльності [3]. Окрім розробки
моделі технології розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів
інженерів прикордонників у процесі навчання професійно-орієнтованих
дисциплін,

одним

експериментальна

із

ключових

оцінка

завдань

ефективності

нашого

дослідження

запропонованої

моделі.

була
Метою

проведення експерименту було визначення та перевірка теоретичних положень,
щодо

впровадження

організаційно-педагогічних

технології

розвитку

пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у
процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та удосконалення
системи організації та керівництва навчанням майбутніх офіцерів інженерівприкордонників у відповідності з розробленою технологією.
Мета статті – оприлюднення запропонованої методики проведення
експерименту та аналіз його результатів щодо розвитку пізнавальної активності
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників.
Місцем проведення педагогічного експерименту було обрано ВВНЗ який
забезпечує

потреби

держави

у

прикордонниках

інженерно-технічного

профілю, – Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького. Проведення експерименту розпочалось в 2012
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

році з курсантами інженерно-технічного факультету. Щодо тривалості
проведення експерименту, слід зауважити, що кількість інженерних груп на
факультеті

і

кількість

курсантів

не

достатня

для

проведення

широкомасштабного експерименту, тому для достовірності отриманих даним
нами було визначення проведення експерименту протягом тривалого часу на
однакових курсах навчання. Для проведення експерименту було відібрано
експериментальні та контрольні групи на базі типових навчальних груп з
приблизно однаковим рівнем успішності та складом. Всього на формуючому
етапі експерименту взяли участь 250 курсантів другого курсу (123 в
експериментальних

і

127

в

контрольних

групах).

Для

визначення

результативності дієвості моделі розвитку пізнавальної активності майбутніх
офіцерів інженерів-прикордонників було визначено якісний склад курсантів за
рівнем підготовки та їх процентне співвідношення (рисунок 1).

Рисунок 1 – Показники успішності інженерів прикордонників на вихідному етапі
експерименту

Дані показники вказують, що склад експериментальної і контрольної
групи однорідний.
Процес розвитку пізнавальної активності у майбутніх офіцерів інженерівприкордонників здійснювався у процесі вивчення дисциплін спеціального
профілю:

базової

дисципліни,

яка

забезпечує

загальні
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функціонування

інженерів

прикордонників

у

підрозділах

тилового

та

інженерного забезпечення охорони державного, та професійно-орієнтованих
дисциплін які визначають професійну придатність, щодо діяльності майбутніх
офіцерів інженерів-прикордонників на інженерних посадах.
Базова дисципліна вивчається на протязі третього семестру навчання, по
завершені вивчення якої майбутні офіцери інженери-прикордонники здають
екзамен. Після отримання загальновійськових знань, з майбутніми офіцерами
інженерами-прикордонниками розпочинають підготовку за навчальним планом
військової спеціалізації «автомобільний транспорт». Оскільки в даний час
потреби в офіцерах інженерно-технічного профілю постійно збільшуються де
якісний підбір на ранніх етапах провести неможливо, то експериментальні і
контрольні групи було сформовано у відповідності з теорією малої вибірки.
У відповідності до зазначеної теорії для порівняння отриманих
результатів достатньо в експериментальній та контрольних групах мати по 24
особи, оскільки згідно методів математичної статистики після цього числа
порівнювальні дані починають повторюватись [2]. У якості основного об’єкту
експериментального дослідження нами були узяті дві типові навчальні групи
НАДПСУ в кожній по 24 особи. Загальна кількість осіб для проведення
експерименту склала 48 осіб. Підхід до розгляду навчальних груп ґрунтувався
на однорідних статистична показниках, оскільки в них вирішуються всі
навчально-виховні задачі. Варто також врахувати, що підготовка майбутніх
офіцерів

інженерів-прикордонників,

їхнє

забезпечення

і

виховання

здійснюється за єдиною авто технічною організацією і передбачає вирішення
єдиних навчальних завдань.
В ході проведення експерименту ми виходили з того, що навчальна
робота в академії ДПСУ базується на основі єдиних директивних, освітніх,
статутних, виховних, організаційних і педагогічних вимогах. В свою чергу,
необхідно було врахувати і вплив цього ряду умов, що можуть впливати на
результати дослідження. По-перше в академії здійснюється підготовка
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майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників за двома різними напрямами:
автомобільний транспорт та офіцер квартирно-експлуатаційної служби – офіцер
тилу,а тому перед нами постало завдання щодо відбору контрольних та
експериментальних навчальних груп з однаковим напрямом підготовки; подруге, у кожній навчальній групі заняття проводять різні викладачі, що
відрізняються досвідом роботи, рівнем підготовки за фахом і педагогічною
майстерністю тому підбиралися експериментальні і контрольні навчальні групи
так, щоб викладачі мали однаковий стаж роботи, рівень підготовки та досвід
педагогічної діяльності. У дослідженні був задіяний викладацький склад
кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки, інженерного та
технічного забезпечення охорони державного кордону НАДПСУ.
В експериментальних групах заняття у процесі вивчення базової
спеціальної дисципліни і професійно-орієнтованих дисциплін реалізовувалась
розроблена технологія розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів
інженерів-прикордонників, у контрольних групах навчання здійснювалось за
традиційною методикою.
Навчальний матеріал професійно-орієнтованих дисциплін викладався у
вигляді модулів так, щоб забезпечувалося досягнення дидактичних цілей
кожним слухачем. Зміст модулів складав навчальну інформацію, поділяючи її
на елементи, що передбачали конкретні методи викладу навчального матеріалу,
його обговорення, формування практичних вмінь і навичок, контролю
результатів навчання. Методи які використовувалися підчас викладу того чи
іншого модуля, вирішували конкретне завдання активізації пізнавальних
процесів майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників (концентрація уваги,
зміна системи сприйняття, спосіб передачі інформації, активізація пам'яті,
мислення тощо).
Вході експериментального дослідження особливу увагу приділяли вибору
форм і методів навчання, які забезпечують раціональні способи роботи
викладача і майбутнього офіцера інженера-прикордонника на кожному етапі
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заняття, що в свою чергу сприяють міцному засвоєнню навчального матеріалу,
стимулюють курсантів до подальшого накопичення знань і саморозвитку,
виховують у них сумлінне ставлення до навчання, розвивають самостійність,
дозволяють поєднувати як колективну так і індивідуальну роботу, сприяють
підвищенню ефективності застосування отриманих занять.
У процесі формуючого експерименту ми намагались під час вивчення
майбутніми офіцерами інженерами-прикордонниками професійно-орієнтованих
дисциплін забезпечити:
комплексно використовувати засоби навчання;
навчати

майбутніх

офіцерів

інженерів-прикордонників

прийомам

організації власної пізнавальної активності під час самопідготовки до занять, в
ході

навчальних

занять,

формувати

в

них

навички

саморозвитку,

самоконтролю, самоорганізації у вирішенні поставлених навчальних завдань;
оптимально поєднувати різні форми і методи навчання;
періодично діагностувати ступінь пізнавальної активності майбутніх
офіцерів інженерів-прикордонників з метою корегування застосовуваної
технології;
застосовувати різні види контролю з метою точного моніторингу
навчальної успішності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників.
Результати

формуючого

експерименту

постійно

аналізувалися

та

порівнювалися з використанням наступних методів:
спостереження,

які

забезпечували

можливість

цілеспрямовано,

систематично фіксувати прояви зміни рівня активності курсантів;
аналізу результатів навчальної діяльності майбутніх офіцерів інженерівприкордонників застосовувався для виявлення якісних ознак рівнів розвитку
пізнавальної активності;
анкетування

майбутніх

офіцерів

інженерів-прикордонників

застосовувався з метою визначення ставлення до вивчення професійноорієнтованих дисциплін; задоволеності умовами і змістом навчально-виховного
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процесу; рівнів сформованості професійних умінь і навичок. На підставі
отриманих результатів було визначено рівень розвитку пізнавальної активності
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників;
експертне оцінювання, при якому виявлялись та оцінювались рівні
розвитку

пізнавальної

активності

курсантів.

Для

експертної

оцінки

використовувались стандартні бланки експертних оцінок. Була організована
група експертів з провідних офіцерів-викладачів та працівників ДПСУ кафедри
транспортних засобів та спеціальної техніки та інженерного та технічного
забезпечення охорони державного кордону;
математичного аналізу для спостереження за динамікою розвитку
пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників і аналізу
отриманих результатів.
У дослідженні динамікою розвитку пізнавальної активності майбутніх
офіцерів інженерів-прикордонників ми вважаємо перебіг зміни рівнів їх
розвитку у складі експериментальних груп внаслідок застосування технології
розвитку пізнавальної активності у процесі вивчення ними професійноорієнтованих дисциплін.
На різних стадіях формуючого експерименту здійснювалися діагностичні
зрізи, що передбачали диференційно-параметричну та інтегральну оцінку рівня
розвитку

пізнавальної

активності

майбутнього

офіцера

інженера-

прикордонника. Всього таких зрізів було три: вхідний, проміжний і заключний,
які були проведені після кожного етапу у процесі вивчення професійноорієнтованих дисциплін.
З цією метою нами використовувався модифікований тест-опитувальник
спрямованості навчальної мотивації Т. Дубовицької [1]. Особливістю цієї
методики є те, що вона діагностує специфіку мотивації навчальної діяльності,
що проявляється під час вивчення конкретних навчальних дисциплін.
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Рисунок 2 – Динаміка рівнів розвитку мотиваційного компоненту пізнавальної
активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі вивчення базових
дисциплін контрольних і експериментальних групn=123,127

Рисунок 3 – Динаміка рівнів розвитку мотиваційного компоненту пізнавальної
активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін контрольних і експериментальних групn=24

Методика складається з 20 суджень і запропонованих варіантів відповіді.
Для підвищення вірогідності результатів всі питання збалансовані за кількістю
позитивних («так») і негативних («ні») відповідей: по кожній шкалі їм
відповідає рівна кількість пунктів опитувальника. Майбутні офіцери інженери© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016
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прикордонники оцінювали своє ставлення до того, що відбувається під час
занять, а також почуття та стани, які вони відчувають при цьому.
Визначення рівня розвитку мотивації майбутніх офіцерів інженерівприкордонників здійснювалося за такою шкалою: 0-5 балів – низький рівень
мотивації; 6-14 балів – середній рівень мотивації; 15-20 балів – високий рівень
мотивації.
Результати
пізнавальної

діагностування

активності

динаміки

майбутніх

рівнів

офіцерів

розвитку

мотивації

інженерів-прикордонників

контрольних і експериментальних груп представлені на рисунках 2, 3.
З аналізу динаміки розвитку мотиваційного компоненту пізнавальної
активності, позитивні зміни, що стались в експериментальній групі, є більш
значними, ніж у групі контрольній. У процесі вивчення базових і професійноорієнтованих

дисциплін

відсоток

майбутніх

офіцерів

інженерів-

прикордонників, що досягли високого рівня розвитку даного компонента зріс
майже вдвічі (під час вивчення базових дисциплін – від 22% до 43,9%,
професійно-орієнтованих – від 33,3% до 50%). Разом з тим в контрольній групі
майже не змінився відсоток майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників з
низьким

рівнем

розвитку

мотиваційної

компоненти,

тоді

як

в

експериментальній групі зміни були суттєвими. В контрольній групі приріст з
високим рівнем розвитку мотиваційної компоненти відбувся переважно за
рахунок майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників з середнім вихідним
рівнем розвитку даного показника.
Для визначення змістово-операційного рівня розвитку пізнавальної
активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників під час вивчення
базової дисципліни було проведено три зрізи.
Перший зріз був проведений після вивчених навчальних з дисципліни тем
теорія автомобіля, теорія автомобільних двигунів. Другий за результатами
написання контрольної роботи найбільшої за об’ємом теми. Третій під час
екзамену.
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Результати
операційного

діагностування

компоненту

динаміки

пізнавальної

рівнів

активності

розвитку

змістово-

майбутніх

офіцерів

інженерів-прикордонників контрольних і експериментальних груп представлені
на рисунках 4, 5.

Рисунок 4 – Динаміка рівнів розвитку змістово-операційного компоненту пізнавальної
активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі вивчення базових
дисциплін контрольних і експериментальних групn=123,127

Рисунок 5 – Динаміка рівнів розвитку змістово-операційного компоненту пізнавальної
активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін контрольних і експериментальних групn=24
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Відповідно

до

вищезазначених

результатів,

динаміка

розвитку

мотиваційного компонента, спостерігається більш активний процес переходу
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників з середнім та низьким вихідним
рівнем в категорію з високим рівнем сформованості змістово-операційного
компонента пізнавальної активності в експериментальних групах і менш
виражений – в контрольних. Зросла якість знань майбутніх офіцерів інженерівприкордонників

експериментальних

сформованості

змістово-операційного

груп.

Результати

компонента

оцінки

майбутніх

рівня
офіцерів

інженерів-прикордонників, які вивчали професійно-орієнтовані дисципліни в
складі контрольної групи, навіть дещо знизився. Можливо, це був вплив значно
більш

високого

рівня

складності

навчального

матеріалу

професійно-

орієнтованих дисциплін порівняно з базовими. Комплексна реалізація
розроблених педагогічних умов, застосування активних форм і методів
вивчення

базових

спланований

і

приріст

професійно-орієнтованих
змістово-операційного

дисциплін

забезпечили

компонента

пізнавальної

активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників в експериментальних
групах як в процесі вивчення базових, так і професійно-орієнтованих
дисциплін.

Рисунок 6 – Динаміка рівнів розвитку інформаційно-технологічного компоненту
пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі
вивчення базових дисциплін контрольних і експериментальних групn=123,127
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Рисунок 7 – Динаміка рівнів розвитку інформаційно-технологічного компоненту
пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін контрольних і експериментальних
групn=24

Оцінку

рівня

розвитку

інформаційно-технологічного

компоненту

пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників під час
вивчення базової дисципліни здійснювали чотири експерти — викладачі
кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки за визначеними нами
показниками. Результати оцінки наведені на рисунках 6, 7.
Інформаційно-технологічний показник пізнавальної активності майбутніх
інженерів прикордонників в нашій комплексній моделі підготовки відіграє
суттєву роль, адже для забезпечення слухачів сучасними знаннями дана
компонента найважливіша Тим не менше, наші експерти, спираючись на
кількісну оцінку ступеня прояву даного феномена, зафіксували приріст даного
показника як у експериментальній (дещо більший приріст офіцерів інженерівприкордонників з високим рівнем сформованості на заключному етапі
підготовки), так і в контрольній групах. Безумовно, новизна подання матеріалу,
модульні автоматизовані програми з наочності, ділові ігри з залученням
комп’ютерної

техніки,

навчальні

заняття

з

використанням

елементів

інтерактивних методик стимулюють не лише позитивні емоції в майбутніх
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офіцерів

інженерів-прикордонників

експериментальних груп,

але

й

їх

професійні якості, формує глибокі практичні знання.
Результати

інтегрального

показника

рівня

розвитку

пізнавальної

активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін наведені у таблицях 1, 2.
Таблиця 1 – Динаміка рівнів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів
інженерів-прикордонників під час формуючого експерименту у процесі вивчення
базової дисципліни
Рівні розвитку
Контрольна група курсантів
Експериментальна група
пізнавальної
(n=127)
(n=123)
активності
На початок
На закінчення
На початок
На закінчення
експерименту
експерименту
експерименту
експерименту
(%)
(%)
(%)
(%)
Високий
11,81
14,17
13,01
28,46
Середній
11,81
18,90
13,82
33,33
Низький
76,38
66,93
73,17
38,21
Таблиця 2 – Динаміка рівнів розвитку пізнавальної активності майбутніх офіцерів
інженерів-прикордонників під час формуючого експерименту у процесі вивчення
професійно-орієнтованих дисциплін
Рівні розвитку
Контрольна група курсантів
Експериментальна група
пізнавальної
(n=24)
(n=24)
активності
На початок
На закінчення
На початок
На закінчення
експерименту
експерименту
експерименту
експерименту
(%)
(%)
(%)
(у%)
Високий
25,0
25,0
20,83
29,17
Середній
50,0
58,33
58,33
54,17
Низький
25,0
16,67
20,83
16,67

З аналізу та осмислення інтегрального показника динаміки розвитку
пізнавальної активності майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників у
процесі вивчення базових та професійно-орієнтованих дисциплін, в майбутніх
офіцерів інженерів-прикордонників експериментальних груп зміни в основних
компонентах пізнавальної активності (мотиваційному, змістово-операційному
та інформаційно-технологічному) відбулись на значно яскравіше вираженому
кількісному та якісному рівнях порівняно з складом контрольних груп. Так, в
експериментальних групах значно зменшилась кількість майбутніх офіцерів
інженерів-прикордонників з низьким рівнем пізнавальної активності (з 76,38%
до 66,93% під час вивчення базових дисциплін та з 25% до 16,57% під час
вивчення професійно-орієнтованих дисциплін). Водночас зросла кількість осіб з
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

середнім (з 11,81% до 18,90% для базових та з 50% до 58,33% для професійноорієнтованих дисциплін) та високим рівнями пізнавальної активності. В
контрольній групі взагалі не спостерігався приріст даного показника для
високого рівня.
Отже результати педагогічного експерименту, якісна та кількісна оцінка
здобутих даних, свідчать перспективність та ефективність запропонованої нами
навчальної технології, що ґрунтується на розвитку пізнавальної активності
майбутніх офіцерів інженерів-прикордонників.
Висновок та перспективи подальших наукових розвідок. Таким чином
в ході проведеного експериментального дослідження нами встановлено
методику за якою можливо оцінити та перевірити дієвість запропонованих
рішень. В ході проведення експерименту було визначено початковий етап з
формування двох колективів для проведення дослідження, а також перевірка
результативності запропонованої методики за окремими критеріями.
Ґрунтується на аналізі результатів дослідження а також формування
окремих рекомендацій щодо діяльності науково-педагогічного складу в
майбутній діяльності для забезпечення підвищення пізнавальної активності на
заняттях.
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Корехов А. Экспериментальная оценка развития познавательной
активности будущих офицеров инженеров-пограничников
Современное общество отличается стремительным бурным развитием.
Образовательный процесс также движется в ногу с данным развитием. В
ходе обучения будущих офицеров инженеров-пограничников трудно удивить
существующими методами. В ходе различных исследований установлено, что
залогом качественных знаний является познавательная активность.
Исследование проведено в статье, направлено на экспериментальной оценке
развития познавательной активности будущих офицеров инженеровпограничников с применением отдельных методов.
Ключевые слова: познавательная активность, офицеры инженерыпограничники, мотивация, компонента.
Korehov A. Experimental evaluation of cognitive activity of future border
guard officers of engineers
In modern conditions of rapid development of society - education is the engine
of change. But along with this, the introduction of new standards in the country
creates a number of issues that need to constantly analyze and solve. Cognitive
activity in modern conditions is that part which is able to resolve these issues and
affect the quality of professional engineers of the future officers of border guards. In
modern conditions the state border security is one of the priority objectives of our
country, so the quality of training of future officers Engineers border is of particular
content.
Modern society is distinguished by rapid development. The educational process
is also moving in step with this development. During the training the future officers of
border guards Engineers difficult to surprise existing methods. During different
studies found that quality knowledge is key to cognitive activity. The survey was
conducted in the article focused on the experimental evaluation of cognitive activity
of future officers of engineer-border use of certain methods.
Article components which according to the authors increasingly influencing
the development of cognitive activity of future engineers and border guards in the
study of basic and professionally oriented disciplines. The authors suggest a
technique to determine the level of cognitive activity on certain established methods.
In particular, the authors examine three components: motivation, content and
operational, and organizational information.
During the experiment found that each component directly affects the level of
cognitive activity of future engineers guards. During the experiment, the data
obtained elaborated by leading academics and indicate that each of these
components after adjusting teaching methods, improve educational quality. We can
therefore conclude that the proposed method of determining the level of cognitive
activity is quite effective and has a positive trend for development.
Keywords: cognitive activity, officers, engineers, guards, motivation
component.
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УДК 37.032:371.322:355.23:351.746.1
Анатолій МІРОШНІЧЕНКО,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМАНДИРСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ДИСЦИПЛІН
У статті обґрунтовуються особливості формування командирських
компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення
загальновійськових дисциплін. Автор виділяє дві навчальні дисципліни, які, на
його думку, мають найбільший вплив на формування командирських
компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників. До них належать «Статути
Збройних Сил України та їх практичне застосування» та «Стройова
підготовка». Більша частина занять – практичні. Під час практичних занять
та в позанавчальний час у повсякденному житті майбутніх офіцерівприкордонників отримані командирські знання та уміння перетворюються у
відповідні компетенції.
Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, командирські
компетенції, загальновійськові дисципліни, практичні заняття.
Постановка

проблеми

у

загальному

вигляді.

У

контексті

реформування національної системи вищої освіти освітній процес має бути
орієнтований на забезпечення умов для вільного розвитку та саморозвитку
майбутнього фахівця. Якість вищої освіти, перш за все, пов’язується із
здобуттям певних професійних компетенцій, що надають змогу майбутньому
фахівцеві оптимально використовувати накопичений під час навчання капітал у
реальних умовах професійної діяльності. Випускник Національної академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі –
НАДПСУ) включається в систему соціальних відносин, оперативно-службової
діяльності, результати якої залежать від здатності реалізовувати командирські
функції на первинних посадах. Тому для майбутнього офіцера-прикордонника
однією із складових такого капіталу є формування командирських компетенцій.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Проблема
формування професійної компетентності у військових фахівців не є новою.
Результати аналізу наукових праць з проблеми формування командних
навичок майбутніх офіцерів дозволяють зробити висновок, що вчені
А. Галімов, О. Діденко, Д. Іщенко, О. Ставицький, О. Торічний та інші
сформованість командирських компетенцій розглядають як складову їхньої
професійної компетентності. Окремі аспекти питання щодо визначення
особливостей готовності до керування підрозділами майбутніх офіцерівприкордонників розглядають у своїх працях В. Балашов, Ю. Дем’янюк,
С. Кубіцький, І. Почекалін, Ю. Сичевський, Ю. Сердюк та ін.
Відчутний акцент з боку фахівців у сфері військової педагогіки сьогодні
робиться, здебільшого, на формуванні та розвитку професійних компетенцій
щодо проходження військової служби в надзвичайних умовах діяльності [1, с.
81]. Водночас, поза увагою науковців залишається досвід формування
командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі
вивчення загальновійськових дисциплін.
Метою

статті

є

обґрунтування

особливостей

формування

командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі
вивчення загальновійськових дисциплін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існує думка, що виявлення
механізму формування командирських компетенцій в умовах військової
організації є важливим як щодо розробки легітимної процедури просування
особистості до лідерства в структурі військового управління, так і щодо
можливості керування цим процесом, утвердження оптимальних варіантів
взаємодії лідерів зі своїми однодумцями, прихильниками й опонентами.
Розробка відповідної системи правил необхідна не тільки для процесу
висування «першої особи» військового колективу, але й для здійснення ним
владних функцій [2, с. 119]. За результатами вивчення праць Д. Іщенка,
О. Ставицького, О. Торічного визначаємо, що формування командирських
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компетенцій складається із взаємодії шести основних блоків: досвіду
особистості; функціональних механізмів психіки; типологічних властивостей
особистості;

динаміки

особистості;

індивідуально

значимих соціальних

ситуацій та індивідуально значимого соціального оточення [2, с. 119].
Командир – це керівник військової частини, підрозділу, з’єднання,
судна, ескадрильї тощо. Командири – це особи, які стоять на чолі військ,
військових підрозділів [3, с. 409]. В умовах вищого військового навчального
закладу, а саме НАДПСУ, молодші командири (сержантський склад) – це
начальники секцій, старшини навчальних груп. Вони призначаються з числа
тих, хто навчається. Їх обов’язки визначені Статутом Збройних Сил України.
Командирами на кожному навчальному курсі є начальник навчального
курсу, його заступник по роботі з персоналом, курсові офіцери. Начальник
факультету та його заступники (заступник з навчально-методичної роботи та
заступник по роботі з персоналом) є командирами для персоналу факультету.
Ректор НАДПСУ – керівник військової частини. Він є головним командиром у
цій військовій частині. Разом із своїми заступниками становлять командування
академії.
Очевидним є те, що для командирів кожної ланки важливо володіти
командирськими компетенціями такого рівня, за якого вони здатні забезпечити
виконання завдань та обов’язків, визначених посадовою інструкцією. Так,
відповідно до посадової інструкції начальника навчального курсу, серед
завдань та обов’язків є такі: 1) організовувати та проводити заходи щодо
готовності курсу до реагування на зміни обстановки та переведення на
функціонування в умовах особливого періоду; 2) планувати роботу і
здійснювати заходи відповідно до системи формування базової професійної
мотивації до служби та системи психологічної діяльності академії, організовує
їх виконання; 3) організовувати та проводити заходи щодо підтримання
внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної безпеки у підрозділі;
4) організовувати та здійснювати заходи щодо підбору, підготовки до несення
служби персоналом у складі добових нарядів та контролю несення внутрішньої
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служби підлеглим особовим складом; 5) організовувати заходи та здійснювати
контроль обліку, наявності та стану озброєння, боєприпасів, військовонавчального майна та інших матеріальних засобів підрозділу; 6) організовувати
та проводити заходи щодо підтримання належного стану військової дисципліни
та

морально-психологічного

стану

особового

складу;

7)

проводити

індивідуальну роботу з персоналом підрозділу відповідно до структурної схеми
індивідуальної роботи; 8) здійснювати керівництво методичною підготовкою
офіцерів підрозділу, проводити з ними методичні заняття та інші форми роботи
з удосконалення методики навчання та виховання курсантів; 9) організовувати
самостійну підготовку курсантів та контроль за її проведенням; 10) розробляти
план прищеплення курсантам підрозділу командних та методичних навичок;
11) організовувати та особисто проводити підведення підсумків навчальновиховної роботи та стану військової дисципліни підрозділі, приймати участь у
підведенні підсумків діяльності навчальних груп; 12) приймати участь у
проведенні занять з вогневої та тактичної підготовки, в організації та
керівництві військовим стажуванням, тощо.
Ці (та інші) посадові обов’язки передбачають наявність відповідного
рівня командирських компетенцій, здатності щодо командування підлеглими,
віддання їм коротких наказів за встановленою формою (форма визначена в
Статуті Збройних Сил України). Цим пояснюються такі кваліфікаційні вимоги
до начальника навчального курсу, що містяться в посадовій інструкції, як стаж
військової служби на офіцерських посадах не менше 10 років, досвід роботи
щодо управління персоналом не менше 5 років. Загалом, командирські
компетенції формуються та вдосконалюються протягом усього професійного
життя військовослужбовця. Початок їх формування припадає на курсантські
роки – роки навчання у вищому військовому навчальному закладі.
Досліджуючи

проблему

формування

військово-спеціальної

компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання,
О. Торічний справедливо зауважує, що [1, с. 91] професійна підготовка
майбутніх офіцерів, на противагу професійної підготовки фахівців у цивільних
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закладах освіти, має специфічні особливості, зумовлені характером

і

специфікою їхньої майбутньої професійної діяльності. У цьому контексті
Е. Сарафанюк зазначає, що об’єктом навчально-виховного впливу є курсанти,
що пройшли військово-професійний відбір; навчальна діяльність є основним
службовим обов’язком курсантів; зміст, форми, методи і засоби її реалізації
визначаються науково-технічним прогресом у військовій галузі; випускник
НАДПСУ – це не лише військовий фахівець у конкретній галузі охорони
кордону, але й організатор, військовий педагог і вихователь [3, с. 11]. Відтак,
рівень сформованості його командирських компетенцій багато в чому
визначатиме результат усієї діяльності.
Під час підготовки майбутнього офіцера-прикордонника важливим є
дотримання зв’язку навчання з практикою. Виділення системи компетенцій
означає одночасний відбір змісту предметних знань. Під час дослідження ми
переконалися, що загальновійськові навчальні дисципліни є базою для
формування командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників.
Ці дисципліни надають можливість курсантам отримати знання, сформувати
уміння та навички саме для командирської діяльності. До загальновійськових
навчальних дисциплін,

які мають

найбільший

вплив

на

формування

командирських компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників, належать
«Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування» та «Стройова
підготовка».
Метою вивчення дисципліни «Статути Збройних Сил України та їх
практичне застосування» є формування у курсантів професійної свідомості і
поваги до законів, виховання курсантів у дусі свідомого їх виконання, оскільки
Закони України, військове законодавство становлять правову основу діяльності
всіх військовослужбовців.
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Статути Збройних Сил
України та їх практичне застосування» курсанти, відповідно до робочої
навчальної програми цієї дисципліни, повинні ознайомитись із загальними
обов’язками командирів (начальників) від командира роти і вище; з
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обов’язками чергового факультету, чергового КПП, КТП, помічника чергового
академії та чергового академії; з особливостями внутрішньої служби під час
розташування військ на полігонах (у таборах); з обов’язками посадових осіб
гарнізону, особливостями організації і несення вартової служби в окремо
розташованих підрозділах та під час перевезення військ і вантажів. Майбутні
офіцери-прикордонники мають отримати такі знання: про загальні права та
обов’язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини,
обов’язки посадових осіб дивізіону і його підрозділів, правила внутрішнього
порядку у військовій частині та її підрозділах; про сутність військової
дисципліни, обов’язки військовослужбовців щодо її додержання, види
заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування,
а також порядок подання і розгляду пропозицій та скарг військовослужбовців;
про організацію та порядок несення гарнізонної та вартової служб; про права та
обов’язки військовослужбовці, які залучаються до несення цих служб; про
вимоги наказів та директив Голови Державної прикордонної служби України
щодо організації діяльності персоналу з метою забезпечення правопорядку та
дисципліни в підрозділах Державної прикордонної служби України; про форми
і методи роботи командира взводу, начальника прикордонного підрозділу з
підтримання внутрішнього порядку та дисципліни. Водночас, курсанти повинні
оволодіти такими уміннями: впроваджувати положення та вимоги Статутів
Збройних Сил України в життя та побут підрозділів під час виконання завдань
їх повсякденної діяльності; прищеплювати дух бездоганного виконання вимог
Військової присяги та Статутів; чітко та впевнено управляти підрозділами у
повсякденній діяльності; використовувати раціональні форми та методи роботи,
які забезпечують статутний порядок та високу дисципліну в підрозділі; вміло
організовувати та проводити заняття з підлеглими; навчати майбутніх офіцерів
формам та методам роботи з виховання особового складу.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Стройова підготовка» є
підготовка офіцера Державної прикордонної служби України, який має
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відмінний стройовий вишкіл, здатний впевнено керувати строями відділення,
взводу та організовувати навчання підлеглих зі стройової підготовки.
В результаті вивчення курсу, відповідно до робочої навчальної
програми

цієї

дисципліни,

майбутні

офіцери-прикордонники

повинні

ознайомитися: з основами і методами стройового навчання підлеглих; з діями
військовослужбовців, підрозділів і військових частин, які беруть участь у
парадах, стройових оглядах; з оглядами-конкурсами, змаганнями на кращий
підрозділ зі «Стройової підготовки». Курсанти повинні отримати такі знання:
про обов’язки командирів та курсантів перед шикуванням і в строю; про
стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю; про строї підрозділів у пішому
порядку і на машинах; про порядок виконання військового вітання, проведення
стройового огляду; про місце Бойового прапору військової частини в строю,
порядок його внесення і винесення; про організацію та методику проведення
занять зі стройової підготовки з особовим складом підрозділу. В результаті
вивчення курсу курсанти повинні набути умінь: застосовувати положення
Стройового Статуту Збройних Сил України на заняттях зі стройової підготовки
та в повсякденному житті підрозділу; чітко виконувати стройові прийоми на
місці та під час руху, як без зброї, так зі зброєю; впевнено керувати
підрозділами, правильно і чітко подавати команди (сигнали) для шикування,
руху і перешикування підрозділів на місці та під час руху; методично
правильно проводити заняття зі стройової підготовки та стройовий огляд в
прикордонному підрозділі.
Підтримуючи думку, що навичка – це уміння, набуте досвідом,
звичкою, вправами; це практичні знання, досвід у певній справі [4, с. 500],
зазначимо, що саме під час практичних занять та в позанавчальний час у
повсякденному житті майбутніх офіцерів-прикордонників на основі отриманих
знань та набутих умінь формуються відповідні компетенції. Зі «Стройової
підготовки» на практичні заняття відводиться 24 год. із 54 год. (36 год.
аудиторних), причому 20 із них на першому курсі навчання (14 год. – І семестр,
6 год. – ІІ семестр). Щодо навчальної дисципліни «Статути Збройних Сил
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України та їх практичне застосування», то на практичні заняття відводиться 36
год. із 90 год. (60 год. аудиторних), 34 із них на першому курсі (16 год. – І
семестр, 18 год. – ІІ семестр).
Вивчення дисципліни «Стройова підготовка» здійснюється в тісному
взаємозв’язку з дисциплінами, які викладаються на кафедрах прикордонної
служби, особистої безпеки. Не зважаючи на те, що ця дисципліна є самостійним
предметом навчання, вона органічно взаємопов’язана із змістом інших
дисциплін та впливає на формування командирських компетенцій, необхідних
майбутнім офіцерам-прикордонникам в оперативно-службовій діяльності.
Так, наприклад, тема 1 «Методика проведення занять», заняття 3
«Стройові прийоми та рух без зброї» має на меті формування компетенцій
щодо носіння військової форми одягу, компетенцій щодо самостійного
проведення навчальних занять; компетенцій щодо виконання стройових
прийомів та руху без зброї; компетенцій розроблення та складання плануконспекту. Проводиться таке заняття на стройовому плацу.
Кожний курсант повинен мати командирську сумку, стройовий статут,
план-конспект. Керівник заняття виводить групу на стройовий плац з піснею.
Перешиковує в дві шеренги. Приймає рапорт чергового групи. Під час доповіді
чергового групи начальнику секції, черговий слідкує за правильністю
виконання курсантами команд, звертає увагу на правильність та чіткість
відповіді на привітання. Начальник секції робить вступне слово: «Товариші
курсанти! Кожний офіцер повинен вміти навчати підлеглих чіткому і
правильному

виконанню

стройових

прийомів».

Навчальна

група

перешиковується по секціям в одношеренговий стрій і розташовується на
стройовому плацу в три відділення. Призначені викладачі виходять зі строю.
Начальнику навчальної групи подати команду 1-й та 3-й секції на призначені
місця «Кроком-РУШ» (друга секція залишається на місці). За командою
начальника секції призначені керівники виходять зі строю стройовим кроком і
розпочинають відпрацювання навчальних питань за схемою: а) ознайомлення;
б) вивчення; в) тренування. Начальники секцій за необхідності можуть
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переміщуватися від однієї секції до іншої з метою вникати в дії керівникакурсанта, а також надавати допомогу, контролювати за використанням
курсантами навчального часу. Начальник секції виставляє оцінку призначеним
викладачам під час проведення ними заняття. Отже, під час практичного
заняття формуються як методичні, так і стройові командирські компетенції
майбутніх офіцерів-прикордонників.
«Статути Збройних Сил України та їх практичне застосування» за своїм
змістом тісно пов’язані з іншими дисциплінами: з «Основами охорони
державного кордону прикордонним підрозділом», «Психологією», «Етикою і
естетикою»,

«Педагогікою»,

підрозділів

ДПСУ»,

«Методикою роботи з

«Загальною

«Стройовою підготовкою».

тактикою»,

особовим

складом

«Особистою

безпекою»,

Згадані дисципліни вивчаються

курсантами

академії та базуються на загальних положеннях навчання про державу, право,
військову службу тощо. Все це вказує на необхідність знаходити при вивченні
названих дисциплін зв’язок між ними, підходити до пізнання того чи іншого
явища з урахуванням особливостей змісту різних дисциплін. Це одна з
важливих умов глибокого і творчого засвоєння навчального матеріалу,
найбільш ефективного застосовування здобутих знань в практичній діяльності,
формування командирських компетенцій.
Висновки. Отже, для формування командирських компетенцій у
майбутніх офіцерів-прикордонників важливим є визначення змісту навчання,
тобто сукупності навчальних дисциплін на весь термін навчання, на кожен курс
навчання, змісту кожної навчальної дисципліни (у тому числі, з циклу
загальновійськових) з урахуванням вимог принципів доцільності, науковості та
системності. До організаційно-педагогічних умов формування командирських
компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників можна віднести застосування
індивідуального підходу та

вдосконалення

командирських компетенцій

командирів підрозділів. Обґрунтування цих організаційно-педагогічних умов
зазначеного процесу може становити перспективу подальших наукових
пошуків з досліджуваної проблеми.
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Мирошниченко А. Особенности формирования командирских
компетенций будущих офицеров-пограничников в процессе изучения
общевойсковых дисциплин
В статье обосновываются особенности формирования командирских
компетенций будущих офицеров-пограничников в процессе изучения
общевойсковых дисциплин. Автор выделяет две дисциплины, которые, по его
мнению, имеют наибольшее влияние на формирование командирских
компетенций будущих офицеров-пограничников. К ним относятся «Уставы
Вооруженных Сил Украины и их практическое применение» и «Строевая
підготовка». Большая часть занятий – практические. Во время практических
занятий и во внеурочное время в повседневной жизни будущих офицеровпограничников полученные командирские знания и умения превращаются в
соответствующие компетенции.
Ключевые слова: будущие офицеры-пограничники, командирские
компетенции, общевойсковые дисциплины, практические занятия.
Miroshnichenko A. The peculiarities of the future border guard officers’
leader competences formation in the process of tactical disciplines studying
In the article the peculiarities of the future border guard officers’ leader
competences formation in the process of tactical disciplines studying have been
grounded. It has been defined who is the leader in higher military educational
establishment and which leader competences they need according to their
professional duties.
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The author identifies two academic disciplines, which, to his opinion, have
the biggest influence on the future border guard officers’ leader competences
formation: ‘Armed Forces of Ukraine Statutes and their practical application’ and
‘Drill practice’. The aim of the mentioned disciplines studying has been defined. The
role of training sessions in the process of the future border guard officers’ leader
competences formation has been pointed out.
These disciplines give the cadets the opportunity to get knowledge, form the
skills for the leader activity. According to the author’s opinion during the training
sessions and non-school hours in the future border guard officers’ everyday life the
knowledge and skills gained transform into the respective leader competences.
The author comes to the conclusion that to form the future border guard
officers’ leader competences it is important to define the subject matter – the set of
disciplines for the whole period of studying, for every course, the content of every
discipline (including the tactical ones) taking into account the principles of
expediency, scientificity and systemacity. The author also points out the necessity to
find the links between the disciplines, approach the perception of one or other
phenomenon taking the different disciplines peculiarities into account.
Key words: future border guard officers, leader competences, tactical
disciplines, training sessions.
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УДК 378.147’25(73)
Альона НАКОНЕЧНА,
аспірант Хмельницького національного університету
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ США
У статті подано методичні засади підготовки майбутніх перекладачів у
сучасній освітній практиці США. Автор наголошує на важливості
перекладацької діяльності, оскільки професійний перекладач забезпечує
міжнародну комунікацію в економіці, торгівлі, науці, освіті, туризмі, інших
сферах діяльності. Система підготовки майбутніх перекладачів у США
відзначається диференціацією навчання, що полягає у відкритості й
варіативності освітнього процесу, різноманітності методів, форм і
технологій організації навчальної діяльності студентів. У системі підготовки
перекладачів, окрім традиційної, використовуються електронна та змішана
моделі навчання, а також мобільне навчання.
Ключові слова: методичні засади підготовки, майбутні перекладачі,
сучасна освітня практика, традиційна модель навчання, електронна модель
навчання.
Постановка проблеми у загальному вигляді. В умовах глобалізації
суспільно-політичних та соціально-економічних процесів, інтеграції вищої
школи України до загальноєвропейського і світового освітнього простору
актуалізується необхідність модернізації теоретико-методичних засад вищої
філологічної

освіти,

її

структурно-організаційної

перебудови.

Висококваліфікований перекладач нині – одна з найнеобхідніших на ринку
праці професій, що забезпечує міжнародну комунікацію в економіці, торгівлі,
науці,

освіті,

туризмі,

інших

сферах

діяльності.

Від

перекладацької

компетентності залежить точність формулювань текстів угод, контрактів,
бізнес-планів, інших документів, а також адекватне взаємопорозуміння між
фахівцями

різних

країн

під

час

усного

спілкування.

Забезпечення

конкурентоздатності перекладачів на світовому ринку праці залежить від
своєчасного оновлення та оптимізації змісту і форм організації навчання,
впровадження новітніх методик підготовки фахівців.
В умовах динамічного розвитку інтеграційних процесів важливим
© Наконечна А.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

джерелом формування нової стратегії розвитку системи вищої філологічної
освіти є об’єктивне вивчення й аналіз досвіду зарубіжних країн, що відіграють
провідну роль у міжнародному освітньому просторі. У цьому контексті значний
інтерес становить система професійної підготовки перекладачів у вищій школі
США.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Науковий доробок
вітчизняних

і

зарубіжних

дослідників

свідчить

про

актуальність

та

багатоаспектність проблеми професійної підготовки перекладачів у вищих
навчальних закладах (далі – ВНЗ) України та світу. Дотичними до зазначеної
проблеми є праці О. Панасьєва, Е. Піма, О. Семенця та ін. (історія та сучасні
тенденції розвитку освіти перекладачів у світовому контексті), В. Коміссарова,
О. Мацюк,

Г. Мірама,

Л. Морської,

О. Чередниченка,

Л. Черноватого,

А. Швейцера, О. Шуптита ін. (організаційно-педагогічні засади професійної
підготовки перекладачів), Н. Бідюк, Ю. Главацької, О. Мартинюк, О. Сергєєвої,
К. Скиби, Ж. Таланової та

ін. (професійна підготовка перекладачів у

зарубіжному досвіді), D. Gile, E. Hennessy, D. Kiraly, Ch. Nord, B. Rubrecht,
B. Robinson, C. Way (методичні аспекти навчання майбутніх перекладачів).
Метою статті є аналіз методичних засад підготовки майбутніх
перекладачів у сучасній освітній практиці США.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Система

підготовки

майбутніх перекладачів у США відзначається диференціацією навчання, яке
полягає у відкритості й варіативності освітнього процесу, різноманітності
методів, форм і технологій організації навчальної діяльності студентів. У
системі

підготовки

перекладачів,

окрім

традиційної,

використовуються

електронна (e-learning) та змішана (b-learning/blendedlearning) моделі навчання.
Активно розвивається також мобільне навчання (m-learning/mobilelearning), яке
передбачає застосування портативних технологій (переносних і кишенькових
персональних комп’ютерів, мобільних телефонів), що надає можливість
здобувати освіту за місцем перебування. Традиційна модель навчання
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передбачає особисте спілкування викладача й студента і охоплює такі основні
елементи: лекційні, семінарські і практичні заняття, виконання практичних
завдань, контроль та оцінювання знань студентів. Електронна модель, крім
елементів

традиційного

навчання,

передбачає

активне

використання

інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема спілкування викладачів та
студентів у режимі «он-лайн» на форумах, у чатах, електронною поштою за
допомогою комп’ютерних мереж, «віртуальних кімнат» тощо. Основною
перевагою такої моделі є гнучкість навчального процесу, що дає змогу
студентам поєднувати навчання із практичною діяльністю. Змішана модель
навчання

–

стаціонарному

використовує
навчанні

розподілені
й

елементи

інформаційно-освітні
асинхронного

та

ресурси

в

синхронного

дистанційного навчання. Головна ідея цієї моделі полягає у суміщенні
традиційних форм навчання і технологій мережевого навчання для вибіркових
дисциплін [1, с. 9].
Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що в університетах
США при виборі форм і методів навчання враховується специфіка навчального
матеріалу, цілі навчання, індивідуальні потреби студентів. Важливим фактором,
який впливає на вибір форм та методів викладання, є зв’язок навчального
матеріалу з практичною діяльністю. Зокрема, майбутні перекладачі краще
засвоюють теоретичний матеріал, якщо він базується на їх особистому
практичному досвіді.
Освітній процес передбачає поєднання різних видів діяльності, зокрема
лекційних занять в Інтернеті з практичними заняттями в аудиторії; традиційних
занять з подальшим їх обговоренням на форумі чи в листуванні електронною
поштою; традиційних практичних занять або семінарів з відеоконференціями,
рольовими, симулятивними іграми у віртуальному середовищі; лекційних
занять в аудиторії із консультаціями викладача через Інтернет тощо. Така
організація навчання відкриває значно більші освітні можливості перед
майбутніми перекладачами, оскільки дозволяє обирати зручний темп навчання,
що сприяє ефективному засвоєнню знань, дає можливість користуватись
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

різноманітними мультимедійними засобами та великою кількістю джерел
інформації, розвивати навички самостійного навчання та самоконтролю [3].
Використання різних моделей навчання з урахуванням особливостей
кожної відображається на застосуванні різноманітних методів навчання. Метод
навчання – це спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності викладачів та
студентів, спрямованої на досягнення поставлених вищою школою цілей через
систему прийомів і засобів навчальної діяльності. До найпоширеніших
словесних

методів

навчання,

які

використовуються

при

підготовці

перекладачів, належать пояснення, розповідь, дискусія та різного типу бесіди.
Значну увагу американські педагоги звертають на практичні методи навчання:
експериментальний

метод

(тематичні

дослідження,

що

допомагають

вирішувати аналітичні завдання), метод рольової гри (штучне створення
ситуації, максимально наближеної до реальності), проектний метод (виконання
індивідуальних та групових дослідницько-перекладацьких проектів) тощо.
Використовують

також

інші

методи

навчання

перекладачів,

зокрема

індуктивний та дедуктивний методи. Індуктивний метод полягає у засвоєнні
знань від одиничного до загального, від дії до правила. Наприклад, це може
бути письмовий переклад тексту із певної галузі, або, якщо йдеться про
підготовку усних перекладачів, то синхронний чи послідовний, після чого
викладач перевіряє та аналізує виконані роботи, виправляє помилки. При
обговоренні студенти разом із викладачем визначають труднощі, які виникали
при перекладі, та визначають способи їх подолання. Матеріали для завдань
обирає викладач відповідно до спеціалізації теми, виду перекладу, рівня
складності. Перевагами індуктивного методу є використання проблемного
навчання, розвиток здогадки за контекстом, що важливо для усного перекладу,
а також краще запам’ятовування навчального матеріалу. Дедуктивний метод
передбачає засвоєння знань від загального до конкретного. Студенти вивчають
особливості перекладу лексичних і граматичних явищ (наприклад, власних
назв, фразеологізмів, артиклів, інфінітива тощо), після чого виконують вправи,
зокрема такі, як: переклад речень чи тексту, що містять вивчені лексичні та
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граматичні явища;, пояснення способів їх перекладу; вправи на трансформацію
тощо. Викладач обирає завдання таким чином, щоби вони відповідали темі,
передбачали відповідні труднощі перекладу.
Американські викладачі активно використовують у процесі підготовки
перекладачів частково-пошуковий метод, спрямований на пошук шляхів та
способів подолання перекладацьких труднощів, та дослідницький метод, метою
якого є залучення студентів до самостійної науково-пошукової діяльності у
галузі перекладу, перекладознавства чи термінознавства.
У контексті проблеми вважаємо за необхідне звернути увагу на
спеціальні методи організації навчання майбутніх перекладачів, зокрема такі,
як лінгвістичний, функціональний, соціально-конструктивний та процесуальнозорієнтований.
Лінгвістичний метод полягає у визначенні способів усунення проблемних
місць перекладу шляхом вивчення розбіжностей між вихідною та цільовою
мовами. Навчання майбутніх перекладачів базується на таких основних
принципах: розмежування одиниць перекладу (концепцій від окремих слів);
усвідомлення того, що слова є багатозначними і що семантичний діапазон
слова не збігається у вихідній та цільовій мовах; визначення семантичних,
структурних і металінгвістичних труднощів перекладу та шляхів їх подолання з
використанням прийоми запозичення, калькування, транспозиції, модуляції,
еквівалентного перекладу, адаптації та інші. Застосування лінгвістичного
методу, на нашу думку, відповідає одній із важливих педагогічних цілей
підготовки

майбутніх

перекладачів

–

розвитку

спостережливості

за

принципами розвитку мов.
Функціональний метод передбачає організацію навчання майбутніх
перекладачів у такий спосіб, який максимально наближений до їх професійної
діяльності. Функціональна дидактика (термін запровадив К. Норд) включає:
критерії для вибору текстів для перекладу під час аудиторних занять, принципи
класифікації труднощів перекладу, особливості контролю успішності студентів
та критерії оцінювання перекладів. Цей метод орієнтується на практичну
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підготовку і дає можливість викладачам включати у навчальний процес такі
види діяльності, які відтворюють реальне професійне середовище. Для цього
педагоги підбирають «ситуативні тексти» (texts-in-situation – нещодавно
опубліковані автентичні тексти із відповідної тематики) для перекладу на
практичних заняттях. Автентичні тексти сприяють розвитку умінь студентів
виходити за межі власне лінгвістичного перекладу мовних одиниць та активно і
креативно працювати в контексті комунікативних та міжкультурних аспектів
перекладу, формуючи при цьому необхідні професійні компетенції [5].
Перевагою функціонального методу є сприяння високій мотивації студентів до
навчальної діяльності та професійної діяльності на основі використання
автентичних та практично зорієнтованих навчальних завдань.
Згідно із соціально-конструктивним методом, головною метою є
розширення навчальних можливостей студентів і створення умов для розвитку
їхнього «професійного Я» («professionalselves») для поглиблення обізнаності із
особистою

відповідальністю

як

активних

учасників

комплексного

комунікативного процесу. Важливе значення має наявність практичного
перекладацького досвіду. Робота студентів організовується як інтерактивні
семінари, під час яких вони виконують перекладацькі проекти у групах з
обмеженням у часі, де кожен відповідає за певну частину завдання. Така
навчальна діяльність цілком моделює професійну. Викладач лише координує
роботу, є фасилітатором, дає поради, однак не вказує на правильні відповіді.
Студенти повинні самостійно зайти способи усунення перекладацьких
труднощів, обговорюючи та аналізуючи їх. Із кожним наступним заняттям
викладач

все

менше

контролює

навчальний

процес,

доручаючи

це

студентам [4, с. 46–49; 7]. На наш погляд, застосування цього методу, окрім
створення реального професійного середовища в процесі навчальної діяльності,
сприяє формуванню відповідальності за результати навчання та вміння як
самостійно, так і колективно працювати і шукати шляхи вирішення
професійних проблем. Недоліком є не завжди достатня готовність студентів до
вирішення складних проблем перекладу.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

Процесуально-зорієнтований метод передбачає застосування принципів
та алгоритмів вирішення труднощів перекладу з орієнтацією викладача на
процес навчальної діяльності студентів, а не на його кінцевий результат.
Зокрема, викладач пояснює особливості застосування перекладацьких стратегій
і трансформацій, після чого перевіряє спосіб їх використання та консультує на
кожному етапі виконання завдань. Зазначимо, що консультації викладача
мають виключно рекомендаційний характер і не передбачають переконання
студентів у правильності застосування лише такого, а не іншого варіанту
перекладу. У кінці підводяться підсумки роботи, викладач оцінює рівень
сформованості умінь та навичок майбутніх перекладачів, передбачених для
кожного етапу виконання завдань [2, с. 14–15]. Застосування зазначеного
методу надає змогу студентам-перекладачам краще засвоїти навчальний
матеріал, а викладачеві – визначити труднощі засвоєння і вчасно їх усунути,
оптимізуючи навчальну діяльність.
Різноманітність методів позначається на варіативності форморганізації
навчання

майбутніх

перекладачів.

Як

свідчать

наукові

дослідження,

найпоширенішими формами навчання перекладачів є лекції, тьюторські,
практичні, семінарські та лабораторні заняття. Варто зазначити, що часто
заняття проходять у комбінованій формі, поєднуючи лекційний матеріал із
виконанням практичних завдань. Для активізації навчально-пізнавальної
діяльності американські педагоги надають перевагу автентичній практиці,
автономному

навчанню,

імітаційно-ігровим

методам

(рольові

ігри

«перекладач – клієнт», «команда перекладачів»), симуляціям, «мозковому
штурму», аналізу окремої ситуації, «круглому столу». Основними методами
навчання

є

словесні

(розповідь-пояснення,

бесіда,

майстер-клас,

відеоконференція), наочні (демонстрація Power-Point презентацій та відеоматеріалів)

і

практично-перекладацькі

(циклічні

завдання

(повний

–

реферативний – з листа – концептуальний переклади), корпусний, проектний,
«перекладацьке

портфоліо»,

дослідницько-перекладацький,

лабораторно-

лінгафонний, «свідчення очевидців», «конференц-планування»). Особливе
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місце відводиться створенню навчальної спільноти (learningcommunity),
написанню творчих робіт, публічній презентації проектів, аутентичній бесіді,
атестації та оцінюванню знань за допомогою «портфоліо», дискусіям,
обговоренню «кейсів» та власному досвіду, кооперованому навчанню та ін. [6;
8].
Висновки. При підготовці майбутніх перекладачів в університетах США
використовується широкий арсенал організаційних форм і методів навчання.
Характерною

особливістю

організації

освітньої

діяльності

майбутніх

перекладачів є створення оптимальних умов для усвідомленого професійного
саморозвитку та самовдосконалення на основі принципів індивідуалізації та
диференціації, проблемно-пошукового навчання, педагогіки співпраці та
партнерства. При підготовці майбутніх перекладачів широко використовують
такі методи навчання: індуктивний,

дедуктивний,

процесуально-зорієнтований,лінгвістичний,

частково-пошуковий,

функціональний,

соціально-

конструктивний.
Перспективами подальших наукових розвідок із зазначеної проблеми
може слугувати аналіз інтерактивних форм і методів навчання, а також
особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій («квізи»,
чати, «вікі»-технології, форуми, глосарії, інтерактивні семінари).
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Наконечная А. Методические
основы
подготовки
будущих
переводчиков в университетах США
В статье представлены методические основы подготовки будущих
переводчиков в современной образовательной практике США. Автор
подчеркивает
важность
переводческой
деятельности,
поскольку
высококвалифицированный
переводчик
обеспечивает
международную
коммуникацию в экономике, торговле, науке, образовании, туризме, других
сферах деятельности. Система подготовки будущих переводчиков в США
отличается дифференциацией обучения, которое выражается в открытости
и вариативности образовательного процесса, разнообразии методов, форм и
технологий организации учебной деятельности студентов. В системе
подготовки переводчиков, кроме традиционной, используются электронная и
смешанная модели обучения, а также мобильное обучение.
Ключевые слова: методические основы подготовки, будущие
переводчики, современная образовательная практика, традиционная модель
обучения, электронная модель обучения.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

Nakonechna A. Methodical bases of training of future translators in US
universities
The article presents methodological bases of training of future translators in
the modern educational practice of the United States. The author emphasizes the
importance of the activity of translators, since a highly qualified translator in the
context of globalization of socio-political and socio-economic processes, integration
of the higher school of Ukraine into the pan-European and world educational space
is one of the professions, which most in demand on the labor market. A professional
translator provides international communication in the economy, trade, science,
education, tourism and other fields of activity.
In conditions of dynamic development of integration processes, an important
source of formation of a new strategy for the development of the system of higher
philological education is an objective study and analysis of the experience of foreign
countries, which playing a leading role in the international educational space. In this
context, the system of professional training of translators in the US Higher School is
of considerable interest.
The system of training of future translators in the United States is marked by
the differentiation of education, which consists in the openness and variability of the
educational process, the diversity of methods, forms and technologies for organizing
student learning activities. In the system of training of future translators, besides
traditional, are used electronic and mixed models of learning. Mobile learning,
which involving the use of portable technologies (portable and pocket personal
computers, mobile phones), is also actively developing. It is facilitates the acquisition
of education at the location.
The traditional model of learning presupposes personal communication
between the teacher and the student and includes such basic elements as: lecture,
seminar and practical exercises, practical tasks, monitoring and evaluation of
students’ knowledge. The electronic model, in addition to the elements of traditional
learning, assumes active use of information and communication technologies, in
particular, communication of teachers and students on-line in forums, in chat rooms,
e-mail, «virtual rooms», etc. The mixed learning model uses distributed information
and educational resources in in-patient learning and elements of asynchronous and
synchronous distance learning.
Key words: methodical bases of training, future translators, modern
educational practice, traditional model of learning, electronic model of learning.
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УДК 378+351.743+374.1+134(477)
Роман ПЕРКАТИЙ,
Національна академія внутрішніх справ, м. Київ
ОБГРУНТУВАННЯ КРИТЕРІЇВ, ПОКАЗНИКІВ ТА РІВНІВ
СФОРМОВАНОСТІ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
Запропонована стаття присвячена проблемі моніторингу педагогічних
процесів, зокрема дидактичних. У цій статті подано аналіз системи
моніторингу у дидактиці, а також аналіз наукових праць відомих вітчизняних
та зарубіжних науковців. Здійснено аналіз понять «критерій», «показник».
Відповідно до структури самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів
Національної поліції виділено критерії сформованості їх самоосвітньої
компетентності. Уточнено зміст критеріїв показниками. Виокремлено і
обґрунтовано рівні сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх
офіцерів Національної поліції.
Ключові слова: діагностування, моніторинг, майбутні офіцери
Національної поліції, критерій, показник, рівень.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Соціально-економічні
перетворення в українській державі, вимагають змін у сфері професійної освіти,
зокрема у підготовці майбутніх фахівців, здатних аналізувати нестандартні
ситуації,

приймати

оптимальні

рішення

в

умовах

невизначеності

та

прогнозувати можливі наслідки. На сьогодні це завдання досить актуальне,
оскільки існує необхідність пошуку нових способів підвищення ефективності
підготовки фахівців органів внутрішніх справ.
З метою ефективного функціонування системи органів внутрішніх справ,
важливо знати можливості, а також потенціал її працівників. Традиційна оцінка
персоналу – за фактом виконання посадових обов’язків – не дає можливості у
повній мірі використовувати здібності та можливості кожного працівника
Національної поліції. Тому сьогодні у професійній підготовці майбутніх
офіцерів Національної поліції однією з актуальних проблем є розробка
моніторингу рівня сформованості професійних компетентностей, зокрема
самоосвітньої.
© Перкатий Р.
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У зв’язку із вищезазначеним, метою статті є аналіз критеріїв, показників
та рівнів сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів
Національної поліції.
Аналіз останніх публікацій та наукових досліджень. Проведений
теоретичний аналіз наукової літератури дозволив встановити, що під
ефективністю будь-якого процесу слід вважати його результат. Відповідно до
педагогічного процесу результатом може бути інтегративна якість особистості,
яка характеризується обсягом та характером засвоєних знань, умінь та
вироблених навичок, особливостей, що реалізуються у діяльності.
Поняття ефективності та результативності педагогічного процесу є
надзвичайно складними. Систематичний контроль за рівнем ефективності або
результативності є одним із головних в управлінні певними педагогічними
процесами.
Без використання спеціальних інструментів та з використанням єдиної
методики контролю важко здійснити об'єктивну оцінку засвоєних знань, умінь,
відпрацьованих навичок як об'єкта, так і суб'єкта навчального процесу.
Теоретичною базою для здійснення контролю та оцінки будь-якого
процесу у педагогіці прийнято вважати систему моніторингу. Моніторинг дає
можливість виміру, оцінки результатів процесу, а також кількісних та якісних
перетворень певної діяльності та її учасників.
Моніторинг означає постійне спостереження за будь-яким явищем,
об'єктом задля порівняння його із розробленим стандартом.
Узагальнення результатів аналізу літератури з проблеми освітнього
моніторингу довело, що вона була предметом дослідження багатьох вчених.
Так, наприклад, В. Беспалько, С. Шишов, В. Кальней присвятили свої праці
дослідженню моніторингу якості шкільної освіти, А. Дахін вивчав успішність
та

ефективність

навчальної

роботи,

С. Подмазін

–

загальні

питання

педагогічного моніторингу [1].
На думку А. Хуторського, рівень сформованості компетентності є
прихованим

(латентним)

параметром

і

безпосередньо
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неможливо. Його можна оцінити з певною вірогідністю. Тому при оцінюванні
слід використовувати ймовірнісний підхід [10].
Виклад основного матеріалу дослідження. Об’єктивність оцінки
компетентності пов’язана із систематизацією та уточненням критеріїв, за яким
виноситься оціночне міркування та використанням оціночного шкалювання.
Педагогічна

діагностика

забезпечує

всебічне

вивчення

освітнього

процесу, сприяє встановленню передумов, умов та результатів педагогічного
процесу з метою його оптимізації та обґрунтування його результатів.
Однією

з

відмінних

рис

педагогічної

діагностики

є

наявність

специфічного об’єкту діагностики – педагогічного процесу. Компоненти
педагогічного процесу: педагог, зміст освіти, методи, ті, кого навчають, засоби
та результати педагогічної діяльності, її закономірності – виступають об’єктами
педагогічної діагностики.
Діагностику рівня сформованості компетентностей доцільно проводити за
допомогою діагностичних засобів: анкет, опитувальників, діагностичних тестів.
Кожне з індикаторів діагностичного тесту (або їх сукупність) дозволяє оцінити
яку-небудь особистісну якість, що впливає на компетентність або певний
аспект його професійної підготовки. Про це свідчить зарубіжний та
вітчизняний досвід дослідження особистісних та професійних якостей
респондентів у психології та соціології, а також результати відповідних
наукових праць.
Н. Голубєва

та

Б. Бітінас

визначили

такі

функції

педагогічної

діагностики:
оцінка результативності педагогічної діяльності;
функція зворотного зв’язку (діагностування дозволяє управляти процесом
формування особистості, контролювати свої на основі інформації про процес,
полегшити вибір варіанту педагогічного рішення);
діагностування дає можливість визначити індивідуально-типологічні
особливості і об’єктів, і суб’єктів навчального процесу у процесі їх взаємодії;
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діагностування дозволяє не тільки отримувати інформацію про тих, кого
навчають, але й включатись у процес їх діяльності;
прогностична функція дає можливість визначити перспективи розвитку
об’єкту, який діагностують [4].
На основі узагальнень теоретичного аналізу наукової літератури та
практичного досвіду роботи щодо здійснення педагогічного (освітнього)
моніторингу, встановлено, що його ефективність залежить від доцільності
проведення, наявності чітко сформульованих цілей та задач, спрямованості на
визначений

об’єкт,

інструментарію

(форм

систематичності
та

методів)

та
цілям

планомірності,
та

змісту,

відповідності
оперативності,

колегіальності, об’єктивності.
І. Гутник присвятила низку наукових праць дослідженню проблеми
діагностики в освітньому процесі. Деякі методики, розроблені нею, можна
використовувати і у вищій школі, зокрема сукупність діагностичних методик
через основні дидактичні відносини: суб’єкт – об’єкт – суб’єктні [3].
Критерії – це залежні змінні характеристики, які є найбільш адекватними
для розв’язання практичних проблем [5].
Критерій – це ознака, на основі якої виробляються оцінки, визначення або
класифікація чого-небудь, мірило оцінки [6].
До найбільш складних та теоретично не розроблених проблем належить
виокремлення та обґрунтування критеріїв та показників оцінки ефективності та
якості освітнього процесу. Це пояснюється відсутністю теорії оціночної
діяльності, неузгодженістю понятійного апарату, труднощами щодо визначення
загальної стратегії розробки основ конструювання критеріального апарату.
На нашу думку, поняття «критерій» – це мірило, на основі якого
здійснюється оцінка. Виступаючи у ролі мірила, норми, критерій у
представленому дослідженні служить ідеальним зразком, виражає вищий,
найдосконаліший рівень досліджуваного явища. Порівнюючи з ним реальні
явища, можна встановити ступінь їх відповідності, приближення до норми,
ідеалу [12].
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Головними характеристиками «показника» є конкретність, що являє
собою вимірювач останнього, і діагностичність, що дозволяє показнику бути
доступним для спостереження, обліку та фіксації. Показники поділяють на
якісні та кількісні. Якісні показники відображають суттєві, стійкі якості
об’єкту, а до кількісних належать ті, які можна опрацювати статистичним
методами [7].
Одночасно із вищезазначеним, у запропонованому дослідженні критерій
виступає не тільки як певне мірило, зразок, але й як відмінна ознака, яка
характеризує предмет, об’єкт і дозволяє дати йому певну оцінку. Таким чином,
критерій сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів
Національної

поліції

є

прояв

процесу

формування

відповідної

компетентності [2; 8].
Самоосвітня компетентність майбутніх офіцерів Національної поліції 
нове поняття, а тому є необхідність щодо введення спеціальних індикаторів
моніторингової системи: критеріїв, показників та рівнів її сформованості.
Отже, в якості критеріїв сформованості самоосвітньої компетентності
майбутніх офіцерів Національної поліції нами визначено наступні:
мотиваційний;
когнітивний;
рефлексивний;
операційний.
У якості мотиваційного критерію виступає сформованості сукупності
мотивів,

що

адекватні

цілям

і

завданням

самоосвітньої

діяльності.

Показниками, за допомогою яких розкривається цей критерій, є:
усвідомлення значущості самоосвіти;
цілеспрямованість щодо реалізації самоосвіти в умовах навчання у ВВНЗ;
сукупність мотивів різних груп, спрямованих на реалізацію самоосвіти.
Когнітивний критерій характеризується здатністю самостійно здобувати
інформацію, наявністю загальнонаукових та професійних знань. У якості
показників виступають такі:
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наявність системи спеціальних професійних та загальнонаукових знань,
досвіду пізнавальної діяльності;
знання і розуміння специфіки майбутньої професійної діяльності;
знання технологій та методик самостійного оволодіння знаннями та
уміннями.
Рефлексивний критерій означає здатність до рефлексії у пізнавальній та
квазіпрофесійній діяльності в умовах професійної підготовки у процесі
реалізації самоосвітньої діяльності. А також рефлексії до професійної
діяльності в умовах самоосвітнього процесу.
Основними показниками рефлексивного критерію є:
здатність аналізувати досвід самоосвітньої діяльності та власний досвід
пізнавальної діяльності, а також досвід колег;
адекватна оцінка результатів особистої пізнавальної та квазіпрофесійної
діяльності, виявлення помилок та прагнення їх виправити;
задоволення потреби у професійному та особистому зростанні та
підвищенні рівня самоосвітньої компетентності.
У якості операційного критерію виступає наявність засвоєних способів та
досвіду використання конкретних професійних дій у процесі самоосвіти, які
відпрацьовані у квазіпрофесійній діяльності.
У

представленому

самоосвітньої

дослідженні

компетентності

система

майбутніх

критеріїв

офіцерів

сформованості

Національної

поліції

виступає як ідеальна модель, до якої прирівнюється реальне явище (сформована
самоосвітня компетентність високого рівня) та встановлюється ступінь їх
відповідності. На основі вищезазначеного можна виділити такі функції
використання показників у дослідженні рівня сформованості самоосвітньої
компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції:
перевірка та оцінка ступеня реалізації поставленої мети наукового
дослідження;
встановлення відхилень якостей об'єкту від прийнятого зразку;
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прогнозування можливих результатів на основі інформації про поточний
стан об’єкту.
Як

показує

практичний

досвід

педагогів,

уточнень

потребують

розповсюджені педагогічні еквіваленти «якість» та «ефективність», оскільки
про стан педагогіки роблять висновок виходячи з відповідності педагогічних
задач, тим задачам, що виплавають зі змісту цих понять.
Під якістю прийнято вважати сукупність суттєвих ознак, характеристик,
особливостей, що відрізняють предмет або явище від інших та надають йому
відповідної визначеності. Філософським змістом цього поняття є вираження
суттєвої

визначеності

об’єктів,

наявність

об’єктивної

та

загальної

характеристики. У педагогічній літературі «якість» тлумачать як атрибутивну
ознаку того

чи

іншого об’єкту,

яка

цілковито

належить результату

педагогічного процесу.
Стосовно поняття «ефективність» освітнього процесу у педагогіці існує
пояснення, що пов’язане із досягненням тих освітніх та виховних цілей, які
ставить перед педагогікою сучасну суспільство та нові соціально-економічні
умови. Початковий етап розробки та використання поняття «ефективність» був
тісно пов’язаний з економічною сферою. Галузі застосування цього поняття
поступово розширювались, що призвело до збагачення новими ознаками його
змісту: це мір тієї можливості, яка відображає мету людини, реалізує його ідею.
Філософським змістом поняття є характеристика відношень між рівнями певної
діяльності за ступенем наближення її до кінцевої мети [1].
З цих позицій «ефективність» можна вважати і мірилом діяльності.
Проведений теоретичний аналіз наукової літератури дозволив встановити, що
«ефективність» як педагогічна категорія означає ступінь відповідності між
досягнутими та спроектованими результатами [9].
Аналіз

наукової

літератури

переконливо

довів,

що

педагогічна

ефективність передбачає найбільш раціональні шляхи досягнення результатів,
оскільки є важливим якими шляхами, способами та прийомами вона
досягається. Оцінка ефективності навчання можлива тільки в результаті
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комплексних

досліджень,

що

проводяться

спеціалістами

педагогічної

галузі [11].
У зв'язку із вищезазначеним, запропоноване наукове дослідження
обмежиться лише поняттям педагогічна результативність, тобто визначенням
результату впливу засобів, методів, прийомів, форм навчання на освітній
процес, тобто на його якість та можливість оптимізації, інтенсифікації та
удосконалення.
Аналіз дисертаційних робіт, монографій і наукових статей щодо
самоосвіти, культури самоосвіти та самоосвітньої компетентності дозволив нам
дійти

висновку,

що

основними

рівнями

сформованості

самоосвітньої

компетентності майбутніх офіцерів Національної поліції є: низький, середній,
високий.
Низький рівень сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх
офіцерів Національної поліції обумовлений можливістю виконання завдань, що
визначають перспективи використання різних завдань, напряму пов'язаних із
самостійним формуванням знань, умінь та навичок.
Середній рівень сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх
офіцерів Національної поліції – це знання способів фіксації інформації та
різних варіантів їх поєднання.
Високий рівень сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх
офіцерів Національної поліції передбачає знання способів самостійного
отримання та фіксації інформації, моделювання різних компонентів самостійної
освітньої діяльності.
Межами оволодіння низьким рівнем сформованості самоосвітньої
компетентності визначаються оволодінням способами фіксації інформації:
анотації, виписки, записи, конспекти, плани, тези, класифікації, цитати,
реферати тощо.
Середній рівень можна вважати більш індивідуальним, оскільки повинна
сформуватись індивідуальних якостей, образу мислення, з метою поєднання
різноманітних засобів отримання та обробки інформації.
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Високий рівень – особистісний, майбутній фахівець визначає для себе
перспективи саморозвитку, самоудосконалення та самореалізації, створює
умови зазначених процесів для інших особистостей. Відбувається формування
позитивної, адекватної самооцінки, необхідної для внутрішньої мотивації
самоосвітньої діяльності.
Таким чином, вищезазначені критерії оцінки рівня сформованості
самоосвітньої

компетентності

майбутніх

офіцерів

Національної

поліції

дозволяють у цілому за багатьма показниками оцінити найбільш істотні
сторони самоосвітньої компетентності: мотиви організації та реалізації
самоосвітньої діяльності, рівень рефлексії тощо. Вищеподані критерії й
показники відображають всі складові самоосвітньої компетентності майбутніх
офіцерів Національної поліції. Саме тому зазначені критерії та показники
можна

використовувати

для

об’єктивної

й

всебічної

оцінки

рівня

сформованості самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів Національної
поліції.
Висновки.

Отже,

ретельний

аналіз

наукової

педагогічної

та

психологічної літератури дав можливість виокремити основні критерії оцінки
рівня

сформованості

самоосвітньої

компетентності

майбутніх

офіцерів

Національної поліції, а на основі розроблених критеріїв і показників − виділити
три рівні сформованості їх самоосвітньої компетентності. Розроблену та
обґрунтовану систему критеріїв, показників та рівнів у подальшому можна
використовувати в експериментальних дослідженнях.
Перспективи

подальших

наукових

досліджень.

Представлене

дослідження не вичерпує усіх проблем педагогічної діагностики, проте дає
можливість здійснювати апробацію представлених діагностичних інструментів
у визначенні стану сформованості компетентностей майбутніх фахівців
багатьох галузей.
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Перкатый Р. Обоснование критериев, показателей и уровней
сформированости
самообразовательной
компетентности
будущих
офицеров Национальной полиции
Предлагаемая статья посвящена проблеме мониторинга педагогических
процессов, в частности дидактических. В этой статье представлен анализ
системы мониторинга в дидактике, а также анализ научных работ известных
отечественных и зарубежных ученых. Осуществлен анализ понятий
«критерий»,
«показатель».
В
соответствии
со
структурой
самообразовательной компетентности будущих офицеров Национальной
полиции выделены критерии сформированности их самообразовательной
компетентности. Уточнено содержание критериев показателям. Выделены и
обоснованно уровне сформированности самообразовательной компетентности
будущих офицеров Национальной полиции.
Ключевые слова: диагностирование, мониторинг, будущие офицеры
Национальной полиции, критерий, показатель, уровень.
Perkatyy R. Substantiation criteria, indicators and levels of self-educational
competence of officers of the National Police
Socio-economic changes in the Ukrainian state, require changes in professional
education, including the training of future specialists able to analyze non-standard
situation, make the best decisions under uncertainty and predict possible
consequences. Today this task is quite relevant, since there is a need to find new ways
to improve the efficiency of training specialists of the Interior.
With a view to the effective functioning of the internal affairs bodies, it is
important to know the possibilities and potential of its employees. Traditional
evaluation of personnel – into the performance of official duties - makes it impossible
to fully use the skills and capabilities of each employee of the National Police. So today
in the training of future officers of the National Police one of issues is to develop
monitoring of formation of professional competencies, including self education.
A thorough analysis of the scientific, educational and psychological literature
made it possible to isolate the main criteria for assessing the level of formation of selfeducational competence of officers of the National Police, and on the basis of
developed criteria and indicators - are three levels of their self-educational
competence. The developed system and appropriate criteria and performance levels in
the future be used in experimental studies.
The proposed article is devoted to the monitoring of educational processes,
including teaching. This article presents an analysis of the monitoring system in
didactics and analysis of scientific works of famous domestic and foreign scholars. The
analysis of the concepts of "test", "index". According to the structure of selfeducational competence of officers of the National Police highlighted the criteria of
forming their self-educational competence. Content criteria specified parameters.
Thesis there is determined and justified levels of self-educational competence of
officers of the National Police.
Keywords: diagnosis, monitoring, future officers of the National Police,
criterion, index level.
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Лариса ПЕТРЕНКО,
доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник,
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ
РОЗВИТОК БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Автором висвітлено результати теоретичного аналізу наукових джерел
з проблеми розвитку базових компетентностей майбутніх фахівців у системі
професійної освіти. Дані конструкти є багатофункціональними і
багатомірними, часто корелюють або інтегрують із ключовими
(універсальними) компетентностями. Вони є складовою професійної
компетентності. Теоретичну основу їх розроблення становить зміст
професійної діяльності, а методологічну – різні теорії, наукові підходи,
принципи тощо. Базові компетентності з кожної окремої професії
(спеціальності) використовують у розробленні стандартів підготовки
фахівців у системі професійної освіти.
Ключові слова: компетентність, базова компетентність, ключова
компетентність, професійна освіта, майбутні фахівці.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасний світ швидко
змінюється. Основною причиною цього є злиття технологій і стирання меж між
фізичними, цифровими і біологічними сферами, що зумовлює трансформаційні
процеси в світі сучасних професій. Це проявляється в змінах на ринку праці, які
пов’язуються із появою принципово нових професій і спеціальностей (зокрема,
інтегрованих і укрупнених), що потребує фахівців нового покоління, здатних на
практиці реалізувати отримані в процесі навчання знання і уміння, приймати
відповідальні рішення, постійно підвищувати професійні кваліфікації, тобто
володіти певними компетентностями. У зв’язку з цим актуальності набуває
розвиток базових компетентностей майбутніх фахівців у навчальних закладах
системи професійної освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. В професійній
педагогіці достатньо багато досліджень з проблем компетентнісного підходу,
© Петренко Л.
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формування і розвитку різних компетентностей – ключових, фахових,
професійних, соціальних тощо. З огляду на зазначену тему нашого дослідження
основну увагу ми приділили науковим працям, в яких відображено результати
досліджень

вітчизняних

і

зарубіжних

учених

ключових

і

базових

компетентностей і компетенцій. Зокрема, це праці О. А. Бєлорибкіної,
І. В. Борець, А. М. Волкової, А. В. Гордійчук, Ю. В. Дишлової, В. В. Єгорової,
С. Г. Кравець, А. О. Лановенко, О. В. Ліскович, С. В. Перової, О. Я. Савченко,
А. Ю. Середи та інших. В них висвітлено проблеми формування і розвитку
ключових

компетентностей

науково-педагогічних

працівників,

учителів;

майбутніх перекладачів, фахівців з транспортних систем авіаційної галузі,
ресторанного сервісу, учнів основної школи тощо. Базові компетентності стали
предметом дослідження Н. О. Андрущенко, В. Ф. Вишпольської, В. І. Гришко,
С. А. Новописьменного, О. В. Онопрієнка, В. А. Петрук, В. О. Уманця.
Визначаючи актуальність виокремлених вище наукових здобутків,
необхідно відзначити відсутність самостійних наукових досліджень з проблем
формування і розвитку саме базових компетентностей майбутніх фахівців у
коледжах і технікумах, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів.
Метою статті є аналіз сутності базових компетентностей, теоретикометодологічних

основ

їх

визначення,

взаємозв’язку

із

ключовими

компетентностями.
Виклад основного матеріалу дослідження. Здійснивши теоретичний
аналіз наукових праць, в яких висвітлено результати дослідження базових
професійних компетентностей, нами виявлено, що серед них обмаль
дисертаційних досліджень. В основному результати вивчення окресленої
проблеми розглядаються в статтях на рівні окремих теоретичних положень. Для
досягнення мети нашого дослідження ми вважали за доцільне проаналізувати
представлені в інформаційному науковому полі роботи зазначених вище
дослідників.
Так, в дисертації Н. О. Андрущенко представлено результати вивчення
проблеми формування базових управлінських компетенцій у майбутніх
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016
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менеджерів

економічного

профілю

засобами

інтерактивних

технологій

(2011 р.). Авторкою визначено та теоретично обґрунтовано базові управлінські
компетенції майбутніх менеджерів економічного профілю, до яких вона
відносить

компетенції

планування,

аналізу

та

прийняття

рішення,

комунікативну компетенцію та компетенцію контролю конфліктних ситуацій.
Ці складові вчена ще визначає як «складові базового рівня управлінської
компетентності». Також нею введено до наукового обігу поняття «базові
управлінські компетенції», під якими, на думку автора, слід розуміти «ключові
компоненти базового рівня управлінської компетентності, що його повинен
мати випускник-менеджер після вивчення управлінських дисциплін» [1].
Таким чином, базові управлінські компетенції майбутніх менеджерів
економічного

профілю

вчена

співвідносить

з

функціями

управління

підприємством (змістом управління), обґрунтованими в теорії управління.
Водночас теорія управління в даному дослідженні виступає методологічною
основою формування компетентності менеджера [1].
З таких саме позицій (змісту діяльності) підходить до визначення базових
компетентностей

у лідерів освіти

В. І. Гам.

Ним

виокремлено базові

компоненти розвитку феномену стратегічного лідерства: ресурси шкільної
управлінської команди (лідерські компетентності, здібності стратегічного
мислення і вміння виконувати функцію бачення образів стійких результатів
розвитку школи); система оцінювання результативності стратегічного лідерства
(розроблення і прийняття програми розвитку школи; захист нового якісного
статусу

школи;

придбання

додаткових

зовнішніх

ресурсів

розвитку;

особистісне зростання членів шкільної управлінської команди); технології
компетентнісного розвитку шкільної управлінської команди, в тому числі у
форматі модульного професійного навчання і проектного розвитку.
На основі цих компонентів ним виокремлено і схарактеризовано базові
лідерські

компетентності,

які

відображають

«особистісну,

професійну

готовність і здатність членів шкільної управлінської команди реалізувати зміст
стратегічного розвитку школи» [2, с. 28]. Ці компетентності мають відповідну
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назву: стратегічна компетентність (здібності, необхідні для формування і
розвитку школи в цілому – від визначення умов функціонування школи, які
необхідні для реалізації майбутніх завдань і досягнення цілей, до розроблення
загальних умов і організаційних структур, що сприяють оперативному
виконанню вказаних завдань); соціальна компетентність (здатність займатися
роботою з окремими людьми, групами і соціальними процесами: організація
комунікації між співробітниками і керівництвом для забезпечення прийняття
рішень, оброблення конфліктів, мотивації тощо); компетентності в спеціальній
області (здатність осмислювати проблеми у вузьких задачних областях і
розв’язувати їх); компетентності в управлінні (сформованість стратегічної і
соціальної компетентностей, тобто здатність використовувати різні інструменти
і прийоми для досягнення бажаного ефекту) [2, с. 29].
Таким чином у статті В. І. Гама описана технологія визначення базових
компетентностей, які на практиці слугують для педагогів основою для
визначення змісту підготовки фахівців і розроблення модульного навчального
курсу.

Відповідно

до

принципу

модульності

план

складається

із

взаємопов’язаних і взаємозумовлених модулів, кожний з яких відносно
автономний, самодостатній і завершений. По кожному модулю автором
передбачена атестація слухачів.
Проблему формування базових компетентностей майбутніх правознавців
досліджувала В. І. Гришко (2016 р.). На її думку, базові компетентності є
запорукою успішного професійного становлення особистості. На підставі
системного аналізу наукових праць

з

проблем

підготовки майбутніх

правознавців до професійної діяльності дослідниця сформулювала визначення
поняття «базові компетенції майбутніх правознавців», яке в її розумінні є
комплексом «освітніх досягнень майбутнього спеціаліста, які набувають у
процесі навчання з метою подальшого розвитку та імплементації у професійній
діяльності та характеризується стійкістю позитивних мотивів професійного
саморозвитку

і

заснований

на

досвіді

професійно

орієнтованої

діяльності» [3, с. 6].
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Спираючись на існуючі класифікації, вчена обґрунтовує і доводить в
процесі

дисертаційного

дослідження

необхідність

формування

таких

компетентностей для майбутніх правознавців, як навчальні, комунікативні,
соціальні, етичні, інформаційні. Саме ці компетентності для майбутніх
правознавців визначені нею як базові. Вона наголошує, що змістовна специфіка
базових

компетентностей

цих

фахівців

має

ґрунтуватися

на

певних

особливостях юридичної (професійної) діяльності, а саме: феномену права в
юридичній діяльності; соціальної місії професії юриста; комунікації як
інструменту юридичної діяльності; етики майбутнього правознавця; ролі
інформації в юридичній діяльності [3, с. 7]. Не тільки теоретичну, але й
практичну цінність мають критерії та показники для встановлення рівнів
(початковий, середній, достатній, високий) готовності майбутніх правознавців
до

формування

базових

компетентностей,

визначені,

обґрунтовані

та

експериментально перевірені В. І. Гришко. Відтак, до переліку базових
компетентностей

майбутніх

правознавців

авторка

включає

ключові

(універсальні) компетентності, серед яких: навчальні, комунікативні, соціальні,
інформаційні.
Серед
надзвичайно

наукових
мало

публікацій

з

педагогіки,

присвячених дослідженню

кваліфікованих робітників

психології,

базових

і молодших спеціалістів.

соціології

компетентностей
Зокрема,

питання

формування базових професійних компетенцій майбутніх фахівців з ремонту та
обслуговування лічильно-обчислювальних машин у професійно-технічних
навчальних закладах як складова їхньої професійної підготовки порушено в
статті В. О. Уманець. Він наголошує, що базові професійні компетенції мають
формуватися на основі моделі, яка визначає умови здійснення процесу
формування фахової компетентності [4]. Ним розроблена така модель. Вона
перевірялась

експериментально

і

її

впровадження

показало

позитивні

результати: в учнів експериментальних груп значно підвищилась пізнавальна та
навчальна активність, самостійність та логічне мислення; зріс інтерес до
майбутньої професії, міцність засвоєння системи знань і сформованість умінь
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майбутніх фахівців. У процесі проведення формувального етапу експерименту
ним доведено, що чинниками стійкого розвитку базових професійних
компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування
лічильно-обчислювальних машин

є:

реалізація

сформованих

потреб

у

навчальній діяльності; задоволеність і відношення до виконуваної діяльності.
Реалізація, визначених і обґрунтованих ним умов сприяла підвищенню рівня
самостійності, самоорганізації й самовиховання учнів у навчальній і практичній
діяльності [4]. На жаль, у зазначеній статті автор не вказує, які саме базові
компетентності формувались у процесі навчання в електромеханіків з ремонту
та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Його основна увага
прикута до визначення, обґрунтування та експериментальної перевірки
організаційно-педагогічних умов їх формування.
За результатами вивчення наукових праць з піднятої проблеми можна
зробити

висновок.

Базові

компетентності

є

складовою

професійної

компетентності фахівців. Теоретичною основою Їх визначення дослідники
вважають зміст професійної діяльності (Н. О. Андрущенко, В. І. Гришко) і
визначають зміст професійної підготовки майбутніх фахівців або інших видів
діяльності (В. І. Гам), а методологічною основою – різні теорії (теорія
управління, теорія професійної діяльності, теорія лідерства тощо).
Однак, треба зауважити, що багато хто з дослідників до базових
компетентностей фахівців відносить ключові (універсальні) компетентності,
наприклад, інформаційну компетентність, базуючись на

тому, що це

«пов’язано з низкою особливостей характерних для їхньої професійної
діяльності» [5, с. 135]. Ідентичної думки дотримуються О. Д. Гуменний,
М. Н. Дегтярева, Н. І. Долбня, А. С. Карпеченко, В. О. Радкевич та ін.
Розкриваючи сутність компетентнісного підходу до професійного
навчання персоналу на виробництві, В. О. Радкевич робить висновок, що
«ключові компетентності багатофункціональні, надпредметні й багатомірні, а,
отже, оволодіння ними дає можливість кваліфікованим робітникам досягати
високого рівня розвиненості таких якостей, як активна позиція (енергійність,
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діяльнісна

поведінка);

комунікативність

самостійність

(контактність);

(ініціативність,

креативність

рішучість);

(творчий

потенціал)

тощо» [6, с. 5]. Серед таких компетентностей вчена виокремлює ціннісносмислові компетентності, пов'язані із ціннісними орієнтаціями фахівців,
«їхньою здатністю розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому,
усвідомлювати свою роль, призначення, вміти вибирати цільові й смислові
установки для своїх дій, вчинків, уміти вирішувати; загальнокультурних, що
охоплюють духовно-моральні основи життя людини і людства в цілому,
культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій,
досвід побутової та культурно-розважальної сфер» [6, с. 5]. До них додає
навчально-пізнавальні,

комунікативні,

соціально-трудові,

особистісного

самовдосконалення.
Зі слів А. С. Гальчинського, основним фактором і ресурсом виробництва
сьогодні є знання й інформація, які стали домінуючою формою багатства
суспільства. Водночас ці складові прямо й безпосередньо «конституюють
структурну цілісність людської особистості, її креативний потенціал» [7].
Йдеться про принципове уточнення місця людини в суспільному процесі не
тільки в якості суб’єкта, а водночас і об’єкта розвитку. Основою відповідних
змін, на переконання вченого, є «зростання підготовленою усім попереднім
розвитком самодостатності людської особистості, принципово нові можливості
її самореалізації і свободи вибору. Четверта промислова революція суттєвим
образом інтенсифікує ці процеси» [7]. У цьому контексті актуалізується
необхідність

розвитку

ключової

компетентності

«уміння

самостійно

навчатися», адже майже кожна компетентність у своїй структурі має таку
складову. Роль даної ключової компетентності у формуванні і розвитку
особистості сьогодні загальновизнана. Адже предметом (змістом) навчальної
діяльності є теоретичні знання, одержання яких через цю діяльність, розвиває в
особистості основи теоретичної свідомості і мислення, а також творчоособистісний рівень здійснення практичних видів діяльності. У процесі
навчальної діяльності засвоюються соціальні і моральні цінності, тобто
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діяльність учіння характеризується тим, що в індивіда немає інших цілей, окрім
засвоєння соціального досвіду (цим відрізняється учіння від інших видів
провідної діяльності). Її продуктом є зміни самої людини, її нових пізнавальних
можливостей, нових практичних дій. І це вказує на важливість формування
ключової компетентності «уміння вчитися» у процесі здобуття професійної
освіти. Озброєння майбутнього фахівця, підготовка якого здійснюється в
системі професійної освіти, ефективними і раціональними методами й
прийомами самостійної навчальної роботи, підготовка його до участі у процесі
безперервної освіти, трансформація завдань «вчити вчитися» у технологію
«вчити професійно працювати» забезпечить його конкурентоспроможність на
ринку праці.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у даному
напрямі. Теоретичний аналіз результатів досліджень, висвітлених у наукових
джерелах, свідчить про те, що базові компетентності є складовою професійної
компетентності фахівців. З’ясовано, що теоретичною основою їх розроблення
науковці визначають зміст професійної діяльності, а методологічною основою
можуть слугувати різні теорії, наукові підходи, принципи тощо. Базові
компетентності фахівців є багатофункціональними і багатомірними, часто
корелюють або інтегрують із ключовими (універсальними) компетентностями,
що відповідає змісту професійної діяльності. Практична значущість визначення
і обґрунтування базових компетентностей з кожної окремої професії
(спеціальності) полягає у використанні їх для розроблення стандартів
підготовки кваліфікованих робітників і фахівців у системі професійної освіти.
Оскільки більшість професій в сучасному світі трансформується під впливом
змін, які відбуваються в інформаційному суспільстві, то формування базових
компетентностей

має

розглядатися

в

професійній

педагогіці як

мета

педагогічної діяльності вчителя і як результат професійної підготовки
кваліфікованих робітників і фахівців для різних галузей господарювання.
Науковцями розроблено технологію визначення базових компетентностей, які
на практиці слугують для педагогів основою для добору змісту підготовки
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фахівців і розроблення модульного навчального курсу.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаємо у
визначенні

наукових

підходів

до

формування

і

розвитку

базових

компетентностей майбутніх фахівців у системі професійної освіти.
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Петренко Л. Развитие базовых компетентностей будущих
специалистов в системе профессионального образования
Автором освещены результаты теоретического анализа научных работ,
посвященных проблеме развития базовых компетентностей будущих
специалистов в системе профессионального образования. Данные конструкты
являются многофункциональными и многомерными, часто коррелируют или
интегрируют с ключевыми (универсальными) компетентностями. Они
выступают слагаемыми профессиональной компетентности. Теоретическую
основу их разработки составляет содержание профессиональной деятельности, а
методологическую – различные теории, научные подходы, принципы и т.д. Базовые
компетентности каждой отдельной профессии (специальности) используют в
разработке стандартов подготовки специалистов в системе профессионального
образования.
Ключевые слова: компетентность, базовая компетентность, ключевая
компетентность, профессиональное образование, будущие специалисты.
Petrenko L. Development of basic competencies of future professionals in
vocational education
The author highlighted the results of a theoretical analysis of scientific works
devoted to the problem of development of basic competencies of future professionals in
vocational education. The result of research was the conclusion of Ukrainian scientists’
insufficient attention to study of the essence of the concept «core competence», their
content, and the definition of set for each specialty. The difficulty of studying these
constructs lies in their versatility and multidimensional. This is confirmed by the example
of the component composition of managerial or leadership competencies. By following the
analysis of scientific works, the basic competencies are often correlated or integrated with
key (universal) competencies, including: informational, social, educational,
communicative and others.
Basic competencies are the summands of professional competence. The theoretical
basis of the development is the content of professional activity, and methodological different theories, scientific approaches, principles, etc. For example, theory of control,
information theory, system and acmeological approaches the principle of continuous
education.
The practical significance of this research lies in the fact that the author are
generalized existing scientific literature ideas about basic competencies and their role in
the training of specialists, unlike defined key (generic) competencies. These are summands
of each basic competencies.
The obtained results of this research provide an opportunity for teachers
practitioners meaningful use basic competencies of each individual profession (specialty)
in the development of training standards in vocational education and training programs,
built on a modular basis.
Special attention is paid by the author to key (universal) competencies «learn to
learn». Its development in the course of vocational training becomes particularly
relevance due to rapidly changing situation on the labor market, the emergence of new
professions.
Keywords: competence, basic competence, key competence, professional education,
future specialists.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

УДК [37.01/.04:378]:004
Микола САДОВСЬКИЙ,
Директор Департаменту військової освіти, науки, соціальної
та гуманітарної політики Міністерства оборони України
ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуті загальні характеристики дистанційного навчання
(ДН), його переваги, можливі шляхи реалізації, особливості та приклади
застосування ДН у вищих військових навчальних закладах України (ВВНЗ).
Основний акцент зроблений на особливостях системи Moodle та прикладах її
реалізації. Розкрито загальну архітектуру системи ДН у ВВНЗ та її недоліки,
що обумовлені специфікою військової освіти.
Ключові слова: дистанційна освіта, вищий військовий навчальний заклад,
система Moodle.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним з вирішальних
факторів успішної трансформації та модернізації Збройних Сил України на
сучасному етапі їх функціонування є широкомасштабна реформа системи
військової освіти.
Світовий досвід показує, що виконання цього завдання можливе лише за
рахунок впровадження безперервної ступеневої системи навчання військових
фахівців та побудова навчального процесу на сучасних інноваційних
технологіях навчання.
Інноваційність технологій навчання дає змогу забезпечити такі показники
як:
виникнення нових можливостей для оновлення змісту навчання та
методів викладання дисциплін і поширення знань;
розширення доступу до навчальних ресурсів, реалізацію можливості
навчання без обмежень за просторовою та часовою ознаками, з мінімальним
відривом від виконання професійних обов’язків;
індивідуалізацію навчання.

© Садовський М.
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Потенційним кандидатом у реалізації цих завдань виступають технології
дистанційного навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення зазначеної проблеми та на які опирається автор. З врахуванням
ситуації сьогодення питання дистанційної освіти стоїть особливо гостро. Відтак
дослідження в цьому напрямку велися цілим рядом авторів, серед яких можна
відзначити І. Якиманського та І. Беха, які вивчали теорію і практику
особистісно-орієнтованого навчання; М. Жалдака, М. Кадемію, І. Хорєва, та
інших,

які

досліджували

впровадженням

питання

інформаційних

зміни

технологій.

ефективності
Навчання

за

навчання

з

допомогою

телекомунікаційних засобів описували Г. Андріанова, А. Кудін, А. Хуторський.
Окрім того проблемами впровадження дистанційного навчання займались
F. Bodendorf, E. Adams, J. Kettunen, В. Биков, Є. Полат, О. Рибалкo, Ю. Триус,
та інші.
Метою статті є розгляд загальної архітектури системи дистанційного
навчання, вибір оптимальної технологічної платформи систем керування
базами даних та висвітлення досвіду використання цих платформ дистанційної
освіти у вищих військових навчальних закладах України.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Дистанційний навчальний
процес – навчальний процес, який організовують та здійснюють за
дистанційною

формою

навчання

або

з

використанням

технологій

дистанційного навчання під час проведення окремих занять, вивчення окремих
дисциплін (тем) або блоків дисциплін.
Технології ДН можуть бути використані в інших формах навчання
військових фахівців: очній, заочній та різноманітних комбінаціях з цими
формами (змішаних формах навчання); системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації; системі індивідуальної підготовки під час вивчення окремих
дисциплін (тем) або блоків дисциплін і базуються на ряді нормативних
документів [1–7].
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Основними завданнями впровадження, використання та розвитку ДН у
Збройних Силах України є: формування та забезпечення функціонування
нормативно-правового, організаційного, науково-методичного, інформаційнотелекомунікаційного,

матеріально-технічного,

кадрового

та

фінансово-

економічного забезпечення процесів впровадження, використання і розвитку
ДН у Збройних Силах України; активізація процесу впровадження технологій
ДН на всіх рівнях військової освіти та підготовки фахівців для Збройних Сил
України; забезпечення системності та керованості процесів впровадження,
використання та розвитку ДН у Збройних Силах України; перехід від
фрагментарного використання технологій ДН за окремими навчальними
модулями, темами або розділами навчальних дисциплін до повномасштабного
використання як дистанційної, так і змішаної, наприклад, заочно-дистанційної
форм навчання; розроблення власних та адаптація існуючих ресурсів
дистанційного

навчання;

удосконалення

та

подальший

розвиток

телекомунікаційної інфраструктури вищих військових навчальних закладів і
системи військової освіти в цілому для забезпечення використання ДН;
забезпечення

конфіденційності

персональної

інформації

учасників

дистанційного навчального процесу, цілісності і захищеності ресурсів та
організаційної інформації ДН, дотримання режиму безпеки інформації у
процесі ДН; координація впровадження та розвитку дистанційного навчання у
Збройних Силах України з розвитком загальнодержавної системи дистанційної
освіти в Україні.
Незважаючи на значний обсяг комплексу робіт, необхідних для успішної
реалізації системи дистанційного навчання, таке впровадження є виправданим,
оскільки ДН має ряд переваг над традиційними формами, а саме:
індивідуальний характер навчання з використанням різнобічних технологічних
підходів; самостійний вибір темпу і порядку вивчення дисциплін в рамках
навчального семестру; постійний зворотний зв'язок з навчальним закладом,
викладачами, необмежена кількість консультацій; доступність навчальних
матеріалів протягом усього періоду навчання, повне забезпечення навчальним
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матеріалом; економія витрат (часу і коштів); об’єктивне оцінювання засвоєних
знань і індивідуальних робіт.
Як свідчить досвід застосування системи дистанційного навчання у
Військовому

інституті

телекомунікацій

та

інформатизації

узагальнена

архітектура системи дистанційного навчання виглядає наступним чином:
центральним елементом даної архітектури виступає репозитарій (центральний
банк

даних)

навчально-методичних

матеріалів.

Оскільки

технології

дистанційного навчання базуються на дворівневій архітектурі мережевої
взаємодії

«клієнт-сервер»,

репозитарій

навчально-методичних матеріалів

реалізується саме на боці серверу і являє собою файлове сховище даних.
Найбільш ефективним інструментом для структуризації цих даних та доступу
до них виступають технологічні платформи систем керування базами даних,
такі як MS SQL Server, MySQL, Oracle, DB-2, тощо. Вибір конкретної
технологічні платформи системи керування базами даних залежіть від
масштабу навчального закладу (установи), кількості навчальних курсів, їх
складності, кількості зареєстрованих користувачів.
Клієнт-серверна архітектура доступу до центрального репозитарію
навчально- методичних матеріалів створюється на основі тісної взаємодії Webсерверу (Internet Information Server, Appache тощо), що розташовується в
контурі військового навчального закладу та інтнрнет-оглядачів (Internet
Explorer, Opera, Mozilla, Chrome тощо), з повним використанням існуючих
інтернет-протоколів, при цьому для обслуговування одного курсанта (студента,
слухача), запускається один персоналізований процес обслуговування.
Кожний запущений процес реалізує педагогічну логіку, відводячи
головну роль можливості індивідуальної адаптації, що дозволяє представляти
сторінки автоматизованого навчального курсу (АНК), динамічно з огляду на
рівень засвоєння матеріалу.
Аналіз

реалізацій

архітектури

організації

системи

дистанційного

навчання, свідчить про залучення програмно-технологічних підходів, які
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базуються на системі управління вмістом (CMS) (від англ. Content management
system, CMS).
Система управління вмістом - інформаційна система або комп’ютерна
програма, яка використовується для забезпечення і організації спільного
процесу створення, редагування і управління контентом (тобто вмістом).
На сьогоднішній день існує безліч систем управління контентом як
комерційних, так і безкоштовних. Найбільш популярні CMS: Joomla,
WordPress, Drupal, 1C: Бітрікс, MODx, AMIRO.CMS, PHPShop.
Розглянемо деякі з них. Wordpress являє собою потужну платформу для
ведення блога. Wordpress побудована за допомогою The World Wide Web
Consortium, для відповідності стандартам XHTML і CSS. Wordpress проста для
розуміння

та

освоєння

пересічним

користувачем,

але

недостатньо

функціональна для виконання завдань навчального спрямування.
Drupal

–

система

управління

контентом,

розроблена

на

мові

програмування PHP. Містить велику кількість готових модулів, за допомогою
яких можна зробити: фотогалерею, файлообмінник, блоги, форуми і т.д. Drupal
підтримує основні бази даних, які використовують більшість програмістів,
наприклад, MySQL і MSSQL.
Joomla – набір скриптів, написаних на мові програмування PHP. Це
вільно поширювана система управління контентом з відкритим кодом.
Відкритий вихідний код можна використовувати для впровадження власних
функцій в систему.
Аналіз функціональності всіх наведених систем свідчить про те, що всі
вони універсальні і можуть бути використані для структуризації будь-якої
предметної області. Але, беручи до уваги вищезазначені цілі та завдання систем
дистанційного навчання, можна зробити наступні висновки:
приведені CMS-системи, не адаптовані під особливості організації
навчального процесу, тобто, їхня реалізація можлива, але буде вимагати
високої кваліфікації розробника навчальної системи (обов’язкове знання
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технологій Web-дизайну), суттєвої переробки вмісту універсальних модулів та
шаблонів;
комерційність деяких модулів та шаблонів не дозволить адаптувати їх під
функції та задачі навчального процесу;
ускладнення

в

роботі

педагогічних

працівників

при

підготовці

навчального курсу, їхня фахова підготовка повинна передбачати знання
комп’ютерних інформаційних технологій, основ Web- програмування, або, у
разі відсутності таких знань, реалізація навчальних курсів тільки через
посередництво

кваліфікованого

інженерно-технічного

персоналу

супроводження системи дистанційного навчання;
відсутність модулів та шаблонів, що є характерними виключно для
навчального процесу, наприклад, тестові модулі оцінки знань, електронні
навчальні журнали, модулі побудови рейтингового ряду успішності.
Усунення наведених обмежень можливе при застосуванні у побудові
систем дистанційного навчання систем управління вмістом сайту, що
спеціально розроблені для створення навчальних онлайн-курсів.
Одним із представників подібних систем виступає система Moodle, що
розповсюджується за ліцензією GNU GPL, тобто є вільним програмним
забезпеченням і поширюється безкоштовно. За своїми функціональними
можливостями, простоті і зручності використання задовольняє більшості вимог,
що пред’являються до систем дистанційної освіти. Такі e-learning системи часто
називають системами управління навчанням (Learning Management Systems LMS)

або

віртуальними

освітніми

середовищами

(Virtual

Learning

Environments - VLE).
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, модульне
об’єктно-орієнтоване динамічне середовище керування) - інструментальне
середовище для розробки як окремих онлайн-курсів, так і освітніх Webпорталів.

Система

можливостей

Moodle

викладання,

розроблялася
організації

як

інструмент

навчального

процесу,

розширення
а

не

як

безкомерційна заміна найбільш відомих платформ . Однак, архітектура Moodle і
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закладені в цю платформу принципи опинилися настільки вдалими, що Moodle
завоював значне визнання.
В Україні серед вищих навчальних закладів Міністерства оборони
України дане програмне забезпечення використовується для організації
навчального

процесу

у

Військовому

інституті

телекомунікацій

та

інформатизації, Національному університеті оборони України імені Івана
Черняховського, Харківському національному університеті Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба, Національній академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного та інших.
В цілому, Moodle розповсюджується як програмне забезпечення з
відкритими вихідними кодами під ліцензією GPL і має біля 2 мільйонів
зареєстрованих користувачів, 46 тисяч освітніх порталів на 70 мовах у 200
державах світу і об’єднує біля 300 програмістів-розробників.
Moodle використовується без модифікацій на операційних системах Unix,
Linux, FreeBSD, Windows, Mac OS X, Netware та інших систем, що підтримують
PHP. Дані зберігаються в єдиній базі даних: MySQL, PostgreSQL, але можуть
бути використані і комерційні системи керування базами даних.
Досвід застосування системи дистанційного навчання у Військовому
інституті телекомунікацій та інформатизації показав, що система дистанційного
навчання на основі платформи Moodle може забезпечувати реалізацію
наступних форм навчання:
лекційні заняття в Інтернеті з практичними заняттями в аудиторії;
самостійне вивчення електронного курсу навчальної дисципліни з
подальшим тестуванням в режимі on-line;
традиційні заняття з наступним їх обговоренням у форумі чи чаті;
групова робота над ситуативним завданням із застосуванням Інтернеттехнологій із наступним його обговореннями в аудиторії;
вебінари (спосіб організації зустрічей он-лайн, формат проведення
семінарів, тренінгів та інших заходів за допомогою Інтернету);
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інші комбінації електронних інтернет-технологій і традиційних методик
навчання.
Особливості прикладного застосування систем дистанційного навчання
в навчальних закладах ЗС України. У Військовому інституті телекомунікацій та
інформатизації,

на

кафедрі

Комп’ютерних

інформаційних

технологій

факультету інформаційних технологій особам, що навчаються на денній та
заочній формі навчання в рамках роботи локальної мережі кафедри
пропонується стартова сторінка головного репозитарію кафедри на якій
візуалізується:
найменування доступних навчальних курсів навчальних дисциплін, що
закріплені навчальними планами інституту;
об’єкт, предмет навчальної дисципліни, міждисциплінарні зв’язки,
цільова настанова; структура навчальної дисципліни: характеристика блоків
змістових модулів, змістових модулів;
пропозиція до аутентифікації в системі.
Досвід застосування даної системи свідчить, що реєстрація в системі
Moodle кожного користувача (курсанта, студента, слухача) для адміністратора
системи є досить рутинною операцією, проте вона є вкрай необхідною,
оскільки у подальшому дозволяє ретельно контролювати роботу кожного
зареєстрованого, персонально висловлювати побажання, рекомендації та
зауваження за результатами проходження курсу, отримувати ґрунтовні звіти
щодо поточної роботи, оцінки знань.
Структура навчальної дисципліни складається з шаблонів навчальних
модулів вміст яких передбачає:
номер та найменування навчального модулю з прив’язкою до робочої
програми навчальної дисципліни;
номер та найменування кожного виду заняття даного модулю з
прив’язкою до електронного варіанту заняття у текстовому форматі .doc, .docx,
.rtf, електронна презентація у форматі .ppt, .pptx, .pps; навчальні мультимедійні
фільми у форматі .avi, mpeg;
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форми звітів з лабораторних робіт та методичні рекомендації щодо їх
заповнення; тести як для оцінки знань за поточний модуль, так і підсумковий
тест; електронний журнал звітності за проходження навчального курсу.
Крім

того

шаблон структури

навчальної дисципліни передбачає

взаємозв’язок із викладачем у вигляді on-line чату, форуму, публікації його
контактних атрибутів для зв’язку.
Також передбачені пошукові функції по вмісту навчального контенту,
виведення історії виконаних на сайті операцій, функціонал оперативної довідки
і розвинений функціонал адміністративних задач.
У

Національному

університеті

оборони

України

Імені

Івана

Черняховського проведено науково-дослідну роботу за шифром "Дистанція", в
якій визначено основні шляхи впровадження дистанційного навчання у ЗС
України та розроблено проект Концепції дистанційного навчання у Збройних
Силах України;
розроблено проект Положення про дистанційне навчання у НУОУ;
розгорнуто локальну систему дистанційного навчання на базі LMS
MOODLE, в якій розміщено понад 77 навчальних курсів, у вигляді навчальнометодичного матеріалу, за тематиками навчальних дисциплін, які викладаються
в університеті. Локальна система використовується в якості засобу підтримки
навчального процесу.
Щодо питань впровадження дистанційного навчання університетом
здійснюється співпраця із Норвезьким оборонним центром дистанційного
навчання,

Військовою

академією

Республіки

Сербія

та

Інститутом

Джефферсона (США).
У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного функціональна структура об'єктно-орієнтованого динамічного
навчального середовища на основі LMS Moodle передбачає наявність:
навчальних модулів, що містять структуровану навчальну інформацію у
відповідності до робочої програми навчальної дисципліни;
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лекцій, навчальних посібників в режимі представлення матеріалу;
лабораторних та практичних робіт в режимі навчання;
форуму для дистанційних консультацій та дистанційного спілкування
викладача з курсантами;
глосарію, що містить довідковий матеріал по курсу; перевірочні завдання;
посилання на додаткові інформаційні ресурси.
Все це значно розширює можливості освітньої діяльності у ВВНЗ.
Проте аналізуючи застосування системи дистанційного навчання на
основі об'єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища LMS
Moodle не можна не сказати і про недоліки, що обмежують отримання
максимальної функціональності від цієї системи у системі військової освіти, а
саме: система LMS Moodle не сертифікована для впровадження у навчальний
процес в Збройних Силах України;
специфіка корпоративної спрямованості MO України не дозволяє
використовувати документи обмеженого доступу в контурах публічних
інформаційно-телекомунікаційних мереж, а більшість навчально-методичних
фондів військових навчальних закладів мають найнижчий рівень обмеженості
«Для службового користування»;
при використанні віддаленими користувачами системи LMS Moodle
виникають ускладнення у набутті ними практичних навичок в експлуатації
озброєння та військової техніки. Засоби віртуальної реальності, комп’ютерні
тренажерні імітаційні засоби практичної діяльності не в змозі замінити реальну
практичну роботу з реальним озброєнням та військовою технікою та
вдосконалити бойове злагодження;
значне навантаження на викладачів зі складання програм і наповненню
матеріалів навчального курсу, особливо коли предметна область навчання
постійно зазнає змін. Іноді це вимагає уведення додаткових посад;
складність

в

реалізації

вмінь,

що

вимагають

колективних

дій,

командирських та лідерських якостей;
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вирішення

завдань

захисту

інформації

на

законодавчому

рівні,

визначення сертифікованих протоколів та інтерфейсів для роботи через
віртуальні приватні мережі.
Висновки та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Система дистанційного навчання має стати частиною системи військової
освіти, метою якої є забезпечення використання ДН як окремої, так і поєднаної
з іншими форми навчання з видачею державних документів про освіту, а також
дистанційного навчання за окремими курсами чи блоками курсів з видачею
свідоцтв (сертифікатів) відповідних навчальних закладів системи військової
освіти.
До основних недоліків ситеми ДН у ВВНЗ слід віднести наступне:
система LMS Moodle не сертифікована для впровадження у навчальний процес
в Збройних Силах України, виникають ускладнення у набутті практичних
навичок в експлуатації озброєння та військової техніки, засоби віртуальної
реальності, комп’ютерні тренажери, імітатори практичної діяльності не в змозі
замінити реальну практичну роботу на оригіналі та вдосконалити бойове
злагодження,

що

вимагає

обов’язкового

вивчення

зазначених

пунктів

безпосередньо у навчальному закладі.
Проаналізований досвід використання ДН у ВВНЗ показав високу
перспективність подальших досліджень

у даному напрямку з

метою

вдосконалення, популяризації та впровадження дистанційного навчання у
військову освіту.
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Садовский М. Применение технологий дистанционного обучения в
системе военного образования
В статье рассмотрены общие характеристики дистанционного
образования, его преимущества и возможные пути реализации. Высветлены
основные характерные особенности и примеры применения дистанционного
обучения в высших военных учебных заведениях Украины(ВВНЗ). Основной
акцент сделан на особенности системы Moodle и реальные примеры
реализации в учебном процессе. Раскрыта общая архитектура системы
дистанционного обучения в ВВНЗ и недостатки указанной системы, которые
обусловлены спецификой военного образования.
Ключовые слова: дистанционное образование, высшее военное учебное
заведение, система Moodle.
Sadovskyi M. Technology of the distance learning in the military education
World experience shows that at present a large-scale reform of the military
education is one of the decisive factors of successful transformation and
modernization of the Armed Forces of Ukraine. This can be achieved only through
the introduction of continuous phased system of training and military experts of the
learning process of modern innovative technology training.
The main tasks of the implementation, use and development of DN in the
Armed Forces of Ukraine: formation and operation of legal, organizational,
scientific and methodological, information and telecommunications, logistics,
personnel and financial and economic support process implementation, use and
development of DN in Armed Forces of Ukraine; Accelerating the introduction of DL
technologies at all levels of military education and training for the Armed Forces of
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Ukraine; ensuring consistency and control processes of implementation, the use and
development of DN in the Armed Forces of Ukraine; transition from fragmented
using DL technologies for individual training modules, themes or sections of subjects
to full use as remote and mixed, for example, correspondence, distance learning;
develop their own adaptation of existing resources and distance learning;
improvement and further development of the telecommunications infrastructure of
higher military educational institutions and military education in general use for
days; confidentiality of personal information by distance learning process, the
integrity and security of organizational information resources and NAM, adherence
to information security in the NAM; coordination and implementation of distance
education in the Armed Forces of Ukraine with the development of a national system
of distance education in Ukraine.
Also in the article the experience of distance learning system in a number of
higher military educational institutions, namely the Military Institute of
Telecommunications and Information, National University of Defense of Ukraine,
National Academy of the Army named after Hetman Sahaidachny and others.
The main disadvantages of systems of distance learning in higher military
educational establishments, in particular - LMS Moodle system is not certified for
implementation of the learning process in the Armed Forces of Ukraine, there are
complications in acquiring practical skills in use of weapons and military equipment,
means of virtual reality, computer Simulators practice unable to replace real
practical work and improve on the original combat coordination, requiring the
compulsory study of these points directly to the school.
Keywords: distance education, higher military educational institution, Moodle.
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УДК 378.147:811.111
Юлія ТРИКАШНА,
Інститут філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ І ОЦІНКИ АНГЛОМОВНОЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ
У статті описано вирішення питання контролю і оцінки соціокультурної
компетентності, що формується у процесі виконання навчального проекту з
використанням
автентичного
художнього
фільму.
Обґрунтовано
застосування інструментів оцінювання рівня сформованості англомовної
соціокультурної компетентності згідно з її компонентами «соціокультурні
знання», «соціокультурні уміння» та «ставлення до іноземної культури».
Запропоновані критерії оцінювання усного мовлення студентів як прояву їх
соціокультурної компетентності у відеофільмі, а також оцінювання власне
відеофільму як кінцевого продукту проектної діяльності студентів.
Ключові слова: соціокультурна компетентність, аутентичний художній
фільм, контроль і оцінка, проект.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема формування
соціокультурної компетентності (далі – СКК) майбутніх філологів знаходиться
у центрі уваги сучасних науковців вже не одне десятиліття. Серед
запропонованих дослідниками засобів формування СКК, до яких належать
іншомовні тексти різних жанрів, аудіотексти, пісні, навчальні відео курси,
важливе місце займають автентичні художні фільми (далі – АХФ). Їх основне
призначення полягає у наочному зображенні вербальної та невербальної
поведінки носіїв мови в різних соціокультурних (далі – СК) ситуаціях, що надає
можливість студентам сприймати іноземне мовлення, розуміти чужу культуру,
упізнавати себе як носія своєї мови та культури. Ефективне формування СКК
неможливе без здійснення ефективного зворотного зв’язку, який повинен
своєчасно та об’єктивно інформувати викладачів про успішність оволодіння
студентами предметом навчання. Роль цього зв’язку виконує контроль і
оцінка (далі – КіО).

© Трикашна Ю.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. КіО СКК
справедливо вважається однією з проблемних сфер сучасного мовного
тестування як на теоретичному, так і на практичному рівнях, про що свідчать
праці таких учених як М. Байрам (M. Byram), Д.Люс’є (D. Lussier), А. Фантіні
(A. Fantini), Л. Серку (L. Sercu). Заслуговує на увагу дослідження О. Квасової,
яка узагальнила сучасні тенденції в КіО співвивчення іноземної мови (далі –
ІМ) та іноземної культури (далі – ІК) [1]. Як показав аналіз зазначених джерел,
проблема КіО СКК остаточно не вирішена. Основною складністю є визначення
структури СКК та її компонентів, які можна вимірити за допомогою існуючих
інструментів КіО.
Мета статті – описати розроблені нами інструменти оцінювання
англомовної СКК, що сформована в майбутніх філологів у процесі виконання
навчального проекту із використанням АХФ та актуалізована в усному
мовленні під час презентації кінцевого продукту проектної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розробляючи методику
формування СКК з використанням АХФ, ми спиралися на модель СКК,
запропоновану Д. Люс’є [2]. На відміну від багатьох інших моделей, зокрема,
моделі М. Байрама (M. Byram) і Ж. Зарате (G. Zarate) [3], ця модель зведена до
трьох чітких компонентів: savoir, тобто декларативні знання масової (little «c»
culture) та елітарної культури (big «C» culture), а саме: спосіб життя, музика,
мистецтво, архітектура, література, індивідуальні та соціальні норми, іншими
словами, знання всього СК контексту суспільства, мова якого вивчається; savoir
faire, тобто вміння використовувати знання у власній поведінці в різноманітних
контекстах МК комунікації; savoir etre, або ставлення, тобто усвідомлення себе
через ставлення до явищ культури, розвиток чутливості до Чужого, сприйняття
та повага до цінностей іншої культури. Модель Д. Люс’є була покладена в
основу методики формування і оцінювання міжкультурної компетентності,
розробленої у межах європейського проекту ICCinTE (Intercultural Competence
in Teacher Education) [4]. Слідом за цими дослідниками, ми вважаємо за
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доцільне

використовувати

три

інструменти КіО

відповідно

до трьох

компонентів СКК, а саме: для оцінки знань; для оцінки СК вмінь; для оцінки
ставлень до ІК.
Для визначення рівня сформованості СК знань ми обрали тестовий формат
та розробили два тести: для передекспериментального зрізу (тест з вибірковою
відповіддю) та для визначення вихідного рівня сформованості СК знань (тест з
відкритою або вільно конструйованою відповіддю). Для визначення існуючих у
студентів ставлень до іншомовної (британської) культури ми, слідуючи
рекомендаціям проекту ICCinTE, розробили два опитувальники – для
передекспериментального

та

післяекспериментального

зрізів.

Отримані

відповіді було перевірено та присуджено відповідну кількість балів, які й було
порівняно. Окрім тестового формату для оцінки компоненту «ставлення» нами
було застосовано й альтернативний засіб контролю, а саме Журнал
соціокультурних спостережень [5].
Отримавши інформацію про наявні в студентів СК знання та ставлення до
британської культури, ми перейшли власне до роботи із формування СКК з
використанням

АХФ.

Задля

організації цього процесу ми розробили

навчальний проект «Watching the British». Головне завдання проекту,
представлене на початковому етапі, оголошено як конкурс по відбору
претендентів на поїздку до Великобританії по студентському обміну та звучить
так: «To win a grant offering a one month-stay in Britain, you should demonstrate
your knowledge and appreciation of British culture in your own video film».
«Кандидати на поїздку», згідно завданню, повинні бути готові до спілкування з
носіями мови так, щоб не зазнати та не спричинити культурних незручностей.
Протягом виконавчого етапу, коли студенти згідно із завданням готувались до
презентації кінцевого продукту, вони виконували вправи та завдання, що
увійшли до розробленої нами підсистеми. У цей час власне й відбувалося
формування їхньої СКК – набуття СК знань, формуванням СК ставлень та
розвиток СК умінь [6]. Основна увага приділялась КіО компоненту «СК
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уміння»: вони відбувались через холістичну та неформальну оцінку усного
мовлення студентів у рольових іграх, дискусіях тощо.
Метою заключного етапу проекту було, з одного боку, представити
кінцевий продукт проектної діяльності студентів. У ролі такого продукту
виступив відеофільм «Watching the British», у створенні якого взяли участь усі
учасники кожної з груп. З іншого боку, презентація продукту забезпечила
можливість оцінити сформованість СК умінь студентів в усному мовленні, яке
слугувало проявом їхніх СК знань та ставлень.
Слід зазначити, що оцінювання проектів, що виконуються студентами,
вважається досить складним завданням в першу чергу тому, що КіО підлягає як
групова робота, так і внесок кожного у роботу над ним. З огляду на це, а також
специфіку створення проекту за допомогою СК інформації, здобутої під час
перегляду АХФ, обґрунтуємо такі групи критеріїв: І – критерії оцінювання
проекту

як

результату

групової

роботи,

ІІ

–

критерії

оцінювання

індивідуального внеску кожного з учасників проекту.
Виходячи з мети нашого дослідження, в своїх відеофільмах тривалістю від
15 до 20 хв. студенти повинні були продемонструвати, перш за все, здобуті за
допомогою АХФ СК знання, розвинені СК вміння та ставлення. Не менш
вагомим є й виконання групою завдання проекту – створення якісного, цікавого
продукту у вигляді відеофільму. Тому оцінці підлягає й реалізація групою своїх
творчого потенціалу та майстерності в аспекті використання ІМ, естетики
створеного продукту, співпраці. Отже, до І групи критеріїв ми віднесли критерії
досягнення мети проекту, а саме: 1) відображення засвоєних соціокультурних
понять, 2) демонстрація вербальної поведінки, 3) демонстрація невербальної
поведінки, 4) демонстрація ставлення до ІК, 5) використання самостійно
знайденої СК інформації та критерії враження від групової роботи, до яких
віднесли 1) естетичне враження від відеофільму, 2) нормативність мовлення
учасників групи, 3) активність кожного учасника. У процесі оцінювання проекту
як результату групової роботи за визначеними критеріями ми користувалися
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розробленими нами дескрипторами. У таблиці 1 наведені дескриптори та бали,
що присуджуються груповій роботі у відповідності до кожної з груп критеріїв.
Таблиця 1 – Шкала оцінювання кінцевого продукту проектної діяльності
І. Досягнення мети проекту
1. Відображення соціокультурних понять
Бали
7-8
5-6
3-4
0-1-2

Бали
7-8

5-6
3-4
0-1-2

Бали
5-6
3-4
0-1-2

Бали
5-6

3-4

Дескриптори
Розкривають більшість основних соціокультурних понять, наводять релевантні
приклади.
Згадують 2 і більше понять. Розкривають майже повною мірою. Орієнтуються в
проблемі.
Згадують 1-2 соціокультурні поняття, але не розкривають їх повною мірою.
Володіють мінімальними знаннями з проблеми.
Згадують 1-2 соціокультурні поняття, але не розкривають їх. Приклади відсутні або
є некоректними.
2. Демонстрація вербальної поведінки
Дескриптори
Коректно вживають достатню кількість СК лексики (топоніми, антропоніми,
хрононіми, етнографічні та суспільно-політичні реалії, реалії культури,
безеквівалентна та фонова лексика). Обізнані з комунікативним етикетом.
Дотримуються правил ввічливості.
В мовленні превалює СК лексика. Демонструють достатні знання комунікативного
етикету. В основному, дотримуються правил ввічливості.
Вживають СК лексику в обмеженій кількості, не завжди коректно. Демонструють
мінімальні знання комунікативного етикету.
Вживають СК лексику в дуже малій кількості або не вживають взагалі. Не обізнані
з комунікативним етикетом.
3. Демонстрація невербальної поведінки
Дескриптори
В більшості випадків коректно застосовують засоби невербальної поведінки.
Застосовують декілька жестів, не у кожному випадку доречно. Не завжди
підтримують контакт очей.
Демонструють досить низький рівень володіння нормами невербальної поведінки.
Не володіють нормами невербальної поведінки. Невербальна поведінка не
представлена завдяки обраному способу презентації проекту.
4. Демонстрація ставлення до ІК
Дескриптори
Демонструють толерантне ставлення до ІК та її представників. Намагаються
представити погляди з інших/різних точок зору. Демонструють відкритість до ІК,
позитивно сприймаючи цінності іншої культури. Проявляють емпатію та повагу до
ІК.
Демонструють толерантність у ставленні до СК явищ/ситуацій лише у деяких
випадках. Деякі погляди відображено стереотипно. До ІК ставляться з цікавістю.
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1-2
0

Бали
5-6
3-4

0-1-2

Продовження таблиці 1
Демонструють низьке культурне усвідомлення. Відображають стереотипні погляди
з проблеми. До ІК ставляться індиферентно.
Оперують загальновідомою інформацією. Ніяким чином не виявляють власного
ставлення до висловлюваного.
5. Використання самостійно знайденої інформації
Дескриптори
Самостійно знайдена інформація представлена в достатній кількості. Подається
логічно та своєчасно.
Самостійно знайдена інформація представлена в невеликій кількості, але
використовується некоректно. Характеризується певною нелогічністю в способі
пред’явлення.
Самостійно знайдена інформація не представлена або майже відсутня.
ІІ. Враження від групової роботи
1. Естетичне враження

Бали
5-6
3-4
0-1-2

Бали
5-6
3-4
0-1-2
Бали
3
2
1

Дескриптори
Спосіб презентації матеріалу у відео проекті характеризується креативністю.
Зйомка ведеться в різних місцях.
Спосіб презентації матеріалу у відео проекті характеризується проявами творчості.
Зйомка ведеться в одному місці або в різних місцях.
Спосіб презентації матеріалу у відео проекті характеризується ординарністю.
Зйомка ведеться в одному місці з одного кута.
2. Нормативність мовлення
Дескриптори
Майже не допускають фонетичних, лексичних та граматичних помилок.
Допускають невелику кількість фонетичних, лексичних та граматичних помилок.
Допускають безліч фонетичних, лексичних та граматичних помилок.
3. Активність кожного учасника
Дескриптори
Всі учасники групи задіяні рівномірно.
Всі учасники групи задіяні нерівномірно.
Не всі учасники групи беруть участь у відео презентації.

Обираючи критерії для оцінювання індивідуального внеску кожного з
учасників проекту, ми керувались такими міркуваннями. Слід враховувати, що
в роботі над проектом беруть участь кілька людей, які роблять свій внесок до
планування роботи, визначення змісту фільму та його власне створення. При
цьому вони (учасники), можливо, вирізняються творчим, відповідальним або
навпаки досить формальним ставленням до створення продукту. У нашому
випадку спостерігати на екрані можна не стільки участь кожного в роботі над
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відеофільмом, скільки прояви СКК в усному мовленні того, кого досить довго
або фрагментарно бачать в кадрі відповідно до ролі, яку цей учасник виконує. З
огляду на це, кінцевий продукт проекту, з одного боку, синтезує зусилля усіх
учасників проекту та, з іншого, індивідуальна частка та зміст усномовленнєвого
продукту кожного учасника зумовлюються не стільки його особистим
бажанням, скільки залежать від колективного задуму. Зважаючи на зазначене,
до ІІ групи критеріїв, на основі яких пропонуємо здійснювати оцінку
індивідуального внеску кожного з учасників проекту, належать такі: 1)
змістовність висловлювання, 2) зв’язність та вільність висловлювання, 3)
лінгвістична правильність висловлювання, 4) відображення невербальної
поведінки, 5) особиста участь у відеофільмі. Оцінювання індивідуального
внеску кожного учасника до продукту проекту відбувалося за допомогою
розроблених нами дескрипторів. У таблиці 2 наведені зазначені дескриптори та
розподіл балів, що присуджуються за індивідуальний внесок кожного учасника
за кожним із зазначених критеріїв.
Таблиця 2 – Шкала оцінювання індивідуального внеску кожного учасника до продукту
проекту
1. Змістовність висловлювання
Бали
Дескриптори
6-7

4-5

2-3

0-1

Бали
6-7
4-5

Вільно висловлюється з проблеми. Може презентувати проблему, не вдаючись до
стереотипів. Наводить обґрунтовані аргументи. Демонструє високий рівень
культурознавчої обізнаності.
Висловлюється, демонструючи достатні знання з проблеми. У більшості випадків
презентація проблеми позбавлена стереотипного бачення. У більшості випадків
наводить обґрунтовані аргументи, демонструючи культурознавчу обізнаність.
Висловлюється, демонструючи мінімальні знання з проблеми. Бачить проблему
дещо стереотипно. Наводить аргументи, які не завжди обґрунтовані. Презентує
проблему без критичного аналізу.
Висловлюється, демонструючи мінімальні знання з проблеми. Має стереотипне
бачення проблеми. Оперує загальновідомими фактами. Не наводить обґрунтованих
аргументів. Не може продемонструвати глибоке розуміння ІК.
2. Зв’язність та вільність висловлювання
Дескриптори
Висловлювання характеризується чіткістю і логікою викладу думок.
Висловлюється досить вільно.
Висловлювання характеризується незначним порушенням логіки викладу думок.
Висловлюється, допускаючи паузи.
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Продовження таблиці 2
2-3

0-1

Бали
6-7

4-5

2-3

0-1

Бали
3-4

1-2
0

Бали
4-5

2-3
0-1

Допускає у висловлюванні порушення логічності у викладі думок. Висловлювання
характеризується довгими паузами через низький рівень володіння мовними
засобами.
Висловлювання характеризується відсутністю чіткої логіки. Висловлюється,
прикладаючи значні зусилля.
3. Лінгвістична правильність
Дескриптори
Майже не має фонетичних та інтонаційних помилок. Вживає лексику відповідно
комунікативній ситуації. Володіє значним спектром СК лексики, доречно
вживаючи її. Не робить граматичних помилок.
У більшості випадків говорить фонетично та інтонаційно правильно. Вживає
лексику, використання якої в більшості випадків відповідає комунікативній
ситуації. Володіє значним спектром СК лексики, в більшості випадків вживає її
доречно. Граматичне оформлення висловлювання в більшості випадків відповідає
комунікативній ситуації.
Припускає багато фонетичних та інтонаційних помилок, що погіршує розуміння
висловлювання. Вживає лексику, яка не завжди відповідає ситуації спілкування. Не
використовує СК лексику або використовує недоречно. Граматичне оформлення
висловлювання не перешкоджає загальному розумінню.
Припускає у висловлюванні велику кількість фонетичних та інтонаційних помилок,
що призводить до значного нерозуміння висловлювання. Робить безліч лексичних
помилок. Не використовує СК лексику. Граматичне оформлення висловлювання
призводить до часткового чи повного нерозуміння змісту висловлювання.
4. Відображення невербальної поведінки
Дескриптори
Переважно дотримується норм невербальної поведінки. Майже завжди доречно
використовує жести, позу, міміку, підтримує контакт очей відповідно до
комунікативної ситуації.
Використовує 1-2 жести, але не завжди доречно. Не завжди підтримує контакт
очей.
Не використовує невербальні засоби спілкування. Використовує дуже мало або
надмірно.
5. Особиста участь у відеофільмі
Дескриптори
Бере активну участь у відео презентації. Висловлює повагу до глядача та
толерантність до співрозмовників. Достатньо харизматична особистість, яка
викликає зацікавленість до перегляду проекту іншими.
Бере участь у відео презентації. В основному висловлює повагу до глядача та
толерантність до співрозмовника. Вміє зацікавити глядачів.
Не бере участі у відео презентації. Має короткочасну появу у відео презентації.
Досить пасивно ставиться до виконання роботи.
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Висновки дослідження перспективи подальших розвідок у даному
напрямку. Таким чином, виокремленні критерії та розроблені дескриптори
уможливлюють визначити рівень сформованості СК вмінь студентів через
оцінку їх усномовленнєвих висловлювань, представлених у відеофільмі як у
кінцевому продукті навчальної діяльності. Як перспектива подальших наукових
розвідок може розглядатися теоретичне дослідження та подальша розробка КіО
СКК майбутніх філологів на матеріалі інших АХФ.
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Трикашная Ю. Проблемы контроля и оценки англоязычной
социокультурной компетентности будущих филологов
В статье описано решение проблемы контроля и оценки
социокультурной компетентности, формируемой в процессе выполнения
учебного проекта с использованием аутентичного художественного фильма.
Обосновано использование инструментов оценки уровня сформированности
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англоязычной социокультурной компетентности в соответствии с её
компонентами «социокультурные знания», «социокультурные умения» и
«отношения к иностранной культуре». Предлагаются критерии оценивания
устной речи студентов как проявления их социокультурной компетентности в
видеофильме, а также оценивание видеофильма как конечного продукта
проектной деятельности студентов.
Ключевые слова: социокультурная компетентность, аутентичный
художественный фильм, контроль и оценка, проект.
Trykashna Y. The issues of testing and assessment of future philologists’
sociocultural competence
The article is devoted to the issues of assessment of future philologists’
sociocultural competence which is built within a long-term project utilizing authentic
feature films. The author proceeds from defining the structure of sociocultural
competence consisting of ‘sociocultural knowledge’, ‘sociocultural skills’ and
‘attitudes’ and further develops tests to assess them. Two tests to assess
‘sociocultural knowledge’ were developed and administered before and after the
experimental training, the tests being limited response and open-ended tests
respectively. To assess ‘attitudes’ the author developed two sets of questions for preand post-experimental tests which were further compared and interpreted. As an
alternative method of evaluating ‘attitudes towards foreign culture’ a Sociocultural
Observation Log was offered to students who made their reflective entries there
across the project’s lifetime. Assessment of the third component, ‘sociocultural
skills’, was carried out within and after the major phase of the project. Initially it was
evaluated holistically during students’ participation in role-plays, discussions and
other oral activities which were performed in the classroom. The final evaluation of
oral ‘sociocultural skills’ took place during the presentations of project’s main
output - video films created by the teams. A twofold evaluation was to be performed
at this stage- evaluation of the team’s performance and individual performance of
each participant. To achieve this end, two sets of criteria and rating scales were
developed: 1) to evaluate the video films as a team output of project work; 2)to assess
oral ‘sociocultural skills’ of each participant. The criteria which belong to the first
group are related to achievement of the sociocultural objectives of the project, they
include: 1) representation of sociocultural concepts on the screen; 2) scope and
appropriateness of verbal behavior; 3) appropriateness of non-verbal behavior; 4)
representation of ‘attitudes to foreign culture’; 5) representation of independently
researched sociocultural information. Additionally, it was decided to evaluate wholegroup performance in the created video films. The criteria developed included: 1)
aesthetic impression of the video film; 2) overall accuracy of speech of the
participants; 3) involvement of every member of the group. Since a team product,
video film, was created by individuals who contributed to collaborative work
differently the work of each participant needed to be assessed, too. For this reason,
the author singled out the second group of criteria which were related to individual
contribution of every participant to the work on the project. The criteria are: 1)
representation of sociocultural content in individual speech product; 2) coherence
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and cohesion; 3) lexical and grammatical accuracy; 4) non-verbal behavior; 5)
personal participation in the video film. Detailed rating scales for evaluation of both
collaborative project product and individual performance are provided in the article.
The developed criteria to assess whole-team product, individual participation as well
as oral performance of oral sociocultural skills were applied to measure
sociocultural competence acquisition and proved effective. The evaluation of
sociocultural competence was conducted in respect to its components (sociocultural
knowledge, skills and attitude) with the help of specific instruments of assessment.
The conclusion about each individual’s competence was made on the grounds of the
data provided by each instrument.
Key words: sociocultural competence, authentic feature film, assessment
instruments, project.
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Ігор ЧЕРКУН,
Національний університет «Одеська морська академія», м. Одеса
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВОСПЕЦІАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ПСИХОЛОГІВ ЗАПАСУ
У статті розглянуто історико-педагогічний аналізу процесу військовоспеціальної підготовки офіцерів-психологів запасу. Принцип історизму
передбачає вивчення процесу військово-спеціальної підготовки відповідно до
конкретної історичної епохи розвитку української нації та її Збройних Сил,
становлення теорії і практики військового навчання і виховання, розвитку
системи професійної підготовки офіцерських кадрів, зокрема майбутніх
офіцерів психологів-запасу.
Ключові слова: військові кафедри, офіцери запасу, студент, історичний
аналіз.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Досвід військового
будівництва в Україні засвідчив доцільність та необхідність існування в складі
Збройних Сил особливого інституту, що призначений для організації та
здійснення військового виховання, а також вирішення соціально-психологічних
проблем, що виникають у військових колективах. Проте, на сьогодні в
Збройних Силах України відсутня цілісна система підготовки офіцерівпсихологів. Однією з необхідних передумов подолання такого стану є
вивчення, узагальнення і впровадження вітчизняного досвіду з організації
виховної та соціально-психологічної роботи, який накопичувався упродовж
століть.
На

різних

етапах

розвитку

військово-педагогічних

знань

вчені

досліджували принципи підбору, навчання і виховання захисників Вітчизни,
визначили

сутність

їх

військово-професійної

діяльності.

На

кожному

історичному етапі розвитку соціуму виявилися вимоги, які визначили
призначення та функції захисників Вітчизни як особистості та професіонала.
Принцип історизму на якому ґрунтується даний аспект нашого
дослідження, передбачає вивчення процесу військово-спеціальної підготовки
© Черкун І.
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відповідно до конкретної історичної епохи розвитку української нації та її
Збройних Сил, становлення теорії і практики військового навчання і виховання,
розвитку системи професійної підготовки офіцерських кадрів, зокрема
майбутніх офіцерів психологів-запасу.
Метою статті є проведення історико-педагогічного аналізу процесу
військово-спеціальної підготовки офіцерів-психологів запасу.
Вітчизняні військові традиції мають глибокі історичні корені. Це
стосується процесу становлення та розвитку системи військового виховання і
підготовки відповідних кадрів.
Виклад основного матеріалу дослідження. На Русі всі чоловіки
вважалися воїнами. Цю традицію започаткували ще в часи т. зв. “військової
демократії”. Звісно, існували і спеціально підготовлені воїни, які своє життя
присвячували війні, проте військовими навичками володіли всі юнаки та
чоловіки не залежно від свого суспільного стану. Слід зазначити, що в ті часи
дорослими вважали чоловіків віком 14–16 років, який міг починати самостійне
життя, одружуватись, утримувати своє господарство, поступати на військову
службу або одержувати в управління місто (для князів) [6]. Навчання
відбувалося як правило в системі “вчитель – учень”, тобто носило яскраво
виражений індивідуальний характер. Виховний вплив на юнаків здійснювався в
навчальному процесі, під час навчання прийомам ведення бою з різними
видами зброї, або без неї (доведено, що як і в країнах Сходу, в Давній Русі
існували свої, оригінальні та адаптовані під місцеві умови та антропологічні
особливості, системи рукопашного бою, що є важливою складовою системи
військового виховання) [2; 3].
В козацькій системі виховання значна увага приділялася фізичній
підготовці. Розвиваючи спадщину, що дісталася з давніх часів та збагачуючи її
в ході постійної бойової практики, в Січі розробили власну, оригінальну
систему фізичного виховання, носіями якої були “характерники”. Вони
залучалися до занять з молодим поповненням, проте своє мистецтво у повному
обсязі вони передавали лише обраним учням, підготовка яких здійснювалася
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індивідуально. Значну роль відігравав релігійний фактор. Враховуючи тиск з
боку

католицької

Польщі,

основна

увага

приділялася

лояльності

до

православ’я, адже козаки вважали себе охоронцями саме цього напрямку в
християнстві. Інституціонального оформлення система виховання не мала.
Виховання підлеглих здійснювалася в процесі навчання, повсякденного життя
та спілкування з товаришами. Керівних документів щодо організації виховного
процесу (враховуючи характер козацького війська) не розроблялося. Базою для
виховання

були

традиції,

набутий

бойовий

досвід

та

православне

християнство [1; 2]. Таким чином, військове виховання козацької доби було
розвитком успадкованих від давніх часів норм і традицій, адаптоване до
сучасних умов, в яких існувало козацьке військо.
Система військового виховання в Росії пройшла тривалий еволюційний
шлях. Тривале перебування українських земель у складі Російської імперії (а в
подальшому СРСР) дозволяє вважати російський досвід військового виховання
певною мірою “вітчизняним”. Крім того, в умовах реформування сучасної
системи військового виховання не можна нехтувати досвідом Росії, якій
напрацьовувався протягом кількох століть за активною участю зокрема й
українців.
Особливу увагу в усі часи в імператорській армії приділяли вихованню
офіцерів. Від офіцерів, крім військово-професійних знань, вмінь і навичок
завжди вимагалося дотримання певних морально-етичних норм та наявність
певних якостей характеру. У військових навчальних закладах, кількість яких
постійно зростала, майбутнім офіцерам намагалися дати достатньо різнобічну
освіту, при цьому до цього залучалися провідні викладачі університетів тих
міст, де знаходилися військові навчальні заклади. Значна увага приділялася
культурному розвитку юнкерів. Нормою було відвідування театрів, виставок
творів мистецтва. Крім цього, постійно проводилася робота щодо виховання в
дусі традицій російського офіцерського корпусу, звертаючи особливу увагу на
виховання поняття про честь офіцера, взірцевість офіцера в очах цивільних,
особисту примарність для підлеглих [8].
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Система військового виховання з найдавніших часів до 1917 року
розвивалася еволюційним шляхом зі збереженням спадковості. У міру розвитку
суспільства військове виховання поступово втрачало риси стихійності і
набувало системного вигляду. Головні зусилля у виховному процесі були
спрямовані на формування у особового складу високих морально-бойових
якостей, патріотизму, під яким розумілося любов до батьківщини, лояльність до
монарха і відданість православній вірі. В той же час, значна увага приділялася
вихованню важливих соціальних якостей, таких, як чесність, вірність даному
слову, високий культурний рівень офіцерського складу. В офіцерському
середовищі окремий наголос робився на виховання корпоративного духу та
корпоративної солідарності офіцерського корпусу.
Аналіз джерельної бази подій періоду Центральної Ради свідчить про те,
що вже на Першому Всеукраїнському військовому з'їзді була звернута увага на
потребу створення власної системи військового вишколу та виховання
військовослужбовців для майбутніх збройних сил України. Згідно з резолюцією
з’їзду Українська Центральна Рада та обраний з'їздом Українським військовим
комітет мали забезпечити надання військової освіти українською мовою,
шляхом відкриття військових шкіл від найнижчих до найвищих, академії
генерального штабу, українізацією вже існуючих в Україні військових
навчальних закладів. Під час III Всеукраїнського військового з’їзду, у листопаді
1917 року [15], відбулося відкриття Першої української школи прапорщиків, до
якої було прийнято близько 250 юнаків. Згодом на базі цієї школи і
Константинівського військового училища була розгорнута Перша українська
військова юнацька школа яка складалась з чотирьох піших сотень по сто
юнаків: перша та друга – старші курси, третя та четверта – молодші курси. В
ній закінчували навчання юнаки українці, що не закінчили навчання в
російських училищах [9].
Намагаючись пробудити почуття національної гордості, серед майбутніх
командирів, пов’язати їх з героїчним минулим, українізованому юнкерському
училищу, згідно наказу Генерального секретаря з військових справ С. Петлюри
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

20 листопада 1917 року [15], надали назву Першої київської юнацької школи і
присвоїли ім’я гетьмана Б. Хмельницького.
Друга українська військова юнацька школа була розгорнута на базі
Миколаївського військового училища і 2-ї української школи прапорщиків.
Організаційно школа складалась із двох сотень одного курсу. Окрім занять, що
розпочались в середині листопада 1917 року, на особовий склад школи було
покладено несення вартової служби в Києві [13].
24 липня 1918 року Рада Міністрів затверджує закон про загальний
військовий обов’язок і приймає план організації армії. Згідно з цим планом
передбачалось функціонування з осені 1918 року військової академії, чотирьох
кадетських шкіл, двох військових шкіл старшин для піхоти та по одній для
кінноти, артилерії та технічних служб, повітряної школи [9]. Однак
антиукраїнська діяльність гетьманських урядовців, та загострення політичної
кризи призвели до повстання проти гетьманату та зміни загальної військовополітичної ситуації.
Розгляд архівних документів та спогадів сучасників свідчить про те, що
прийшовши до влади Директорія також звернула увагу на потребу підготовки
та вишколу своїх військовослужбовців. З цією метою вона, використовуючи
напрацювання і досвід часів Гетьманату, розпочала власну роботу щодо
підготовки військових кадрів.
Про розуміння керівництвом держави важливості вирішення питання
підготовки командних кадрів свідчить те, що вже 20 січня 1919 року
Український уряд приймає: “Закон про утворення військових шкіл” [14, арк.12].
Досвід війн початку ХХ століття виявив стійку тенденцію щодо
ускладнення процесу управління військами, причому як у воєнний, так і в
мирний час. Це призвело до потреби у звуженні спеціалізації керівників, адже
командир і начальник штабу стали вже неспроможні самостійно вирішувати всі
проблеми, що виникали. Ускладнилася проблема технічного і тилового
забезпечення. Також з’явилася необхідність у фахівцях, які відповідають за
формування

і

підтримання

особового

складу

необхідних
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психологічних та морально-політичних якостей. Ця робота і була покладена на
політичні органи і політпрацівників.
Здійснювати підготовку резерву командного складу з числа студентів на
базі цивільних вищих і середніх спеціальних навчальних закладів запропонував
у 1925 році радянський полководець і військовий теоретик М. В. Фрунзе,
знаходячись на посаді Народного комісара по військових і морських справах
СРСР: «... наша мета: поставити справу так, щоб кожен цивільний ВНЗ, що
закінчив, уже був підготовлений до ролі командира по найбільш близькій
даному ВНЗ спеціальності і потребував лише в невеликій практичній
підготовці».
Постановою Центрального Виконавчого Комітету (ЦВК) і Ради Народних
Комісарів (СНК) від 20 серпня 1926 року у ВНЗ і технікумах був уведений
вищий допризовний вишкіл студентів (ВДВС). Успішне освоєння курсу ВДВС
прирівнювалося до закінчення дивізіонної (полковий) школи відповідного роду
військ і випускники ВНЗ і технікумів при заклику в ряди Збройних Сил
призначалися на посаді молодшого начальницького складу.
Слід зазначити, що до 1926 року вишкіл студентів ВНЗ існував, але вона
велася за його межами, не була частиною загальною навчальною програмою
ВНЗ і проводилася на території прилеглих військових частин. Введений в 1926
році вищий вишкіл, хоча фактично вищим не був, але проводився в стінах ВНЗ,
був включений в загальну навчальну програму і дозволяв використовувати
рівень підготовки студентів значно ефективніше: після належної підготовки під
керівництвом військових викладачів вони могли стати висококваліфікованими
командними кадрами.
Зміст вищого допризовного вишколу визначалося декретом від 13 грудня
1926 року «Про порядок проходження учнями ВНЗ вищого допризовного
вишколу і про відбування ними по закінченню ВНЗ дійсної військової служби».
Ця

підготовка

складалася

з

теоретичного

курсу

військової

справи,

досліджуваного в зимовий період протягом чотирьох навчальних курсів і з

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

двомісячної літньої практики в період спеціальних табірних зборів, при цьому
до вишколу залучалися не тільки юнаки, але і дівчата.
Теоретична підготовка була розрахована на 180 годин – по 52 години на
1, 2 і 3 курсах і 24 години на 4 курсі. Програма містила в собі такі дисципліни,
як: тактика; топографія; військова адміністрація; статути Червоної армії;
матеріальна частина; спеціальні дисципліни (у залежності від профілю ВНЗ).
Основними видами занять були: лекції; бесіди; лабораторні роботи; показні
заняття; практичні заняття.
Прообразами військових кафедр стали так називані військові кабінети. За
час військового навчання студенти були зобов’язані пройти літні двомісячні
збори у військових таборах при тих військових частинах, що відповідали
профілеві

військової

спеціальності

студентів.

Метою

зборів

було

прищеплювання студентам практичних навичок володіння зброєю і військовою
технікою в обсязі рівня підготовки звичайного червоноармійця [10].
Зовсім новим явищем у житті ВНЗ було те, що для керівництва ВДВС
були призначені військові керівники з числа кадрових військовослужбовців –
досвідчених командирів і начальників Червоної армії. Вони входили до складу
академічних органів ВНЗ, брали участь у роботі правління і деканатів із правом
дорадчого голосу з усіх питань, зв'язаним з організацією і проведенням занять
по вишколі. Варто підкреслити, що ВДВС була розділом ВНЗ навчальної
програми, була обов’язковою дисципліною для всіх які навчаються у ВНЗ і
відхилення від вишколу приводило до відрахування з ВНЗ . Таке положення
зберігалося до 1930 року.
У серпні 1930 року був прийнятий новий Закон про обов’язкову військову
службу, по якому в університетах, інститутах і технікумах замість вищого
допризовного вишколу студентів уводилася вища позавійськова підготовка
(ВПП). Це було обумовлено тим, що на підставі чотирирічного досвіду ВДВС
був зроблений висновок про можливості підготовки з числа студентів ВНЗ
середніх командирів запасу (тобто молодших офіцерів).
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Відповідно до цього Закону, ВПП вважалася дійсною військовою
службою і заміняла термінову службу в армії. Подібне рішення дозволило в
передвоєнне десятиліття підготувати велика кількість командних кадрів запасу.
З уведенням ВПП на базі військових кабінетів ВНЗ були створені військові
кафедри в складі окремих циклів по видах підготовки (політична, тактична,
технічна та інші), а на вишкіл, у залежності від специфіки ВНЗ і військової
спеціальності, передбачалося від 450 до 580 годин теоретичних занять у ВНЗ і
проводився 3–4-х місячний табірний збір при військовій частині відповідного
профілю.
При

цьому,

як

правило,

у гуманітарних

ВНЗ

установлювалися

загальновійськові спеціальності військового навчання, а в технічних –
військово-технічні (артилерійська, танкова, автомобільна та інші), близькі
спеціальностям основного цивільної освіти. При проходженні теоретичного
курсу програми вишколу пріоритет віддавався розвиткові тим, які навчають,
практичних навичок, що закріплювалися в ході табірних зборів.
Перший 20-денний навчальний збір організовувався до початку занять у
ВНЗ і проходив у формі курсу молодого бійця. Після першого року військового
навчання, коли освоювалися основи військової справи, проводився двомісячний
табірний збір у літню пору, після проходження якого студенти вважалися
підготовленими до рівня молодших командирів (командирів екіпажів,
розрахунків, відділень).
Протягом двох наступного років здійснювалася підготовка командирів
середньої ланки (до рівня командирів взводів). Закінчувалося навчання
підсумковим табірним збором і випускним екзаменом з вишколу. Таким чином,
з 1926 по 1930 роки в складі ВНЗ працювали кабінети вишколу, а з числа
студентів готували молодших командирів (тобто по сучасній термінології
сержантський склад), а не офіцерів запасу.
Однак у цей період ВНЗ і відповідні структури військового відомства
придбали досвід спільної роботи з навчання студентів, що дозволило з
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1931 року створити військові кафедри і приступити до підготовки середнього
командного начальницького складу запасу, тобто офіцерів запасу.
Поступово у ВНЗ склалися міцні військово-педагогічні колективи, що
складаються, як правило, з офіцерів з вищою освітою і бойовим досвідом,
створювалася сучасна матеріально-технічна база. Система вишколу студентів
стала органічно доповнювати мережа військово-навчальних закладів. Ця
система працювала до 1939 року, поки в зв’язку зі збільшенням кількості
військових училищ і підвищенням вимог до військово-професійної підготовки
командних кадрів уряд СРСР не прийняв рішення про перехід у ВНЗ і
технікумах від вищої позавійськової підготовки до первинного військового
навчання студентів з метою їхньої підготовки до дійсної військової служби (як
рядових) терміном на 1 рік після закінчення ВНЗ (Закон СРСР про загальний
військовий обов’язок від 1 вересня 1939 р.), що збереглося до 1944 року.
У ході війни в зв’язку з нестачею командних кадрів середньої ланки СНК
СРСР 13 квітня 1944 року прийняв Постанову, відповідно до якого в ряді
цивільних ВНЗ знову уводилася військова і військово-морська підготовка
офіцерів запасу. Студенти, що не мали офіцерського звання, займалися в
обов’язковому порядку, починаючи з 1 курсу, проходячи табірний збір на 2 і 4
курсах по 210-вартовий і 200-вартовий програмі відповідно. При цьому
державний випускний екзамен з вишколу був передбачений по закінченню 4
курси [11, с. 111–112].
З прийняттям Закону СРСР про загальний військовий обов'язок 1967
року, вишкіл офіцерів запасу вводився в якості обов’язкової майже у всіх ВНЗ
країни. Причому, цей Закон уперше передбачав призов офіцерів запасу на
військову службу в мирний час терміном на 2-3 року, і це положення,
закріплене вже новими нормативними актами.
З 1967 року і дотепер для усіх військово-облікових спеціальностей
зберігається кількість годин, виділених на військове навчання студентів ВНЗ по
програмах підготовки офіцерів запасу: 450 годин – теоретичний курс у ВНЗ;
144 години – практичний курс у період проведення 30-денного табірного збору
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у військах. Навантаження не змінилося і при підготовці офіцерів запасу
збройних сил України.
Для підготовки офіцерів політичних органів тактичної ланки у 1967 році
були створені воєнно-політичні училища. Система підготовки офіцерів
тактичної

ланки

проіснувала

до

початку

90-х

років

і

постійно

вдосконалювалася. Курсанти даних училищ одержували підготовку, з одного
боку, як фахівці відповідного роду військ, а з іншого – поглиблену підготовку в
галузі суспільних наук. Серед дисциплін, що визначали підготовку курсантів
саме як майбутніх заступників командира за своїм напрямом, слід відзначити
такі, як: історія КПРС; марксистсько-ленінська філософія; політекономія;
основи воєнно-економічних знань; політологія; воєнна соціологія; партійнополітична робота в Збройних Силах; воєнна психологія; воєнна педагогіка,
методика навчання і виховання; соціальна психологія; історія міжнародного
комуністичного, робітничого і національно-визвольного руху; міжнародні
відношення і зовнішня політика СРСР; історія СРСР; політична і воєнна
географія; основи соціалістичної культури; основи радянського права.
Таким чином, основний наголос робився на наданні міцних теоретичних
знань в таких галузях, як педагогіка, психологія, а з другої половини
80-х років – соціологія. Одержана освіта дозволяла випускникам даних училищ
підтримувати у підрозділах здоровий морально-політичний клімат, вивчати і
своєчасно реагувати на соціальні, культурні, побутові проблеми підлеглих,
проводити роботу щодо підтримання військової дисципліни, високої моральнопсихологічної стійкості особового складу в бою, що проявилося під час
локальних війн та збройних конфліктів того періоду.
Дійсною кузнею резерву офіцерських кадрів військові кафедри стали в
60–80-і роки, коли для проходження військової служби, на офіцерських посадах
призивалося до 30% їхніх випускників. Вивіреність і стабільність програм
вишколу, шефство ведучих військових ВНЗ над родинними військовими
кафедрами,

систематична

перепідготовка

і

підвищення

кваліфікації

викладацького складу на академічних курсах і під час стажувань у військах і на
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підприємствах

промисловості,

централізоване

матеріально-технічне

забезпечення навчального процесу – усе це дозволяло військовим кафедрам
підтримувати якість військового навчання студентів на досить високому рівні.
Таким чином, що існувала до моменту розпаду СРСР система підготовки
офіцерів запасу з числа студентів ВНЗ у цілому заповнювала потреби армії в
резерві і кадрах офіцерського складу. Військовими кафедрами 497 цивільних
ВНЗ щорічно випускалося порядку 170 тисяч офіцерів запасу практично по всім
командним, інженерно-технічним і адміністративним спеціальностям.
Протягом 70 років в основі вишколу студентів лежав кількісний принцип,
що забезпечує навчання масового резерву офіцерських кадрів на випадок війни.
В умовах політичного і військового протистояння двох світових систем такий
підхід, видимо, був виправданий і багато в чому сприяв мирному існуванню
країни в післявоєнний період.
З початку 90-х років система вишколу студентів переживає глибоку
кризу. В Україні на початку 90-х років існували одне відділення та 73 військові
кафедри цивільних ВНЗ [12]. Щорічний випуск становив понад 25 тис. офіцерів
запасу.
Підготовка офіцерів запасу, що здійснювалася з урахуванням потреб
Радянського Союзу, не задовольняла ЗС України. Крім того, ВОС, з яких
готували офіцерів запасу, зазвичай не відповідали профілю та спеціальностям, з
яких готували фахівців із вищою освітою у відповідних цивільних ВНЗ.
Надмірна кількість офіцерів запасу, що їх готували цивільні ВНЗ України,
не охоплювала всього необхідного спектра спеціальностей і не відповідала
вимогам часу. Тому постали такі нагальні проблеми, як структурна та
організаційно-штатна

перебудова

системи

підготовки

офіцерів

запасу,

скорочення цієї системи, формування нового переліку спеціальностей,
організація підготовки офіцерів запасу зі спеціальностей, з яких в Україні
підготовка не проводилася, вдосконалення нормативних та організаційнометодичних засад навчання. Важливими чинниками таких змін мала стати
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позиція керівників цивільних ВНЗ та ставлення до цього процесу студентів.
Особливо суперечливими виявилися структурні зміни.
Отже, на думку О. Безносюка, як багато десятиліть назад, так і в
сьогоднішні дні, будь-яка держава, піклуючись про свою безпеку і ведучи
будівництво збройних сил, вирішує проблему їхньої чисельності на мирний і
воєнний час. Очевидно, що ці параметри залежать від чисельності населення,
розмірів території, географічного положення, економічних і мобілізаційних
можливостей, оточення, військово-політичної обстановки у світі і регіоні, видів
зовнішніх і внутрішніх погроз, амбіцій вождів і урядів і багатьох інших
факторів. Очевидно і те, що бойовий склад і бойові можливості армії воєнного
часу повинні бути в кілька разів вище аналогічних величин армії мирного часу
для успішного ведення війни або великого військового конфлікту [4].
Слід зазначити, що в період становлення Збройних Сил України істотні
зміни відбулися в системі підготовки офіцерських кадрів для органів виховної
роботи. Після розформування військових політичних училищ практично була
зруйнована система підготовки кадрів для органів виховної роботи тактичної
ланки.

Необхідно

зазначити,

що

досить

низький

рівень

професійної

підготовленості командирів (начальників) до виховання особового складу
Збройних Сил України закладений у самій системі підготовки командних
кадрів, де навчання роботі з людьми розглядається як щось другорядне. Але
низька оцінка підготовленості фахівців органів з гуманітарних питань до
виконання своїх функціональних обов’язків потребує уточнення – що собою
являє ця категорія військовослужбовців, особливо на рівні тактичної ланки, де
вона безпосередньо працює з особовим складом військових частин та
підрозділів. Ілюструє це становище директива начальника Генерального
штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 18.06.2005 року
№ДГШ-4

“Про

вдосконалення

системи

гуманітарного

та

соціального

забезпечення Збройних Сил України”. Директива чітко констатує, що головною
причиною низької ефективності гуманітарного та соціального забезпечення
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Збройних Сил України є проблема щодо кадрового забезпечення первинних
посад гуманітарного профілю, поширена практика призначення на посади
психологів, заступників командирів рот з гуманітарних питань, начальників
клубів – офіцерів, які не мають базової гуманітарної освіти. Як наслідок, значна
кількість фахівців гуманітарних структур не володіють прийомами, формами,
методами роботи з військовими колективами, окремою особистістю. На
сьогодні у військах (силах) з 537 офіцерів-психологів рот (батарей) тільки 25
осіб мають фахову освіту за спеціальністю “військова психологія” [5].
Підготовка громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу є
складовою частиною єдиної системи військової освіти і на теперішній час
актуальним її елементом, особливо в умовах мобілізації. За час проведення всіх
періодів мобілізації, починаючи з 2014 року, було призвано від загальної
чисельності мобілізованих понад 40 відсотків офіцерів запасу.
До 2012 року підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів
запасу здійснювали 64 військові навчальні підрозділи вищих навчальних
закладів та вищі військові навчальні заклади. За період з 2001 по 2012 роки
було ліквідовано 29 військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів, зокрема 23 кафедри військової
підготовки. На теперішній час відповідно до Переліку вищих навчальних
закладів, на базі яких проводиться військова підготовка, таку підготовку
здійснюють 35 вищих військових навчальних закладів та

військових

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.
Висновок.

Отже

історичний

досвід

свідчить

про

необхідність

відтворення та вдосконалення системи підготовки кадрів для виховних
структур Збройних Сил України. На теперішній час в Збройних Силах України
є гостра потреба у комплектуванні посад молодшим офіцерським складом
взагалі та офіцерами-психологами зокрема. Тому така підготовка вкрай
необхідна, особливо її практична складова.
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Черкун И. Историко-педагогический анализ процесса военноспециальной подготовки офицеров психологов запаса
В статье рассмотрены историко-педагогический анализ процесса
военно-специальной подготовки офицеров-психологов запаса. Принцип
историзма предполагает изучение процесса военно-специальной подготовки в
соответствии с конкретной эпохой развития украинской нации и ее
Вооруженных Сил, становления теории и практики военного обучения и
воспитания, развития системы профессиональной подготовки офицерских
кадров, в том числе будущих офицеров психологов-запаса.
Ключевые слова: военные кафедры, офицеры запаса, студент,
исторический анализ.
Cherkun I. Historical and pedagogical analysis of military officers special
training psychologists stock
The article examines the historical and pedagogical analysis of the process of
military officers special training psychologists stock.
The principle of historicism involves study of the military and special training
under a particular historical era of the Ukrainian nation and its armed forces, the
establishment of the theory and practice of military training and education,
development of training officers, including officers of the future psychologists stock.
The article is of historical and pedagogical analysis of the process of military officers
special training psychologists stock.
Experience the early twentieth century wars showed a stable trend of
complexity of the management of troops, both in wartime and in peacetime. This led
to the need for specialization narrowing leaders, as commander and chief of staff
have become unable to solve all the problems that arose. Complicated issue technical
and logistics support. Also there is a need for specialists who are responsible for the
formation and maintenance personnel the necessary moral and psychological, moral
and political qualities. This work was entrusted to political bodies and political
workers.
Prepare a reserve crew member from the students at the civilian higher and
specialized secondary schools proposed in 1925, the Soviet commander and military
theorist M. Frunze, being as People's Commissar for Military and Naval Affairs of
the USSR: "... our goal: to put the matter so that every civilian college, graduated,
has been prepared for the role of commander in the closest universities this specialty
and needed only a small practical training ".
With the adoption of the USSR law of universal conscription in 1967, training
of reserve officers was introduced as compulsory in almost all universities of the
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country. Moreover, the Act provided for the first time reserve officers call for military
service in peacetime period of 2-3 years, and this position has fixed new regulations.
From 1967 to the present for all military occupational specialties kept the
number of hours allocated for military training university students on training
programs for reserve officers: 450 hours - theoretical course in universities; 144
hours - practical course in a period of 30 days camping in the army. The load has not
changed and in the preparation of reserve officers of the armed forces of Ukraine.
Thus historical experience demonstrates the need for reproduction and improvement
of training for educational institutions of the Armed Forces of Ukraine. At the present
time in the Armed Forces of Ukraine is an urgent need for staffing positions Molosh
officers and general officers, including psychologists. Therefore, such training is
essential, especially its practical component.
Keywords: military departments, reserve officers, a student, a historical
analysis.
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Оксана ШУПТА,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Хмельницький національний університет
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
У контексті процесу всесвітньої глобалізації формування та розвиток
полікультурної компетентності фахівця є однією з важливих умов
продуктивної професійної діяльності та здатності будувати гармонійні
стосунки у полікультурному суспільстві. На даний час немає єдиного підходу
щодо природи та змісту поняття «полікультурна компетентність», а
також загальновизнаної структури полікультурної компетентності
перекладача. Формування такої компетентності впливає як на особистісний
розвиток майбутніх перекладачів, так і на ефективність навчального процесу
в цілому.
Ключові слова: полікультурна компетентність, перекладацька
діяльність, зміст та компонентний склад полікультурної компетентності
перекладачів,
шляхи
формування
полікультурної
компетентності
перекладачів.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Актуальність даної статі
полягає у тому, що процеси глобалізації та інформатизації сучасного
суспільства, міграційні процесі, а також легальний обмін трудовими,
науковими та освітніми кадрами є незупинними. У сучасному глобалізованому
світі процес постійної взаємодії носіїв різних культур прискорюється та стає
звичайним явищем. Різні культури проникають одна в одну, відбувається
взаємне збагачення національних культур.
Професійна діяльність перекладачів пов’язана із постійним спілкуванням
з носіями різної культури. Майстерність перекладача проявляється в умінні
засобами цільової мови усно та/або письмово передати від носія однієї
культури носієві іншої культури інформацію таким чином, щоб донести зміст у
зрозумілому та прийнятному значенні та формі. Іноді звичайна фраза, сталий
вираз в одній культурі можуть бути незрозумілими або навіть образливими для
носія іншої культури. Особливою та актуальною ця проблема постає перед
© Шупта О.
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перекладачем при взаємодії з прихильниками різних віросповідань. Процес
перекладу – це не лише передача інформації з однієї мови на іншу, це адаптація
перекладеної інформації з однієї культури (середовища) в іншу, коли не
повинні бути ображені віра, спосіб життя, система цінностей, що притаманні
окремій особистості з іншомовного середовища. Перекладач повинен у
достатній

мірі

володіти

глибокими

та

змістовними

знаннями

щодо

особливостей різних культур, тобто мати достатній рівень полікультурної
компетентності.

А

тому

формування

та

розвиток

полікультурної

компетентності є актуальним у процесі підготовки перекладачів.
Аналіз наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників свідчить,
що питанням полікультурної освіти приділяють особливу увагу С. Гончаренко,
Н. Кузьмина, Н. Ничкало, О. Сухомлинська; формуванню полікультурної
компетентності особистості у процесі європейської інтеграції – І. Васютенкова,
Л. Гончаренко, Л. Данилова, В. Кузьменко, О. Щеглова. Але досі немає єдиної
позиції

щодо

визначення

поняття

«полікультурна

компетентність

перекладача», не з’ясованими залишаються питання її компонентного складу
та шляхи формування.
Метою статті є аналіз змісту та компонентного складу полікультурної
компетентності перекладачів, шляхи її формування у майбутніх перекладачів.
Виклад основного результату дослідження. Сфера міжкультурної
взаємодії вимагає від її учасників, окрім інших якостей, необхідність володіння
міжкультурною компетентністю. Серед галузей, що потребують додаткових
знань, умінь та навичок від суб’єктів міжкультурної комунікації сучасні
дослідники проблем міжкультурних комунікацій окремо виділяють наступні
сфери:
бізнес, пов’язаний із взаємодією з іноземними партнерами, підготовкою
до

професійної

діяльності

в

умовах

іншої

культури

та

супровід

інтернаціональних команд;
освіта (сфера навчання іноземних мов, супровід іноземних студентів та їх
педагогів);
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

соціальні проекти міжкультурного діалогу [1].
У зазначених сферах діяльності активно задіяні професійні перекладачі.
Розробник сучасного напрямку в філософії та культурології, автор учіння
про діалог культур В. Біблер зазначає, що «сучасна система освіти повинна
орієнтуватися на підготовку людини культури, здатної працювати зі знаннями,
різними типами мислення, і яка визнає ідеали різних культур» [2, с. 32].
Термін «полікультурна компетентність» є похідним від двох слів
«культура» та «компетентність», які ми розглянемо як педагогічні поняття.
З метою введення європейських стандартів та принципів забезпечення
якості освіти в Україні, з урахуванням вимог ринку праці до фахівців, у країні
запроваджена Національна рамка кваліфікацій – системний і структурований
опис кваліфікаційних рівнів, згідно з якою «компетентність – здатність особи
до виконання певного виду діяльності, що виражається через знання,
розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості» [3].
Але більш змістовно з педагогічної точки зору, на нашу думку, це
поняття розкриває О. Пометун. Автор зазначає, що «компетентність людини –
спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і
ставлень, що їх набувають у процесі навчання. Вони дозволяють людині
визначати, тобто ідентифікувати і розв’язувати, незалежно від контексту (від
ситуації), проблеми, характерні для певної сфери діяльності [4, с. 8].
Поняття «культура» є ще змістовнішим та філософським, що має різні
визначення в залежності від галузі знань, де розглядається це поняття.
Закон України «Про культуру» дає таке визначення: «культура –
сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти
(етносу,

нації),

нагромадженого,

закріпленого

і збагаченого протягом

тривалого періоду, що передається від покоління до покоління, включає всі
види мистецтва, культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та
відображає рівень розвитку цієї спільноти» [5].
З точки зору педагогіки, за визначенням С. Гончаренка, «культура –
сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини і
втілюються в результатах продуктивної діяльності. Водночас під культурою
розуміють рівень освіченості, вихованості людей, а також рівень оволодіння
якоюсь галуззю знань або діяльності» [6].
З

наведених визначень

робимо

висновок,

що

в

педагогіці як

компетентність, так і культуру особистості нерозривно пов’язують із
сукупністю умінь та навичок, здобутих у процесі навчання, які активно
використовуються у професійній діяльності.
Загальне поняття та визначення полікультурної компетентності подані в
різних роботах та наукових дослідженнях. Відповідно, у різних науковців є
окремі погляди на визначення полікультурної компетентності для окремих
професій. Але думки дослідників збігаються

у тому, що це

перш

за все «здатність особистості жити й діяти в багатокультурному суспільстві»
[7, с. 91] та «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» [8, с. 106].
О. Щеглова стверджує, що полікультурна компетентність «формується в
процесі професійної підготовки на основі толерантності, що характеризується
свідомістю власної багатокультурної ідентичності,

яка

проявляється

у

здатності розв’язувати професійні завдання конструктивної взаємодії із
представниками інших культурних груп» [9, с. 94].
Таким чином, полікультурна компетентність набувається та формується
під час навчання та професійної підготовки особистості.
Аналізуючи зміст професійної діяльності перекладача, етапи навчання та
особливості підготовки майбутніх перекладачів, а також враховуючи різні
визначення полікультурної компетентності, що можуть бути застосовані до
професійної діяльності перекладача, сформулюємо власне визначення.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

Полікультурна компетентність перекладача – це синтез умінь і навичок
міжкультурної взаємодії та особистісних якостей перекладача, що дозволяють
йому якісно вирішувати професійні завдання в умовах полікультурного
суспільства.
Зауважимо,

що

у

визначенні

змісту

структурних

компонентів

полікультурної компетентності ще немає чітких наукових підходів.
Так, досліджуючи компонентний склад полікультурної компетентності
особистості, можна виділити наступні найбільш повторювальні складові:
мотиваційно-ціннісний,

когнітивний,

діяльний

та емоційний компоненти

(Л. Данилова); професійний, культурологічний та особистісний компоненти
(І. Васютенкова);когнітивний, ціннісно-мотиваційний, діяльнісноповедінковий компоненти (О. Щеглова).
Безперечно для кожної професії складові полікультурної компетентності
можуть відрізнятися, бути більше або менше значущими. Беручи до уваги
особливості професійної діяльності перекладачів,

розглянемо зміст

та

компонентний склад полікультурної компетентності перекладача.
Для набуття полікультурної компетентності перекладач має оволодіти не
лише вузькими спеціальними професійними знаннями (володіння іноземними
мовами з особливостями лінгвістичних конструкцій, застосування теорії
перекладу на практиці тощо), а також набути знання щодо сукупності
матеріальних і духовних надбань окремих націй та народностей, з носіями яких
він буде взаємодіяти під час своєї діяльності.
На нашу думку, не можливо досягнути якісного володіння професією та
здійснювати переклад на мову окремої спільноти людства (нації, народності,
етносу)

без

глибокого

знання

культурної спадщини

такої спільноти.

Перекладачеві потрібно опанувати достатньо великий обсяг знань, який
накопичувався та передавався від покоління до покоління та включає усі види
мистецтва, духовні цінності, науку, релігію, освіту, звичаї тощо.
Аналізуючи складові полікультурної компетентності різних видів
професійної діяльності, та враховуючи особливості перекладацької діяльності
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доцільно, на нашу думку, виділити такі важливі компоненти в формуванні
полікультурної компетентності перекладача:
1. Мотиваційно-ціннісний, що складається з позитивної мотивації
учіння, поєднаною із налаштованістю на майбутню перекладацьку діяльність
(сформованість мотивів успіху, пізнавальної мотивації, мотиву професійного
становлення; інтерес до професії; усвідомлене ставлення до вивчення крім
перекладацьких дисциплін ще й основ світової культури та культури окремих
мовних груп як важливих навчальних предметів).
2. Когнітивний (знання про культури інших народів (націй, етносів), що
набуваються у процесі навчання).
Для успішного виконання професійних функцій перекладач повинен
володіти теоретичними знаннями, практичними уміннями і навичками, які
забезпечують найвищу продуктивність професійної діяльності, а також
високим рівнем загальної культури. Когнітивний компонент характеризується
усвідомленістю знань майбутніх перекладачів про значущість додаткового
вивчення і опанування культурної спадщини окремих мовних груп населення
світу.
3. Рефлексивний (постійна самооцінка та самоконтроль за своєю
професійною підготовкою та відповідності її оптимальним професійним
зразкам в частині вивчення культурної спадщині різних народів).
Рефлексивна підготовка забезпечує формування у майбутніх перекладачів
цілісного

уявлення

про

вагомість

знань

культур

різних

народів

у

перекладацькій діяльності; осмислення відповідності своїх професійних знань
про культуру інших етносів вимогам професії перекладача; постійне
професійне самовдосконалення; систематичний самоконтроль і самооцінка
результатів власної професійної діяльності.
Формування у сукупності мотиваційно-ціннісного, когнітивного та
рефлексивного компонентів під час навчання складають сутність процесу
формування полікультурної компетентності перекладача, який має відбуватися
комплексно.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2016

Випуск 6

Педагогіка

Одним із ефективних методів формування та розвитку полікультурної
компетентності перекладача вважаємо використання методу проектів як засобу
розширення іншомовної компетенції майбутніх перекладачів, що сприятиме
поглибленню полікультурної спрямованості їх мовної підготовки, а саме:
розвитку гнучкості та критичності мислення; формуванню умінь та навичок
професійно будувати діалог у полікультурному світі; подоланню кроскультурних та соціокультурних конфліктів; виробленню різних стратегій
поведінки під час міжкультурного спілкування; порівнянню різних мовних та
культурних систем; самостійній організації траєкторії навчання, спрямованої
на створення власного мовного продукту (тексту перекладу).
Тому результатом професійної підготовки майбутнього перекладача має
бути опанування ним соціокультурних цінностей (особистісні цінності,
цінності перекладацької діяльності, цінності міжкультурного спілкування), що
більшою мірою впливає на формування мотиваційно-ціннісного компонента.
Рівень культурологічних знань (когнітивний компонент), на нашу думку,
значно підвищиться, якщо процес формування полікультурної мовної
особистості відбуватиметься он-лайн засобами, оскільки велика кількість
лінгвістичного та культурознавчого матеріалу дає можливість відібрати і
систематизувати необхідні тексти різних жанрів і стилів, розширивши зміст
дисципліни «Країнознавство» розділами про культуру окремих країн, а також
створивши факультатив «Культура націй, етносів та народностей за напрямами
мовної підготовки». Ми також пропонуємо введення до курсу теорії та
практики перекладу окремих тем з деталізацією особливостей процесу
перекладу для соціальних та професійних спільнот, мова яких вивчається.
Висновки.

У

процесі

дослідження

ми

дійшли

висновку,

що

володіння полікультурною компетентністю стає невід’ємною складовою
професійної

перекладацької

діяльності.

Полікультурна

компетентність

перекладача – це комплексне утворення, яке складається з мотиваційноціннісного, когнітивного та рефлексивного компонентів, формування яких у
навчальному процесі допомагають перекладачеві розв’язувати професійні
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завдання конструктивної взаємодії із представниками інших країн та культур.
Подальшого дослідження потребують методичні засади компетентнісного
підходу до підготовки перекладачів в умовах полікультурного світу,
корегування навчальних програм, підбір фактичного матеріалу та шляхів його
подання, спрямованих на системне формування у майбутніх перекладачів
полікультурної компетентності у навчальному процесі.
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Педагогіка

Шупта О. Содержание и структура поликультурной компетентности
будущих переводчиков
В контексте процесса всемирной глобализации формирование и
развитие поликультурной компетентности специалиста – одно из главных
условий продуктивной профессиональной деятельности и способности
строить гармоничные отношения в поликультурном обществе. В наше время
нет единого подхода к определению природы и содержания понятия
«поликультурная компетентность», а также общепризнанной структуры
поликультурной компетентности переводчиков. Формирование такой
компетентности влияет как на развитие личности будущего переводчика,
так ы на эффективность учебного процесса в целом.
Ключевые слова: поликультурная компетентность, переводческая
деятельность, содержание и структура поликультурной компетентности
переводчиков, способы формирования поликультурной компетентности
переводчиков.
Shupta O. The essence and the structure of polycultural competence of
future translators
Professional competences which are formed in the process of pedagogical
education do not fully correspond to the demands of multicultural world. The article
is devoted to the defining and formation of translators’ polycultural competence. We
consider the most effective content, componental parts and ways of formation of
polycultural competence based on pedagogical science. Cultural differences are an
added difficulties and complexity to an already specific communication situation.
Polycultural competence is implemented in a person’s ability to solve professional
task in the process of communication for positive interaction between different
representatives of ethnic groups. So the translators who work with clients from
different societies should be sensitive to the beliefs, values and expectations of others
as well as respect and react to their culture as the crucial factor of a client’s
understanding and trust. Translators’ polycultural competence is defined as one of
the main professional competences acquiring the abilities and skills in the
pedagogical education that help to solve the translators’ professional tasks properly,
taking into consideration other peoples’ cultural peculiarities. Such translators’
polycultural competence is the structural phenomenon, the componental parts of
which are motivational-valuable (professional interests, cognitive motives, success
motivation), cognitive (knowledge of cultural peculiarities of different ethnic groups)
and reflexive (self-evaluation and self-control of translator’s activity based on the
faithful usage of cultural knowledge of different countries) elements. Some ways of
polycultural competence formation are proposed in the article, such as to enlarge the
context of Country study, including the extended cultural information; to add some
detailed information about the specific situations and peculiarities of translation in
different language groups.
Keywords: translator’s profession, polycultural competence, content and
structure of translators’ polycultural competence, ways of translators’ polycultural
competence formation.
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