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БОРОВИК Людмила
Роль і функції психологічної компетентності
офіцерів-прикордонників
ГАЛІМОВ Анатолій, ДОВГАНЬ Валерій
Удосконалення розвитку творчої індивідуальності майбутніх
фахівців у освітньому процесі вищого військового навчального
закладу
ГРИЦЬКО Вікторія
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування
економічно-правової культури молодших школярів
ЗАБОЛОТНА Олена
Інтерактивна лекція в системі професійної підготовки майбутніх
офіцерів-прикордонників
КАШПЕРУК Світлана
Вплив засобів масової інформації на формування правової
свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників та їх використання
при викладанні юридичних дисциплін
КОТУБЕЙ Віта
Підготовка майбутніх учителів початкових класів в сучасних
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ЛОГІНОВА Наталія
Формування правової компетентності майбутніх офіцерівприкордонників у процесі вивчення юридичних дисциплін
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УДК 37.013
Людмила БОРОВИК,
кандидат психологічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
РОЛЬ І ФУНКЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
В даній статті проведено аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової
літератури щодо сутності, ролі та функцій психологічної компетентності. В
процесі аналізу особливостей оперативно-службової діяльності офіцерівприкордонників
обґрунтовується
визначальна
роль
психологічноїкомпетентності офіцерів-прикордонників для успішного виконання службовопрофесійних завдань та виділяються її функції.
Ключові слова: психологічна компетентність, роль і функції
психологічної компетентності, психологічні особливості професійної
діяльності офіцера-прикордонника.
Актуальність. Проблема формування високо розвинутого професійного
фахівця є актуальною в будь-якій професійній діяльності на даному етапі
розвитку нашої держави. Сучасні вимоги до спеціалістів різних галузей є
досить високими і розробка та створення сприятливих умов для формування
висококваліфікованих спеціалістів є першочерговою задачею української освіти
та науки. Це стосується також і силових структур, які перебувають на
складному етапі реформування. Однією з таких структур є Державна
прикордонна служба України (ДПСУ). Ефективне виконання задач охорони та
захисту

кордону

вимагає

наявності

висококваліфікованих

офіцерів-

прикордонників. Професійна компетентність останніх багато у чому залежить
від

їх

психологічної

компетентності,

яка

є

однією

із

складових

професіоналізму. Отже, питання формування психологічно компетентного
офіцера ДПСУ є досить важливим.
Аналіз наукових джерел. Деякими аспектами даної проблематики
займались такі відомі науковці, як Теплов Б. М. (професійне мислення офіцера),
Томчук М. І. (психологічна готовність до професійної діяльності військового),
© Боровик Л.
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Сафін О. Д. (морально-психологічне забезпечення діяльності прикордонників),
Потапчук Є. М. (психологічне здоров’я прикордонників), Тимченко О. В.
(психологічні особливості діяльності офіцерів-рятувальників) та інші. У
напрацюваннях і дослідженнях цих науковців розглядались деякі складові
психологічної компетентності офіцерів та офіцерів-прикордонників зокрема.
Але, на жаль, питання формування психологічної компетентності
офіцерів-прикордонників в цілому, ролі та функції даного особистісного
утворення в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі висвітлене
недостатньо.
Таким чином, метою статті є аналіз ролі психологічної компетентності
у професійній діяльності офіцерів-прикордонників та виділення її функцій.
Результати дослідження. Для досягнення поставленої мети проведемо
аналіз поглядів науковців і психологів на роль і функції психологічної
компетентності фахівця та проведемо паралель між ними та роллю і функціями
психологічної компетентності офіцерів-прикордонників.
У зарубіжній психолого-педагогічній літературі поняття компетентності
частіше використовується як характеристика кінцевої мети навчання та
інтегральне утворення в структурі моделі фахівця. Таке розуміння збігається з
нашим.
Як відомо, психологічна компетентність є складовою професійної
компетентності. Більшість науковців займається дослідженням проблеми
формування

психологічної

компетентності

педагогів.

деталізуються

елементи

психолого-педагогічної

Єгорова Т. Є.,

працюючи

над

формуванням

ряді

робіт

компетентності.

Так,

у

У

майбутніх

педагогів

аутопсихологічної компетентності, розглядала її як особистісне утворення, що
входить у будь-який вид професійної компетентності, і як умову успішної
адаптації до змін соціального життя. В аутопсихологічній компетентності
акцентуються властивості особистості, що дозволяють направити активність
людини на розуміння себе, прийняття себе, кристалізації своєї самооцінки,
усвідомлення природи свого психічного на рівні переживання різних станів,
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почуттів, відкриття в собі резервних можливостей психіки. Маються на увазі:
стійкий інтерес до себе, як до індивіда; здатність до інтроспекції; здатність до
сензитивності стосовно себе; цілеспрямованість у процесі самопізнання
тощо [1, с. 12].
А. Д. Алфьоров визначає психологічну компетентність як складову
частину

професійної

підготовки

вчителів.

Ним

запропоноване

робоче

визначення, що включає:
сукупність знань, умінь і навичок з психології, чіткість позиції відносно
ролі психології в професійній діяльності вчителя, уміння спостерігати за
поведінкою дитини, розуміти стан її душі, рівень розвитку її пізнавальних
процесів, емоційної та вольової сфер, риси характеру; здатність орієнтуватися,
оцінювати психологічні ситуації у взаємовідносинах з дитиною або групою
дітей і обирати раціональні способи спілкування; уміння педагогічно грамотно
протягом тривалого часу впливати на психіку дитини для її гармонійного
розвитку [2].
Значний інтерес для нас представляє дослідження Н. В.Андронової. На
основі аналізу численних джерел автор формує принципову позицію, що
полягає в наступних твердженнях:
1. Психологічна компетентність необхідна фахівцям сфери «Людина Людина» (Е. Л. Климов).
2. Психологічна

компетентність

завжди

опосередкована

змістом

діяльності фахівця.
3. Психологічна компетентність є частиною психологічної культури
фахівця й елементом його професіоналізму.
4. Психологічна

компетентність

–

це

своєрідний

особистісний

інструментарій фахівця, що забезпечує ефективне виконання його професійної
діяльності.
5. У психологічній компетентності, зокрема педагога, виділяються два
блоки: інтелектуальний (когнітивний – психологічні знання і психологічне
мислення); практичний (дієвий – психологічні вміння і навички) [ 3, с. 114].
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Основними компонентами психологічної компетентності, на нашу думку,
можна розглядати наступні блоки:
1. Основний – професійно значущі особистісні якості, наявність яких
невіддільна від самого процесу професійної діяльності, і, які неминуче
«виростають» з характеру цієї діяльності;
2. Психологічна грамотність (загальнопсихологічні знання);
3. Психологічні вміння як здатність застосовувати наявні знання в
організації взаємодії.
У

роботі

О. Є. Ломакіної

представлені

функції

компетентності

вчителя [4, с. 96]. З перерахованими функціями психологічної компетентності
загалом ми повністю погоджуємось, але, по-перше, їх необхідно адаптувати для
дещо

іншого

виду

діяльності

–

діяльності

офіцера-прикордонника

з

урахуваннями ряду особливостей цієї діяльності, які внесуть певні зміни в зміст
функцій, і, по-друге, ці особливості дозволять виділити інші функції
психологічної компетентності.
Розглянемо тепер психологічні особливості професійної діяльності
офіцерів органів охорони та захисту кордону. В ході своєї професійної
діяльності офіцеру прикордоннику доводиться виконувати певні функції,
реалізація яких є неможливою без достатнього рівня його психологічної
компетентності. Психологічна компетентність офіцера-прикордонника - це
сукупність знань, умінь й особистісних якостей, необхідних для успішного
науково-обґрунтованого здійснення взаємодії, спілкування і взаємин офіцераприкордонника з особовим складом у процесі виконання завдань з охорони та
захисту державного кордону. Слід також відмітити, що учасниками взаємодії з
офіцером-прикордонником при виконанні ним оперативно-службових завдань є
також населення прикордонної зони та особи, що перетинають кордон. У цій
ситуації прикордонник повинен знати особливості національної психології.
Роль психологічної компетентності для офіцера-прикордонника можливо
оцінити лише з огляду на тонкощі його професійної діяльності. Отже, у процесі
несення служби на кордоні офіцер проводить такі види діяльності:
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навчальна (професійна підготовка особового складу до виконання
службових обов’язків на кордоні);
виховна

(формування

особистісних

новоутворень

у

підлеглих,

формування їх моральної свідомості та стійкості, соціально-нормативної
поведінки, формування психологічної готовності до виконання службових
обов’язків);
діагностична (вимір рівня сформованості особистісних новоутворень,
рівнів професійної підготовленості підлеглих до виконання оперативнослужбових завдань,

психологічної

готовності до охорони

та

захисту

державного кордону, діагностування наслідків впливу психотравмуючих
чинників на підлеглих у процесі несення служби та ін.);
розвиваюча (формування довільності психічних процесів та емоційних
реакцій прикордонників, сприяння всебічному розвитку та вдосконаленню
підлеглих прикордонників);
корекційна (виправлення впливу негативних чинників, котрі впливають
на психіку прикордонника, і, котрі можуть виникнути у процесі виконання
оперативно-службових завдань на кордоні);
контролююча (перевірка якості виконання підлеглими поставлених
завдань);
оцінююча (кваліфікація рівня досягнень підлеглих прикордонників);
організаторська (стимулювання та активізація навчальних дій та
поведінки прикордонників у колективі, раціональне залучення підлеглих до
організації свого побуту та відпочинку);
консультаційна (надання допомоги підлеглим у вирішенні проблемних
питань та ситуацій);
комунікативна (організація ефективного та раціонального спілкування з
підлеглими та між підлеглими, всіма учасниками прикордонної взаємодії);
пропагандистська (залучення уваги прикордонників до актуальних
питань сьогодення, робота з населенням прикордонної зони та особами, що
перетинають кордон);
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саморозвиток та самовдосконалення (офіцер-прикордонник повинен бути
зразком для своїх підлеглих);
психологічний вплив на підлеглих.
Зрозуміло, що з огляду на перераховані види діяльності роль
психологічної компетентності офіцера-прикордонника є досить важливою,
оскільки всі ці види діяльності мають психологічну складову.
Звичайно, діяльність педагога багато в чому є схожою з діяльністю
офіцера-прикордонника, оскільки деякі функції, які вони виконують у процесі
своєї професійної діяльності є однаковими з поправкою на різні вікові категорії
вихованців.

Але

умови

професійної

діяльності

офіцера-прикордонника

кардинально відрізняються від діяльності педагога. Діяльність прикордонника є
діяльністю в особливих умовах, тому, на нашу думку, психологічна
компетентність офіцера-прикордонника виконує наступні функції:
мотиваційно-спонукальна
компетентність

стимулює

–

полягає

в

особистість

тому,

що

психологічна

офіцера-прикордонника

до

самоствердження, самореалізації, до активізації власного творчого потенціалу,
до

узагальнення

та

систематизації

думок,

мотивів,

цінностей,

всієї

спрямованості особистості, допомагає офіцеру-прикордоннику формувати та
підтримувати у підлеглих психологічну готовність і позитивну мотивацію до
відданої служби на кордоні;
гностична – полягає в активізації пізнавальної, інтелектуальної діяльності
особистості офіцера-прикордонника, що в свою чергу допомагає здійснювати
психологічний вплив на підлеглих, сприяє формуванню професійно важливих
якостей офіцерів-прикордонників;
практико-операційна функція – впровадження отриманих знань в усі
сфери професійної діяльності офіцера-прикордонника у вигляді вмінь і навичок
володіння психологічними знаннями;
емоційно-вольова функція – сприяє здатності до подолання вольової та
емоційної напруги при виконанні оперативно-службових завдань, мобілізації
власних зусиль

у подоланні

труднощів,

пов’язаних з
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професійної діяльності та особливо в ситуаціях конфліктного типу, що
вимагають наполегливості, терпіння, витримки, створює психологічний бар’єр
впливу психотравмуючих чинників, пов’язаних із застосуванням зброї та
можливими людськими втратами;
рефлексивна функція – полягає в критичному відношенні та усвідомленні
офіцером своїх знань, поведінки, інтересів, професійного рівня, дозволяє
провести адекватну самооцінку та самоаналіз;
контролюючо-оцінкова

–

полягає

у

тому,

що

психологічна

компетентність сприяє контролю та реальній оцінці поведінки, вчинків,
професійної діяльності своїх підлеглих;
комунікативна функція – полягає у володінні офіцером-прикордонником
методами ефективного спілкування з підлеглими, у вмінні провести глибокий
психологічний аналіз міжособистісних стосунків оточуючих, сформувати
позитивний психологічний клімат та позитивні міжособистісні стосунки у
підлеглому колективі та навчити членів цього колективу спілкуватись та у
збагаченні в процесі міжособистісної взаємодії;
діагностично-корегуюча – полягає в здатності проаналізувати можливі
психологічні труднощі, які можуть виникнути в процесі служби конкретного
прикордонного

наряду,

індивідуальний

психологічний

стан

кожного

прикордонника, організувати профілактичну роботу з особами, схильними до
порушень дисципліни, провести психологічне розвантаження підлеглих;
соціально-перцептивна – полягає у формуванні в свідомості офіцераприкордонника знань, досвіду самопізнання, пізнання особливостей поведінки,
емоційних станів підлеглих, у здатності структурувати ці знання, адекватно
розуміти і приймати підлеглого прикордонника з метою розвитку його
особистості.
Очевидним є те, що перелік функцій психологічної компетентності
офіцера-прикордонника та сутнісний зміст окремих функцій відрізняється від
запропонованих функцій для педагога.
Таким чином, на основі результатів дослідження можна зробити наступні
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висновки:
1. Основна частина досліджень щодо ролі і функцій психологічної
компетентності

стосується

оперативно-службової

вчителів.

діяльності

В

процесі

аналізу

офіцерів-прикордонників

особливостей
нам

вдалось

виділити ряд діяльностей, які доводиться виконувати офіцерам, причому всі
вони містять психологічну складову. На основі цього можна стверджувати, що
роль психологічної-компетентності офіцерів-прикордонників є визначальною
для успішного виконання службово-професійних завдань.
2. Проведений аналіз наукових досліджень з розглядуваної проблематики
та особливостей професійної діяльності досліджуваної категорії фахівців
дозволив

виділити

функції

психологічної

напрямками

дослідження

компетентності

офіцерів-

прикордонників.
Подальшими

можна

вважати

виділення

педагогічних умов, детермінант та чинників процесу формування психологічної
компетентності офіцерів ДПСУ.
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Боровик Л. Роль и функции психологической компетентности
офицеров-пограничников
В данной статье проведён анализ зарубежной и отечественной научной
литературы относительно сущности, роли и функций психологической
компетентности. В процессе анализа особенностей оперативно-служебной
деятельности офицеров-пограничников обосновывается определяющая роль
психологической компетентности офицеров-пограничников для успешного
выполнения служебно-профессиональных заданий и выделяются ее функции.
Ключевые слова: психологическая компетентность, роль и функции
психологической
компетентности,
психологические
особенности
профессиональной деятельности офицера-пограничника.
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Borovik L. Role and functions of psychological competency of officersborders
The problem of formation of a highly-developed professional specialist is
relevant in any professional activity at this stage of development of our state.
Effective fulfillment of the tasks of protection of the border requires the presence of
highly qualified border guards officers. The professional competence of border
guards is largely dependent on their psychological competence, which is one of the
components of professionalism.
In this article, an analysis of foreign and domestic scientific literature on the
essence and role of psychological competence. The bulk of research on the role of
psychological competence relates to teachers. In the process of analysis of the
peculiarities of the operational and operational activities of border guards officers, it
was possible to identify a number of activities that officers have to carry out, all of
which contain a psychological component.
In the process of analysis of the peculiarities of operational and service
activities of border guards officers, the article defines the determining role of the
psychological competence of border guards officers for the successful
accomplishment of professional and professional tasks.
The analysis of scientific researches on the considered problem and
peculiarities of professional activity of the investigated category of specialists also
allowed to distinguish the functions of psychological competence of officers-border
guards.
Further directions of research can be considered a selection of pedagogical
conditions, determinants and factors in the process of forming the psychological
competence of future officers-border guards.
Key words: psychological competence, role and functions, psychological
peculiarities, professional activity, officers-border guards.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО
ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
У статті розглянуто роль розвитку творчої індивідуальності майбутніх
фахівців у освітньому процесі, її вплив на подальшу професійну діяльність та
виконання професійних обов’язків. Визначені основні особливості щодо
удосконалення її розвитку у ході освітнього процесу вищого військового
навчального закладу.
Ключові слова: творча індивідуальність, розвиток, форми і методи,
навчання, фахівець, освітній процес, вищий військовий навчальний заклад,
саморозвиток, самореалізація, здібності, навчальні курси.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У наш час не викликає
сумнівів, що освітня сфера є стратегічно важливою для будь-якого суспільства,
оскільки саме освіта впливає на формування й розвиток майбутніх фахівців,
їхніх особистісних рис, здібностей і талантів. Сьогодення висуває нові вимоги
до фахівців будь-якої галузі, надаючи пріоритетного значення таким
особистісним якостям, як уміння мислити, самостійно вирішувати проблеми,
що виникають, творчо працювати, як прагнення поповнювати знання,
формувати та розвивати комунікативні навички тощо. Це повною мірою
стосується й майбутніх фахівців-прикордонників, які здійснюють оперативнослужбову діяльність в складних умовах, що характеризуються активізацією
діяльності злочинних угруповань, пов’язаною з незаконною міграцією,
незаконним переміщенням через державний кордон людей, товарів і вантажів,
© Галімов А., Довгань В.
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контрабандою зброї, боєприпасів, засобів диверсій і терору, наркотиків.
Виконання оперативно-службових завдань припускає гнучкість і динамічність
мислення, здатність не тільки досягати неухильного виконання прийнятих
рішень, але вчасно відмовитися від неправильного або застарілого рішення. Все
це обумовлює необхідність підвищення професіоналізму охоронців державного
кордону, у тому числі за рахунок творчого вирішення завдань професійної
діяльності, і, як наслідок, пошуку та запровадження в практику нових форм і
методів навчання у освітньому процесі Національної академії Державної
прикордонної служби України.
Метою статті є визначення ролі розвитку творчої індивідуальності
майбутніх фахівців у освітньому процесі та її впливу на подальшу управлінську
практичну діяльність при виконанні завдань пов’язаних з професійними
обов’язками.
Виклад основного матеріалу досліджень. Звернення до наукових
джерел засвідчує, що проблема ця не є новою. Закономірності формування
пізнавальної

активності,

самостійності,

творчої

професійної

діяльності

досліджували В. Лозова, М. Нікандров, Є. Равкін, Б. Теплов, В. Зайчук та ін. Всі
вони одностайні в тому, що розвиток творчої індивідуальності – одне з
головних завдань професійної підготовки висококваліфікованих кадрів, адже,
розкриваючи творчу індивідуальність фахівця, ми формуємо в нього потребу в
самоосвіті як якості особистості, а це, в свою чергу, сприяє формуванню
пізнавальної спрямованості в опануванні управлінською діяльністю.
Педагоги та психологи розглядають творчість як вищий рівень логічного
мислення, яке є поштовхом до діяльності, результатом якої є створені
матеріальні й духовні цінності. Більшість науковців погоджується з тим, що
творча особистість володіє високим рівнем знань, має спрямованість на нове,
оригінальне. Для творчої особистості творче мислення є життєвою потребою, а
творчий стиль поведінки – найбільш характерний.
Творчі потенції людини – це задатки і тенденції, що перетворюються на
здібності, які зумовлюються природними, творчими силами. Здібності мають
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бути задіяними у механізмі творчості – інструменті людини, який дає їй
можливість виконувати творчу роботу. Без діючого механізму творчості важко
собі уявити підйом інтелектуального й духовного потенціалу майбутніх
фахівців в Україні.
Звідси випливають завдання докорінного удосконалення концептуальних,
структурних та організаційних засад освіти та освітнього процесу вищого
навчального закладу.
Звернення до досвіду минулих років засвідчує, що за традиційного
підходу система підготовки фахівців багато в чому була розрахована на масове
засвоєння. Тому для індивідуального, тобто творчого, відкриття й пізнання
особистістю істинності того чи іншого явища, факту, вироблення власної думки
майже не залишилося місця.
Разом з цим слід зазначити, що освітня система переживає стан,
пов’язаний з боротьбою старого з новим. Щоб нове зародилося і набрало
потужності, треба звернути увагу на актуальні суперечності і способи їх
розв’язання, перетворення їх з руйнівних на креативні чинники освіти.
На думку В. Зайчука, існуючий зміст освіти – штучний, а вікові
перетворення психіки, свідомості та діяльності людини – природні, через таку
несумісність виникають протиріччя, які не сприяють розвитку механізму
творчості. Розбіжність освітніх можливостей людини і змісту освіти містить у
собі суперечності: дві протилежні сторони процесу, що виключають одна одну.
Учень і студент добре знають, що набувають знань, якими вони ніколи не
будуть продуктивно користуватися у житті чи роботі. Це і призводить до
руйнування особистості молодої людини, розриву цілісності її душі, змушуючи
до подвійного життя.
Отже, треба в освітньому процесі поєднати у пропорційності і
відповідності дві протилежності: освітні можливості людини і сутність освіти
(її зміст і форми). Тобто привести їх до єдності протилежностей [1].
В теперішніх умовах реформування вищої освіти, потреба індивідуальнотворчого

розвитку

особистості

майбутнього

фахівця
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формуванням самодостатньої особистості через її саморозвиток, розкриття
здібностей і можливостей, самореалізацію.
Відомо, що індивід стає особистістю, тільки засвоївши соціальні функції і
розвинувши самосвідомість, тобто усвідомивши свою самототожність й
неповторність як суб’єкт діяльності й індивідуальності. Індивідуальність же
визначається як сукупність рис, що відрізняють одного індивіда від іншого [2].
Прагнення

злитися

з

соціальним

середовищем

і

разом

з

тим

відмежуватися від нього, проявити творчу індивідуальність робить особистість
і продуктом соціального розвитку, і суб’єктом соціальних відносин [3].
Таким чином, коли йдеться про творчу індивідуальність особистості, то
мають на увазі: сформованість у неї творчих здібностей, наявність творчого
потенціалу, потреби у творчій праці з метою самореалізації й самоствердження;
диференціацію творчої діяльності, її визначеність у якійсь конкретній
професійній діяльності; певний рівень творчих досягнень людини; особистий
стиль творчості; наявність певної ієрархії мотивів, серед яких мотив творчого
самоствердження відіграє смислотвірну роль [4].
Отже, важливість розвитку творчої індивідуальності майбутнього фахівця
в процесі його професійної підготовки зумовлена багатьма причинами.
Насамперед тим, що успішність такої діяльності, на думку Б.Теплова, може
бути забезпечена різними особистісними якостями і вміннями людини
застосовувати достоїнства своєї індивідуальності та нейтралізувати її вади.
Таким чином, навчально-виховний процес у вищому у навчальному закладі має
створювати умови для належного оволодіння цілісним досвідом професійної
діяльності, але не копіюючи, а індивідуально поєднуючи його основні складові.
Цілком очевидно, що будь-якій системі освіти, а військовій особливо,
притаманний

консерватизм,

оскільки

вона

змушена

трансформувати

відповідним чином знання й інші культурні цінності. Виникає невідповідність
між творчими цілями вищої освіти і репродуктивним, у своїй основі, змістом.
Наше дослідження показало, що часткове “зняття” цієї невідповідності
можливо при педагогічно доцільній організації пізнавальної діяльності
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майбутніх фахівців, в основі якої повинна лежати спільна творча діяльність
викладачів і курсантів(студентів) академії.
Творчість у навчальному процесі вчені традиційно визначають як форму
діяльності людини, спрямовану на створення якісно нових для нього цінностей,
що мають суспільне значення, тобто цінностей, важливих для формування
особистості, як суспільного суб’єкта, отже, творчість може бути і як “відкриття
для інших” і як “відкриття для себе”.
Розглядаючи особливості індивідуальної творчості майбутніх фахівців,
ми вважаємо, що в цьому випадку має місце і суб’єктивна й об’єктивна
творчість. Суб’єктивна творчість починається з процесу вивчення наукових
дисциплін (наукові факти, що засвоюються уже відомі суспільству). При
виконанні спеціалізованих наукових, курсових і дипломних робіт творчість
набуває

суб’єктивно-об’єктивного

значення.

Причому,

процентне

співвідношення суб’єктивної й об’єктивної творчості в різних курсантів різне.
Збільшення частки об’єктивної творчості – найважливіше завдання будь-якого
військового вузу.
У наш час найбільш відомі два шляхи формування індивідуального
творчого мислення. Перший – це навчання окремим прийомам творчості у
рамках

спеціально

організованих

навчальних

курсів.

Другий

–

відпрацьовування комплексів творчих прийомів під час спеціальних занять, що
проводяться психологами. Обидва ці шляхи мають і свої позитивні якості, і свої
недоліки. І абсолютно праві ті вчені, які наполягають на об’єднанні цих шляхів.
Відомо, що індивід може діяти й сприймати інформацію, орієнтуючись на
певні зразки, штампи, не докладаючи зусиль, щоб усвідомити її внутрішньо, не
надаючи їй особистісного значення й не інтерпретуючи її. За цих умов усі свої
зусилля він спрямовує на те, щоб не відрізнятися від думки більшості, бути
схваленим нею. У такому разі зникає самостійність думки, творчість,
індивідуальний характер сприймання. І, навпаки, водночас із бажанням
самостійно розібратися в чомусь, зрозуміти сутність прочитаного або почутого,
прагненням перевірити все на практиці виникає й розвивається творчість,
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оригінальність, незаштампованість мислення – невід’ємні риси справжнього
вчителя [5].
З огляду на це, індивідуально-творчий розвиток передбачає не механічне
запам’ятовування й відтворення навчального матеріалу, а його творче
опрацювання,

виявлення

прихованого

змісту,

власну

оригінальну

інтерпретацію, формування особистісного ставлення до нього, оцінювання
важливості

та

ефективності запропонованих

ідей,

теорій,

методичних

рекомендацій, дискусії, прагнення поділитися своїми думками з іншими,
почути їхню оцінку. Творчий, особистісний характер засвоєння теоретичних
знань, передумови формування належних практичних умінь і навичок
виявляються також у тому, що кожне інформаційне повідомлення, кожний засіб
і прийом організації й реалізації освітньої діяльності студент мусить порівняти
зі своєю особистістю, власними внутрішніми настановами й переконаннями,
“приміряти на себе”.
Сучасна педагогіка виділяє низку сторін творчого процесу: постановка
питання, що потребує відповіді, тобто вміння побачити проблему та
сформулювати її; мобілізація необхідних знань для постановки попередньої
гіпотези, для визначення шляхів і способів вирішення завдання; спеціальні
спостереження, експерименти та їхнє узагальнення у вигляді висновків і
гіпотез, оформлення виникаючих думок у вигляді математичних, графічних
структур; та чи інша перевірка спеціальної цінності продукту творчості.
У зв’язку з вищезазначеним виникає питання: “Які якості особистості
необхідні для творчості?”. У даний час дослідники виділяють більш п’ятдесяти
таких якостей. Нам видається найбільш доцільний підхід В. Шубинського до
цього питання. Він співвідносить етапи творчості з необхідними для їхнього
здійснення інтегративними творчими якостями особистості. Перший етап –
почуття

новизни,

незвичайного,

чутливість

до

протиріч,

критичність,

схильність до творчого сумніву (“сумніватися у всьому”), здатність відчувати
внутрішню боротьбу, інформаційний голод (“спрага пізнання”). Другий етап –
інтуїція, творче уявлення, почуття краси, дотепність, здатність викривати
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аналогії, натхненність, оригінальність (нестандартність) мислення, емоційна
збудливість у творчій ситуації. Третій етап – самокритичність, заповзятість у
доведенні справи до кінця, здатність користуватися різними формами доказів,
обґрунтування результатів творчості, достатня широта та глибина знань,
досвіду й умінь для втілення нового в духовні і матеріальні форми [6].
Численні дослідження педагогів,психологів, соціологів обґрунтовують
потребу оновлення принципів управлінської діяльності, формування нової
управлінської культури, орієнтації на нові дидактичні напрями, теорії,
концепції, на аналіз деструктивних чинників різноманітних видів діяльності. Ці
зміни й перетворення повинні мати гуманістичну спрямованість, бути
орієнтованими на гармонійний розвиток творчої особистості курсанта в цілому,
а не на окремі показники розвитку його інтелектуальної сфери. Особливістю
підготовки фахівців ХХІ ст. повинен бути особистісно-орієнтований підхід,
відповідність

особистісних

здібностей

фахівця

професіограмі

обраної

спеціальності.
Результати численних професіографічних та психологічних досліджень
свідчать, що професія майбутнього фахівця-керівника акумулює багато
професіональних

і

особистісних

якостей.

У

літературних

джерелах

нараховується понад 300 різноманітних якостей. Зупинимося докладніше тільки
на окремих з них.
Англійські фахівці з управління М. Вудкок і Д. Френсис вважають
найголовнішими такі вимоги до керівника: 1) здатність керувати собою;
2) розумні особисті цінності, чітка особиста мета, прагнення постійного
особистісного зростання; 3) навичка розв’язувати проблеми; 4) винахідливість і
спроможність до інновацій; 5) висока спроможність впливати на людей свого
оточення; 6) знання сучасних управлінських підходів; 7) спроможність
керувати; 8) вміння навчати й розвивати підлеглих; 9) здатність формувати й
розвивати ефективні робочі групи [7].
Проаналізувавши професійні якості сучасного керівника,

можемо

оптимізувати формування фахівців такого профілю, а врахувавши особливості
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професійної діяльності офіцерів-прикордонників, скоригувати підготовку,
внести зміни в типові навчальні плани й програми Національної академії
Державної прикордонної служби.
Висновки. Таким чином, актуальність проблеми підготовки майбутніх
фахівців для Державної прикордонної служби України,

її складність

потребують комплексного підходу в пошуках оптимальних варіантів її
розв’язання,

консолідацію

дій

науково-педагогічних

працівників

і

командування факультетів. Тому, першочерговим завданням перебудови
освітнього процесу в академії має бути здійснення рішучого кроку від масового
індивідуального навчання і спрямування його на розвиток аналітичного
мислення й творчих здібностей майбутніх фахівців.
Розгляд проблем розвитку творчої індивідуальності майбутніх фахівців у
освітньому процесі вищого навчального закладу дав можливість виявити
складні теоретичні та практичні питання, які потребують вирішення.
Результати проведеного аналізу свідчать про те, що існує нагальна потреба у
розробці
майбутніх

науково-методичного

апарату

фахівців-прикордонників

до

оцінки

професійної

творчого

вирішення

готовності
завдань

професійної діяльності.
Перспективним напрямком подальшого дослідження є виявлення форм і
методів формування професійної готовності майбутніх фахівців до творчого
вирішення завдань управлінської діяльності в ході освітнього процесу у
вищому військовому навчальному закладі.
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Галимов А., Довгань В. Совершенствование развития творческой
индивидуальности будущих специалистов в образовательном процессе
высшего военного учебного заведения
В статье рассмотрена роль развития творческой индивидуальности
будущих специалистов в образовательном процессе, ее влияние на дальнейшую
профессиональную
деятельность
и
выполнение
профессиональных
обязанностей. Определены основные особенности по совершенствованию ее
развития в ходе образовательного процесса высшего военного учебного
заведения.
Ключевые слова: творческая индивидуальность, формы и методы,
специалист, образовательный процесс, высшее военное учебное заведение,
самообразование, способности, самореализация, учебные курсы.
Halimov A., Dovhan V. Perfection of the development of creative
individuality of future specialists in the educational process of the higher military
educational establishment
In the article it is considered he role of development of creative individuality of
future specialists in the educational process, its influence on further professional
activity and carrying out professional duties. The main features of improving its
development during the educational process of the higher military educational
establishment are determined.
Key words: creative individuality, forms and methods, specialist, educational
process, higher military educational establishment, self-education, abilities,
selfrealization, training courses.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто проблему формування економічно-правової
культури дітей молодшого шкільного віку в сучасних економічних умовах.
Обґрунтовано значення економічно-правової культури особистості на
сучасному етапі розвитку суспільства. Окреслено шляхи формування
економічно-правової культури дітей молодшого шкільного віку в умовах
загальноосвітньої школи. Актуалізовано проблему підготовки майбутніх
учителів початкових класів з питань економічної та правової освіти школярів
як одну з найважливіших проблем сучасної системи педагогічної освіти.
Ключові слова: економічне мислення, правова свідомість, економічноправова культура учнів, загальна культура, майбутні вчителі початкових
класів, гуманітарно-педагогічний коледж.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Перехід до ринкової
економіки в усіх сферах життя нашої країни визначає необхідність
послідовного збагачення теорії та практики економічної освіти молоді в усіх
освітніх установах, зокрема й в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу.
Соціально-економічні умови актуалізують потребу в економічній освіті всіх
членів сучасного суспільства. Це, передусім, зумовлено тим, що економічна
грамотність населення, а особливо молоді, є показником досягнутогорівня
цивілізованості суспільства, потенціалом для його подальшого розвитку.
Водночас, необхідно усвідомлювати, що економічна підготовка учнів не
повинна здійснюватися відокремлено від формування життєвих і культурних
цінностей, оскільки економічна освіта не є самоціллю, а складовою загальної
базової культури особистості.
Робота в умовах ринкової економіки, різноманітність форм власності,
нова роль особистості в системі виробництва,розподілу й обміну, принципово
© Грицько В.
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нові вимоги до економічного мислення і діяльності працівників – усе це учні
покликані осмислювати й засвоювати в межах шкільної програми,починаючи з
початкових класів, щоб виявляти максимум самостійності під час вибору
подальшого шляху життєдіяльності. Вирішення цього завдання можливе лише
за умови розробки відповідної навчальної програми і навчальних планів,
наявності в школі педагогічних кадрів, які теоретично і практично володіють
основами економіки, методикою економічної освіти і виховання учнів.
Світовий досвід є переконливим свідченням, що основи ділових якостей
підприємця, економічно-правова грамотність і культура поведінки особистості
в умовах ринкової економіки закладається з дитинства [1, с. 67].
Проблема формування економічної та правової свідомості і мислення,
необхідність

здійснення

початкової

економічно-правової

підготовки

підростаючого покоління зумовлені сучасними економічно-правовими умовами
розвитку суспільства. Нині необхідними є такі якості особистості, як
діловитість, підприємливість, відповідальність, організованість, ощадливість,
висока моральна стійкість, цивільна та правова самосвідомість, духовність
підростаючого покоління. Це ті моральні основи, на яких ґрунтується структура
окремої особистості та цивілізованого суспільства загалом.
У вирішенні цієї проблеми особливе місце і роль належать вчителю
початкових класів. Тому від його цілеспрямованої економічно-правової
підготовки залежить якість навчання і виховання учнів молодшого шкільного
віку, повноцінне залучення школярів до життєдіяльності у сучасних умовах
суспільного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових колах
проблема економічно-правового виховання особистості досліджується на
філософському, психологічному і загальнопедагогічному рівнях. Аспекти
правової та економічної освіти розглядаються в контексті діалектичної
взаємодії економічної культури та правової свідомості особистості із загальною
культурою суспільства (Л. Абалкін, Л. Пономарьов, В. Попов, Г. Смирнов,
В. Феофанов).

Науковці

розглядають

економічно-правову
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конкретно-історичне явище, що має тісний зв’язок з правовою та економічною
культурою суспільства, ядром якої є розвинена суспільна правосвідомість, де
формується сама ідея закону, держави і влади (Б. Андрусишин, Г. Васянович,
А. Гетьман, М. Городиський, Л. Зеліско, В. Котюк, Л. Мацук, І. Романова,
І. Федоров, М. Фіцула, М. Щербань та ін.). У наукових розвідках дослідників
висвітлені принципи (Т. Болотіна), зміст (В. Антонов, Я. Соколов), форми і
методи (А. Прутченков, Е. Шабельник, М. Шкробова), умови (Н. Еліасберг,
А. Нікітін, С. Морозова, Т. Степанова, З. Шнекендорф) економічно-правового
виховання школярів.
Однак проблемі підготовки майбутніх учителів початкових класів з
питань економічної та правової освіти школярів як однієї з найважливіших
проблем сучасної системи педагогічної освіти приділено недостатньо уваги. У
зв’язку з цим, розгляд окресленої проблеми є актуальним в силу підвищення
вимог суспільства до економічно-правової культури, соціалізації молодших
школярів у сучасних умовах.
Мета статті полягає в обґрунтуванні шляхів підготовки майбутніх
учителів початкових класів до формування основ економічно-правової
культури дітей молодшого шкільного віку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для сучасної системи
педагогічної освіти нині набуває особливої важливості проблема якісної
підготовки учителів початкових класів. Адже для створення сучасної економіки
і суспільних відносин взагалі, для розвитку соціальної, правової та культурної
сфер суспільства необхідна лише якісна освіта (від початкової школи до ВНЗ) –
гарантія багатства і процвітання будь-якої країни. Інноваційний характер
наукових підходів до вирішення цієї проблеми неухильно супроводжується
появою цілої низки ініціювань і нововведень, «які в сукупності спричинюють
більші або менші глобальні зміни у сфері освіти і трансформації її змісту і
якості» [2, с. 77].
У процесі введення нових державних освітніх стандартів, оновлення
змісту освіти, зміни потреб особистості, суспільства і держави формується
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соціальне замовлення в системі педагогічної освіти. Це виявляється у вимогах
щодо підготовки нового покоління педагогів, здатних до інноваційної
професійної діяльності, які володіють необхідним рівнем методологічної,
економічно-правової культури і сформованої готовності до безперервного
процесу

освіти

протягом

усього

життя

[3, с. 198].

Така

тенденція

переорієнтовує освітній процес на гуманістичні цінності, розкриття творчого
потенціалу особистості, зумовлює приведення системи підготовки майбутніх
учителів молодших класів у відповідність до міжнародних освітніх стандартів.
Концептуальні

дослідження

проблем

та

напрямів

побудови

громадянського й економічного суспільства з його самодостатньою освітньою
інфраструктурою(Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон
України «Про вищу освіту», Державна програма «Вчитель», Концепція
педагогічної освіти, Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті)
засвідчують здатність держави трансформувати освітній простір згідно з
вимогами і стандартами Болонської декларації та зумовлюють об’єктивні
орієнтири

для

розвитку

української

освіти:

демократизація

держави

розпочинається з демократизації навчального закладу, а інтеграція країни в
європейський простір – з доступу громадян України до якісної освіти та
утвердження високого статусу педагогічних працівників в українському
суспільстві [4, с. 79–81].
Інтеграція вітчизняної освіти у світовий освітній простір має базуватися
на засадах пріоритету економічних і правових інтересів, збереження та
розвитку інтелектуального потенціалу нації, миротворчої спрямованості
міжнародного співробітництва, системного і взаємовигідного характеру
співробітництва, толерантності в оцінюванні здобутків освітніх систем
зарубіжних країн та адаптації цих здобутків до потреб національної системи
освіти [5, с. 146].
Специфіка

підготовки

вчителя

початкової

школи

пов’язана

з

багатофункціональністю його діяльності. Учитель початкової школи повинен
на лише володіти предметними знаннями та вміннями, але й мати здатність до
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моделювання, планування, проектування навчально-виховного процесу, яка
дасть йому можливість ефективно формувати особистість молодшого школяра.
Тоді як основними напрямами в підготовці вчителя є забезпечення формування
у студентів професійної компетентності,

фахової,

економічно-правової,

комунікативної культури, розвиток педагогічного, критичного мислення у
структурі педагогічного процесу та виробничих функцій, моделювання та
вирішення педагогічних задач, аналізу проблемних ситуацій педагогічної
взаємодії та ін. [6, с. 14].
Вивчаючи

проблему

професійно-педагогічної

підготовки

вчителів

початкових класів, А. Терещенко зазначає, що головним завданням освітнього
закладу, що їх готує, є формування суб’єкта професійної діяльності, який
здатен творчо розв’язувати проблемні ситуації в педагогічній діяльності у
спільній взаємодії з учнями. На думку дослідниці, у сучасній школі повинна
працювати яскрава, масштабна, творча особистість учителя, який володіє
системними

знаннями

про

людину

і

закономірності

її

розвитку

та

життєдіяльності, новими педагогічними технологіями щодо формування
громадянськості, духовності, а також естетичної, трудової, економічної та
правової

культури,

мистецтвом

спілкування

й

організації

освітнього

процесу [3, с. 200].
Здійснюючи аналіз специфіки підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування правосвідомості та економічної культури учнів,
С. Василина

розглядає

означену підготовку як складний комплексний

багатофункціональний процес, зорієнтований на усвідомлення мотивів, потреб
у

формуванні

правосвідомості

та

економічної

культури;

оволодіння

економічними і правовими знаннями, вміннями, навичками у процесі
навчально-пізнавальної, практичної та самостійної діяльності [7, с. 134].
Необхідно враховувати, що формування економічно-правової культури
особистості відбувається в межах вікових особливостей і вимагає урахування
певного рівня розумового розвитку дитини, здатності сприймати, застосовувати
й оцінювати суспільні норми і свої вчинки; емоційного розвитку, зокрема
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здатності співпереживати, співчувати; особистого досвіду свідомих моральноправових справ та їх самооцінки. Тому в системі економічно-правової освіти
школярів важливу роль відіграє формування та постійний розвиток економічноправової культури.
Молодший шкільний вік – це початкова ланка системи освіти та
найсприятливіший період для формування моральних якостей особистості як
основи економічно-правової компетентності громадян [8]. У цей період
починає реально формуватися особистість дитини, зростає дієвість економічних
та

морально-правових

уявлень,

формуються

перші

економічно-правові

судження й оцінки, емоційно-вольова сфера з ієрархією інтересів і мотивів
поведінки, що, відповідно, детерміновано соціальним оточенням, насамперед
типовими для даного етапу розвитку взаємин з дорослими [9, с. 96].
Відтак, основними завданнями вчителя початкових класів, реалізація яких
забезпечує ефективність педагогічного супроводу економіко-правової освіти
учнів, а відповідно і завданнями приведення у відповідність до сучасних вимог
підготовки вчителя, його професійної готовності до економіко-правової освіти
молодших школярів є:
1) володіння майбутніми вчителями початкових класів основами
економічних та правових знань;
2) сприяння формуванню у дітей розуміння фундаментальних принципів і
цінностей, таких як права людини, демократія, економіка, правова держава, що
становлять основу демократичного й економічного суспільства в Україні;
3) знання методики економіко-правової освіти,що передбачає чітке
уявлення цілей, завдань і змісту, володіння методами здійснення економічної та
правової освіти, знання основних напрямів і форм її організації;
4) володіння способами діагностування та виявлення рівня економічної
освіченості, правової вихованості та правосвідомості;
5) вирішення завдань економічної та правової освіти в системі
загальноосвітньої школи з урахуванням вікових, статевих та індивідуальних
особливостей;
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6) знання методики формування ключових компетентностей (соціальної,
громадянської, загальнокультурної, інформаційно-комунікативної) молодших
школярів;
7) формування у студентів знань про необхідність прищеплення
молодшим школярам умінь діяти в життєвих ситуаціях згідно з вимогами
законів, основ правових та громадянських знань, вироблення в них навичок
правомірної поведінки, практичного застосування норм права.
Майбутні учителі початкових класів повинні усвідомлювати, що
економіка та правознавство в початковій школі повинні реалізуватись на основі
знань, умінь і навичок, які учні отримали в дошкільних закладах, сім’ї. Тому
основним завданням учителя є сприяння інтеграції уже отриманих знань
молодших школярів у зміст інших предметів (математика, читання, трудове
навчання, природознавство). Адже молодший шкільний вік – це період набуття
базових життєвих

знань,

навичок

і формування

процесів

розуміння,

усвідомлення власного життєвого досвіду та довколишнього світу. У таких
умовах школярі залучаються до азів економічної та правової грамотності. У них
формується нове економіко-правове мислення на основі ознайомлення з
економічними та юридичними правилами життєдіяльності в суспільстві,
створюється підґрунтя для подальшого вивчення економічних та правових
дисциплін в основній та старшій школі.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок. На основі
проведеного дослідження встановлено, що в сучасній педагогічній освіті не
існує чіткого спрямування професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів до економічної та правової освіти молодших школярів.
Водночас, якщо у процесі навчання студентів в гуманітарно-педагогічному
коледжі не здійснювати цілеспрямовану підготовку до економічної та правової
освіти учнів початкових класів, то не будуть створюватися передумови для
подальшого вдосконалення педагогічних умінь і навичок майбутніх учителів
для формування економічно-правової культури учнів початкових класів як
важливого елемента базової культури особистості.
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Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у розробці
авторських методик підготовки майбутніх учителів початкових класів до
формування економічно-правової культури молодших школярів.
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Грицько В. Подготовка будущих учителей начальных классов к
формированию экономическо-правовой культуры младших школьников
В статье рассмотрена проблема формирования экономическо-правовой
культуры детей младшего школьного возраста в современных экономических
условиях. Обосновано значение экономическо-правовой культуры личности на
современном этапе развития общества. Определены пути формирования
экономическо-правовой культуры детей младшего школьного возраста в
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условиях общеобразовательной школы. Актуализировано проблему подготовки
будущих учителей начальных классов по вопросам экономического и правового
образования школьников как одной из важнейших проблем современной
системы педагогического образования.
Ключевые слова: экономическое мышление, правовое сознание,
экономически правовая культура учащихся, общая культура, будущие учителя
начальных классов, гуманитарно-педагогический колледж.
Grytsko V. Training of future primary tecahers to formation of economic
and law culture of junior schoolchildren
The problem of formation of economic and law consciousness and thinking, as
well as the need of implementation of the initial economic and law training of the
young generation are predetermined by the current economic and law conditions of
society's development. The necessary qualities are business activity, enterprise
activity, responsibility, organizing, thrift, high moral stability, civil and law
consciousness, spirituality of the young generation. These are the moral foundations
the structure of the individual and civilized society in general are based on. Solving
this problem, a special place and role is dedicated to the teacher of primary school.
The quality of education and upbringing of the young generation, full-fledged
involvement in life in the modern conditions of social development directly depends
on its purposeful training.
The basic tasks of the primary school teacher within the economic and law
education of junior pupils include the students' mastering of the basics of economic
and law knowledge; fostering the understanding of the fundamental principles and
values of children, such as human rights, democracy, economics, and the rule of law,
which form the basis of a democratic and economic society in Ukraine; development
of economic education, law education and law awareness among junior pupils;
formation of key competencies (social, civil, general cultural, information and
communicative) among junior pupils; encouraging young students with the ability to
work in life situations in accordance with the requirements of laws, the foundations
of law and civic knowledge, the development of skills in lawful behaviour, the
practical application of the law; facilitating the integration of already acquired
knowledge of junior pupils in the content of other subjects (mathematics, reading,
labor studies, nature science). The junior school age is a period of acquiring basic
knowledge of life, skills and forming processes of general understanding and
understanding of individual's own life experiences and the world around them.
Formation of economic and law culture of junior pupils takes place within the age
peculiarities and requires taking into account a certain level of mental development
of the child, the ability to perceive, apply and evaluate norms and actions; emotional
development, in particular the ability to sympathize; personal experience of
conscious moral and law affairs and their self-esteem.
Key words: economic thinking, legal consciousness, economic and law culture
of students, general culture, future teachers of primary school, humanitarian and
pedagogical college.
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кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри прикордонного контролю
Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті автор розглядає інтерактивні лекції в системі професійної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників та здійснює порівняльний
аналіз переваг та недоліків традиційної та інтерактивної лекцій. Автором
запропоновано та обґрунтовано особливості застосування різноманітних
інтерактивних лекцій в процесі навчання дисциплінам кафедри прикордонного
контролю: лекція-візуалізація, проблемна лекція, лекція-бесіда, лекція-пресконференція, лекція-дискусія, лекція-провокація, лекція-екскурсія, лекція – аналіз
конкретної ситуації.
Ключові слова: інтерактивна лекція, професійна підготовка, майбутні
офіцери-прикордонники, активізація навчально-пізнавальної діяльності,
прикордонний контроль.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Ефективність професійної
діяльності фахівця будь-якої сфери залежить від рівня його підготовки.
Завдання сучасної освіти – навчити вчитися, тобто самостійно здобувати
знання. В умовах сьогодення виникає потреба у такій організаціі навчального
процесу, при якій кожен курсант буде свідомо й активно набувати необхідних
знань, вмінь та навичок.
В практичній професійній діяльності випускникам Національної академії
Державної

прикордонної

служби

України

доведеться

мати

справу

з

різноманітними стандартними та непередбачуваними ситуаціями. Вирішуючи
подібні ситуації під час навчання, майбутній офіцер-прикордонник буде мати
набагато більше шансів прийняти правильне рішення та вжити належних
заходів для їх розв’язання в реальних умовах служби. Тому останнім часом
педагогами вишів все більше використовуються інтерактивні методи навчання,
які передбачають спільну діяльність курсантів у процесі здобуття нових знань,
коли кожен вносить свій індивідуальний вклад, ділиться своїм досвідом.
© Заболотна О.
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Традиційна лекція, як правило, має суто інформаційний характер і
побудована переважно на активності викладача, а не курсантів. Тому
можливість

опрацьовувати

великий

обсяг

навчального

матеріалу,

налагоджувати зворотній зв’язок із курсантами та досягнути високих
результатів навчальної діяльності дасть лише така лекція, під час якої буде
поєднуватись керуюча роль викладача з високою активністю курсантів на
основі використання інтерактивних технологій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Питання
впровадження інтерактивних методик в освітній процес на сьогодні є досить
актуальним, однак до кінця невирішеним у педагогічній науці та практиці.
Воно постійно привертає до себе увагу вітчизняних та зарубіжних педагогів.
Проблема застосування інтерактивних методів навчання була у центрі уваги
А. Вербицького, М. Кларіна, О. Пєхоти, О. Пометун, С. Сисоєвої та багатьох
інших. Разом з тим, незважаючи на значну кількість існуючих досліджень з
даної тематики, на сьогодні питання використання інтерактивних лекцій в
системі

професійної

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

залишається недостатньо дослідженим та потребує особливої уваги.
Мета статті полягає у дослідженні ролі та місця інтерактивної лекції як
засобу активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх офіцерівприкордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному освітньому
процесі вищого навчального закладу важливе місце посідає лекція, що створює
фундаментальну базу знань студентів (курсантів) з певної навчальної
дисципліни.
У педагогічній науці немає єдиного підходу до трактування «лекції». Її
розглядають як організаційну форму навчальної роботи у вищих навчальних
закладах – «специфічний спосіб взаємодії викладача і студентів (курсантів)…».
Також це поняття схильні ототожнювати з методом навчання – «монологічним
викладом навчального матеріалу в систематичній і послідовній формі,
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сконцентрованим в основному навколо фундаментальних проблем науки».
С. Гончаренко розглядає лекцію як «систематичний, послідовний виклад
навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмета, методів
науки» [1].
На думку А. Вербицького, лекція – це процес вербального відтворення
викладачем інформації та її аудіювання, обробку та засвоєння студентами
(курсантами) [2].
У перекладі з латинської «lectio» означає «читання». Тому в загальному
розумінні її розглядають як процес передачі великого об’єму систематизованої
інформації в усній формі великій групі.
Традиційна лекція вважається пасивним методом навчання, і, як будьякому іншому методу, їй притаманні певні переваги та недоліки. До переваг
традиційної лекції можна віднести:
можливість викладача викласти у логічно систематизованій формі
великий обсяг навчальної інформації;
економічність, що передбачає можливість курсанта за порівняно
короткий час отримати значний обсяг інформації;
компенсація дефіциту навчальної літератури;
логічну послідовність викладу навчального матеріалу та зв’язок теорії з
практикою, лекції із груповими та практичними заняттями;
можливість розставити акценти на головних питаннях під час подання
матеріалу лектором;
створення умов для розвитку таких розумових операцій як аналіз, синтез,
порівняння тощо;
лекція є основою для подальшої самостійної роботи тощо.
Поряд із перевагами традиційній лекції притаманні також і певні слабкі
сторони:
пасивна форма передачі інформації та засвоєння знань курсантами (під
час лекції спостерігається відносно менша активність курсантів у порівнянні з
іншими видами навчальних занять);
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сприйняття інформації, поданої на лекції, здійснюється, в основному, на
слух, тому вона зберігається в пам’яті невеликий проміжок часу, якщо не
задіювати додатковий спосіб її сприйняття: зорове, тактильне тощо (проведені
дослідження свідчать про те, що під кінець лекції з усього обсягу поданої
інформації курсант може відтворити лише від 10 до 15 %);
лекційні заняття, як правило, проводяться не з однією навчальною
групою, а з лекційним потоком, що об’єднує кілька таких груп, тому велика
кількість курсантів на лекції позбавляє викладача можливості ефективного
управління їхньою пізнавальною діяльністю;
курсанти не вміють вести конспекти, що ускладнює процес подачі
лекційного матеріалу;
лекція привчає курсанта до «пасивного привласнення чужих думок», а не
стимулює до самостійного здобуття знань;
лекція орієнтована на «середнього» курсанта, вона не забезпечує
індивідуального, диференційованого підходу у навчанні;
одноманітність роботи на лекції спричиняє швидку втомлюваність
курсантів, втрату ними уваги;
відсутність

зворотного

зв’язку,

складність

контролю

засвоєння

навчального матеріалу тощо.
Дисципліни

кафедри

прикордонного

контролю

є

професійно-

спрямованими, практичними дисциплінами, основною метою яких є підготовка
висококваліфікованих офіцерських кадрів для служби на посадах в підрозділах
Державної прикордонної служби України, забезпечення базової теоретичної та
практичної підготовки курсантів, необхідної для виконання обов’язків під час
здійснення пропускних операцій у пунктах пропуску. Завданнями навчальних
дисциплін кафедри є формування у курсантів необхідних знань, практичних
навичок і вмінь щодо здійснення прикордонного контролю. Професійноспрямовані дисципліни

вимагають

максимального

наближення

процесу

навчання до реальних умов служби на державному кордоні. Специфіка
професійної діяльності прикордонників під час охорони державного кордону на
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шляхах міжнародних сполучень полягає у тому, що, з одного боку, вона
побудована на чіткій відповідності нормам законодавства, проте з іншого боку,
багато ситуацій, що виникають під час виконання службових обов’язків, є
нестандартними і вимагають особливого підходу до їх вирішення. Усі ситуації,
що можуть виникнути під час здійснення пропуску осіб та транспортних
засобів через державний кордон, спрогнозувати не можливо, тому для
ефективного виконання своїх обов’язків майбутнім офіцерам-прикордонникам
необхідно не лише мати певний багаж знань, умінь та навичок, але й вміти
нестандартно мислити, не боятись приймати рішення тощо. Цього можна
досягти шляхом активного залучення курсантів до роботи на заняттях.
Однак, враховуючи переваги лекційних занять, їх не можливо повністю
замінити груповими та практичними. У зв’язку з цим постає питання, як
провести лекцію, щоб вона водночас і вміщувала великий обсяг навчального
матеріалу,

і

відповідала

вимогам

професійного

спрямування,

тобто

стимулювала активність курсантів. Ряд суперечностей, що існують в процесі
професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, зумовлюють
перехід від педагогічного традиціоналізму до впровадження нових форм і
методів проведення лекційного заняття – інтерактивних.
Поняття «інтерактивний» має походження від англійського слова
«interact» («inter» – «взаємний», «act» – «діяти»). Учені-педагоги [3–7]
виділяють наступні характерні ознаки інтерактивного навчання:
- таке навчання відбувається шляхом взаємодії всіх тих, хто навчається і
навчає;
- інтерактивна взаємодія виключає домінування будь-якої думки або
будь-якого учасника навчального процесу;
- основна мета такого навчання – створення комфортних умов, за
допомогою

яких

курсант

відчуває

свою

успішність,

інтелектуальну

спроможність, що робить продуктивним сам процес навчання;
- роль педагога зводиться до скерування діяльності курсантів на
досягнення цілей заняття;
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- таке навчання передбачає активність не лише викладача, але й кожного
суб’єкта освітнього процесу;
- завданнями інтерактивного навчання є викликати інтерес у курсантів
не лише до навчальної дисципліни, але й до майбутньої професійної діяльності
в цілому;
- інтерактивне навчання вчить курсантів працювати в команді;
- йому притаманна відмінна від традиційної логіка навчального процесу:
не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його
теоретичного усвідомлення через дію.
Педагоги одностайні у тому, що інтерактивні методи навчання сприяють
активізації

навчально-пізнавальної

діяльності

курсантів,

спрямовані

на

розвиток у майбутніх фахівців самостійного мислення, формування творчих
умінь нестандартного вирішення певних професійних проблем, вдосконалення
навичок

професійного

спілкування

тощо.

Впровадження

інтерактивних

методик у викладання фахових дисциплін дозволяє перетворити об’єкт
навчання на його суб’єкт, тобто курсант не отримує готові знання, а здобуває їх
власними зусиллями. Основним джерелом навчально-пізнавальної діяльності
курсанта стає його особистий досвід, який він здобуває шляхом самостійного
пошуку знань, ініціативу до якого пробуджує викладач під час заняття. І лекція
не є винятком, адже застосування лектором інтерактивних методів сприяє не
лише продуктивному засвоєнню лекційного матеріалу, а також формує у
курсантів власні погляди, думки та способи поведінки в тій чи іншій
професійній ситуації.
Загалом в основі нетрадиційних форм лекцій лежать наступні принципи
контекстного навчання [8]:
принцип проблемності, що передбачає подання лекційного матеріалу у
вигляді проблемних ситуацій і залучення курсантів до спільного аналізу та
пошуку рішень;
принцип ігрової діяльності, який сприяє зняттю емоційної напруги,
створенню творчої атмосфери та формуванню пізнавальної мотивації;
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принцип діалогічного спілкування, що полягає у залученні курсантів до
обговорення;
принцип спільної колективної діяльності та ін.
В освітньому процесі Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького на даний час поряд із
традиційними лекціями використовуються й інтерактивні: лекція-візуалізація,
проблемна лекція, лекція-бесіда, лекція-прес-конференція, лекція-дискусія,
лекція-провокація, лекція-консультація, лекція-екскурсія, лекція – аналіз
конкретної ситуації тощо.
Лекція-візуалізація спрямована на покращення сприйняття навчального
матеріалу за рахунок використання образного мислення, підключення зорової
пам’яті. Під час проведення таких лекцій науково-педагогічним складом
кафедри прикордонного контролю широко використовується мультимедійне
обладнання, інтерактивні дошки тощо. В основу лекції-візуалізації покладено
принцип наочності, що передбачає подачу навчального матеріалу шляхом
перетворення текстової інформації у графічну форму: роздатковий матеріал,
схеми, рисунки, діаграми. Це дозволяє не лише сприймати інформацію на слух,
а ще й залучати зорове сприйняття, спиратися на образне мислення, в
результаті чого засвоюється більший обсяг лекційного матеріалу. Роль
викладача зводиться до коментування інформації, поданої з використанням
мультимедійного обладнання або інших технічних засобів навчання.
Одними із головних умов якісної професійної підготовки майбутнього
фахівця є його постійний інтерес до майбутньої професії, активність під час
навчання, постійний зв’язок із реальними умовами майбутньої діяльності, а
також

проблемний

характер

навчання.

Проблемна

лекція

передбачає

постановку викладачем перед курсантами проблеми, яку вони не в змозі
подолати за допомогою наявних знань, та організацію ним процесу її
розв’язання. Викладач спонукає курсантів до самостійного пошуку можливих
способів вирішення

поставленої проблеми,

активізує

їхню

навчально-

пізнавальну діяльність, залучає їх до обговорення. Така лекція частково нагадує
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дослідницьку діяльність, оскільки передбачає пошук шляхів вирішення
проблемної ситуації самими курсантами. Під час такої лекції курсанти
здобувають знання через дію, активне мислення, спільну роботу над
розв’язанням поставленої проблеми.
Одним із різновидів проблемної лекція є лекція-брейнстормінг («мозкова
атака»), яка передбачає генерацію великої кількості ідей з подальшою їх
селекцією. Ефективність засвоєння інформації, здобутої таким шляхом, значно
вища, ніж у тому випадку, коли її подає сам викладач, а здобуті таким чином
знання не тільки ефективно засвоюються, а й тривалий час зберігаються в
пам’яті.
Лекція-провокація – це лекція із заздалегідь запланованими помилками.
Вона передбачає наявність у її змісті певних неточностей та помилок, які
курсанти повинні виявити під час заняття і оголосити в кінці лекції.
Застосування такого методу утримує увагу курсантів протягом усієї лекції,
значно підвищує їх інтерес до заняття та в цілому до навчальної дисципліни.
Для проведення лекції-прес-конференції курсантам потрібно заздалегідь
підготувати запитання за темою заняття, відповіді на які вони отримають під
час лекції в ході логічного викладення навчального матеріалу. Така лекція
виступає сильним мотиваційним засобом, оскільки кожен курсант зосереджує
свою увагу на сприйнятті матеріалу з метою отримання відповіді на поставлені
ним запитання.
Лекція-бесіда,

або

лекція-діалог,

передбачає

безпосередній діалог

викладача з аудиторією. Її характерними ознаками є постановка запитань
курсантами, висловлювання ними своєї точки зору з того чи іншого питання,
постановка викладачем запитань інформаційного характеру для з’ясування
рівня поінформованості курсантів з тематики лекції та їхньої позиції щодо
певних аспектів, для актуалізації знань курсантами та виявлення у них певних
прогалин. Роль викладача – створити умови для бесіди та обміну думками, а
також керувати нею, спрямовуючи її у потрібному напрямку.
Лекція-дискусія передбачає активний обмін думками в інтервалах між
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логічними розділами лекції. Під час ведення дискусії виробляються вміння
компетентно висловлювати свої думки, спілкуватися, відстоювати свою точку
зору, поважати та приймати до уваги думку співрозмовника, аналізувати,
систематизувати та узагальнювати отриману інформацію, виявляти проблемні
питання та вирішувати їх, брати на себе відповідальність за прийняті рішення
тощо.
Лекція-аналіз конкретної ситуації («case-study») передбачає дискусійну
взаємодію, предметом обговорення якої є певна професійна ситуація на основі
реальних

випадків

оперативно-службової

діяльності

прикордонників.

Основними засобами методу «case-study» на лекціях є банк кейсів (ситуацій),
що відображають певну проблему та шляхи її вирішення, питання для
обговорення, відеоматеріали тощо.
Для ефективного проведення занять за певною тематикою в рамках
професійної

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

виникає

необхідність використання матеріально-технічної бази залізничної станції,
сервісного

центру

МВС

України,

друкарні

тощо.

Така

необхідність

обумовлюється складнощами розумінням певних аспектів, процесів та явищ,
які неможливо відтворити в умовах навчального закладу. У таких випадках
можна вдатися до проведення досить нетрадиційного виду лекції, лекціїекскурсії, проведення якої передбачається в невластивій для неї обстановці.
Таким чином, можна виділити наступі переваги інтерактивних лекцій.
По-перше, курсант перестає бути пасивним об’єктом навчання, а стає його
суб’єктом, готується до лекції, як і до будь-якого іншого заняття. По-друге, як і
під час традиційної лекції, зберігається можливість опрацювання великого
обсягу інформації. По-третє, викладач може підтримувати зворотній зв'язок з
курсантами під час заняття. По-четверте, досягається високий рівень
навчальної діяльності за рахунок активізації мислення і поведінки курсантів,
самостійності навчання та прийняття рішень. Інтерактивні лекції дозволяють
шляхом моделювання професійних ситуацій у формі гри розв’язувати серйозні
професійні задачі як навчального, так і дослідницького характеру. Окрім того,
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викладач має можливість, діагностуючи рівень обізнаності курсантів з теми,
визначити, яким аспектам приділити більше уваги.
Однак слід бути дуже обережними і ретельно готуватися до проведення
таких занять, оскільки може виникнути ряд непередбачуваних труднощів, на
приклад, неготовність курсантів відкрито висловлювати свою думку, боязнь
бути розкритикованими з боку своїх одногрупників, відсутність у курсантів
своєї точки зору, невміння слухати інших та йти на компроміс тощо. Тому
викладач повинен враховувати усі тонкощі та особливості проведення такого
роду занять, вміло створювати сприятливу атмосферу та ситуацію успіху,
постійно заохочувати неактивних курсантів до роботи під час лекції.
Висновки. Таким чином, застосування інтерактивних лекцій в системі
професійної

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

підвищує

ефективність засвоєння курсантами поданої під час лекції найсучаснішої
інформації,

структурованої

в

чіткій

логічній

послідовності,

сприяє

інтелектуальному розвитку та творчій активності курсантів, збереженню
інтересу до навчальної дисципліни та до майбутньої професії, а також
формуванню професійних умінь та навичок майбутніх фахівців, досягненню
ними високих результатів навчальної діяльності.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку може бути
розробка методичних рекомендацій науково-педагогічному складу щодо
підготовки та проведення інтерактивних лекцій в процесі професійної
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Заболотная Е. Интерактивная лекция в системе профессиональной
подготовки будущих офицеров-пограничников
В статье автор рассматривает интерактивные лекции в системе
профессиональной
подготовки
будущих
офицеров-пограничников
и
осуществляет сравнительный анализ преимуществ и недостатков
традиционной и интерактивной лекций. Автором предложено и обосновано
особенности применения различных интерактивных лекций в процессе
обучения дисциплинам кафедры пограничного контроля: лекция-визуализация,
проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-пресс-конференция, лекциядискуссия, лекция-провокация, лекция-экскурсия, лекция – анализ конкретной
ситуации.
Ключевые слова: интерактивная лекция, профессиональная подготовка,
будущие
офицеры-пограничники,
активизация
учебно-познавательной
деятельности, пограничный контроль.
Zabolotna O. An Interactive Lecture in the System of Professional Training
of Future Border Guard Officers
A lecture, which creates a fundamental knowledge base of students (cadets) in
a certain discipline, occupies an important place in the modern educational process
of a higher educational establishment. A lecture is a process of oral transferring of
large amount of systematized information to a large group.
The main advantage of a traditional lecture is the ability to give a large
amount of logically structured information in a short time. Traditional lecture has
certain weaknesses. They are the following: the passive form of getting information;
impossibility to manage cadets’ cognitive activity effectively because of a large
number of students at the lecture; impossibility to provide an individual,
differentiated approach to learning because of focusing on the "average" cadet; lack
of feedback, etc.
Professionally directed disciplines require approaching of the learning process
close to the real work. In order to execute their professional duties effectively it is
necessary for the future border guards not only to have a certain amount of
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knowledge, skills and abilities, but also to be able to think in a non-standard manner,
not to be afraid of making decisions, etc.
The following interactive lectures are currently used in the educational process
of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after
Bohdan Khmelnitsky: lecture-visualization, problem lecture, lecture-conversation,
lecture-press conference, lecture-discussion, lecture-provocation, lecture-excursion,
lecture – analysis of a particular situation etc.
The advantages of interactive lectures are the following. The cadet changes his
role in educational process from an object of study to its subject. It means that he
does not receive the finished knowledge, but acquires it by his own efforts. The
teacher can maintain feedback with the students during the class. It is possible to
achieve a high level of educational activity due to the intensification of thinking and
behaviour of cadets. Cadets become independent in learning and decision-making
process.
Interactive lectures make it possible to solve serious professional tasks of both
educational and research nature through simulation of professional situations and in
the form of games.
Thus, the use of interactive lectures in the system of future border guards’
professional training increases the effectiveness of cadets' acquisition of the most
advanced information provided during the lecture, structured in a clear logical
sequence. It promotes intellectual development and creative activity of cadets,
preserving interest in the discipline and future profession. It also promotes the
formation of professional skills of future specialists, achieving high educational
results.
Key words: interactive lecture, professional training, future border guards,
activation of educational-cognitive activity, border control.
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Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ
ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВПРИКОРДОННИКІВ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розкривається порядок використання засобів масової
інформації у процесі викладання юридичних дисциплін та їх вплив на
формування правової свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників.
Дослідження показують, що використання засобів масової інформації у
викладанні юридичних дисциплін впливає на формування правової свідомості
майбутніх офіцерів-прикордонників, а саме допомагає підвищити її рівень.
Адже, обговорення на заняттях з курсантами актуальних проблем
застосування законодавства, які висвітлюються у друкованих виданнях чи
інтернет-ресурсах залучає їх не лише до процесу пошуку проблеми, а також
можливих шляхів її вирішення, що сприяє покращенню засвоєння матеріалу.
Ключові слова: засоби масової інформації, майбутні офіцериприкордонники, правова свідомість.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні тенденції
розвитку освіти потребують пошуку нових та перегляду існуючих технологій
освітнього процесу, поєднуючи навчання з вихованням майбутнього офіцераприкордонника для органів охорони державного кордону. Це вимагає
відповідного змісту навчального матеріалу, який би сприяв формуванню не
тільки офіцера, а і творчої особистості, з високим рівнем правової свідомості,
здатної швидко і правильно приймати рішення у будь-яких ситуаціях, що
виникають в охороні державного кордону.
Особливий

характер

професійної

діяльності

офіцерського

складу

Державної прикордонної служби України створює специфічний контекст у
формуванні їхньої правової свідомості під час навчання у вищому навчальному
закладі

прикордонного

відомства

–

Національній
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прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Формування
правової свідомості курсантів набуває особливого значення, оскільки її рівень є
однією із складових успішного виконання оперативно-службових завдань
прикордонниками у майбутньому.
Результати аналізу практики службової діяльності персоналу Державної
прикордонної служби України свідчать про те, що у правозастосовній
діяльності органів і підрозділів охорони державного кордону є низка
невирішених питань. І ці прорахунки в роботі стали можливими у зв’язку з
недостатньою

сформованою

на

високому

рівні

правовою

свідомістю

прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Беручи до уваги наукове
підґрунтя формування правової свідомості, найбільш важливими в науковому
розумінні

були

теоретичні

розробки

провідних

науковців,

зокрема

А. В. Грищенка [1], І. О. Грязнова [2], В. В. Копейчикова [3], В. В. Райка [4],
М. М. Фіцули [5], М. М. Цимбалюка [6], Г. Х. Яворської [7] та багато інших
науковців.
Проте, результати аналізу науково-методичних праць, досвіду практичної
роботи з курсантами у процесі викладання та формування їхньої правової
свідомості

надали

змогу

виявити

недостатнє

використання

науково-

педагогічним складом потенційних педагогічних можливостей юридичних
дисциплін із урахуванням впливу засобів масової інформації на формування
високого рівня правової свідомості у майбутніх офіцерів-прикордонників.
Мета статті – розкрити порядок використання засобів масової інформації
у процесі викладання юридичних дисциплін та їх вплив на формування
правової свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників є головною метою
даної статті.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зазначити, що сучасні
засоби масової інформації є установами, створеними для відкритої, публічної
передачі за допомогою спеціального технічного інструментарію різних
відомостей будь-яким особам [8]. Це відносно самостійна система, що
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характеризується сукупністю складових елементів: змістом, властивостями,
формами, методами і певними рівнями організації. Головні ознаки засобів
масової інформації – це публічність, тобто широке коло користувачів, наявність
спеціальних технічних засобів; доступність; непостійний склад аудиторії, що
змінюється залежно від інтересу до тієї чи іншої передачі, повідомлення чи
статті. Залежно від джерела надходження інформації засоби масової інформації
можна поділити на декілька видів: преса, радіо й телебачення, – кожний з яких
складається з величезної кількості програм радіо, телебачення, газет, журналів,
альманахів, книжкової продукції, здатних поширюватися як по всьому світу,
так і в невеликих регіонах. На основі власних специфічних особливостей
кожний вид засобів масової інформації виконує свої функції [9]. Не слід
забувати і про такий канал інформації, як всесвітня комп’ютерна мережа –
Інтернет.
Сьогодні неможливо викладання навчальних дисциплін юридичних
кафедр для курсантів, які навчаються за спеціальностями «Право» та
«Правоохоронна діяльність», без усвідомлення реальних державно-правових
процесів, які відбуваються на рівні держави, міста, області, району.
Використання періодичних видань у процесі викладання юридичних дисциплін
дозволяє здійснити не тільки більш тісний зв’язок теоретичних знань із
практичними, але й дозволяє краще розуміти деякі проблемні аспекти права.
Стан мислення сучасних курсантів, їх здатність до самостійних роздумів,
критичного мислення, наполегливості в рішенні складних життєвих проблем
потребує перебудови традиційних методів пасивного засвоєння знань.
Викладання навчальних дисциплін юридичних кафедр з використанням
юридичних газет та журналів, а також використання на заняттях комп’ютерної
мережі Інтернет у спеціалізованому класі «Лабораторія прав людини», який
забезпечує кожного курсанта доступом до інтернет-ресурсів, має чимало
переваг та вирішує декілька проблем.
Вплив використання засобів масової інформації на формування правової
свідомості майбутніх офіцерів-прикордоннників проявляється у наступному:
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підвищенні теоретичного рівня знань курсантів;
найповнішому та найточнішому розуміння норм права;
забезпеченні емоційного впливу на курсантів;
полегшенні підготовки курсантів до практичних та лабораторних занять
та процесі формування практичних навиків;
формуванні особистої позиції та правової свідомості;
поширенні світогляду, що дозволяє аналізувати правові норми та
юридичні факти;
створенні відчуття «середовища», умов правового буття, впливу обставин
на особистість та вплив особистості на життєві обставини людини.
Особливо відчувається органічне поєднання теоретичних знань та
безпосередньо змісту статей інформаційних видань на заняттях з окремих тем
навчальних дисциплін, зокрема таких як:
 «Адміністративне право»;
 «Адміністративна відповідальність»;
 «Адміністративна діяльність органів охорони державного кордону»;
 «Цивільний процес»;
 «Кримінальне право»;
 «Кримінальний процес»;
 «Основи кримінального права та процесу»;
 «Кримінально-процесуальна діяльність органів охорони державного
кордону»;
 «Кримінально-процесуальна діяльність правоохоронних органів»;
 «Міжнародне право».
Цілком доцільно використовувати джерела інформації під час проведення
занять на етапі закріплення набутих знань та умінь, а також під час самостійної
підготовки. Як варіант, можливо поставити завдання курсантам під час
самостійної підготовки підготувати доповідь, у якій здійснити аналіз існуючою
проблеми у періодичних друкованих виданнях. Таким чином, відбувається не
тільки засвоєння навчального матеріалу, а й здійснюється пізнавальна
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діяльність, адже курсанти під час підготовки до заняття залучаються до процесу
пошуку проблеми та можливих шляхів її вирішення. Вже після ознайомлення
курсантів з публікаціями, на занятті у ході обговорення навчальних питань ці
проблемні аспекти піднімаються та обговорюються усі варіанти їх вирішення.
Можливо також заслухати конкретні коментарі курсантів у ситуаціях, які
виникають у ході реалізації правових норм, критичні оцінки, обмін думками,
дискусії, а іноді – суперечки. Наприклад, при засвоєні з навчальної дисципліни
«Кримінальний

процес»

теми 6:

«Заходи

забезпечення

кримінального

провадження», заняття 3: «Особливості застосування заходів забезпечення
кримінального провадження», курсанти у ході обговорення особливостей
затримання підозрюваного в органах охорони державного кордону свої
відповіді обґрунтовують із посиланням не тільки на статті Кримінального
процесуального кодексу України, але й на статті науковців, з якими вони
ознайомились під час самостійної підготовки. Така підготовка надає
можливість не просто правильно оцінити ситуацію та правильно її розв’язати,
але й здобути найбільш повні знання з певного питання.
Використання різних джерел інформації на заняттях потребує ретельної
підготовки та вивчення періодичних видань, особливо офіційних друкованих
видань України, таких як «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Відомості
Верховної Ради України», «Офіційний вісник України», інформаційний
бюлетень «Офіційний вісник Президента України». У ході вивчення проблем
реалізації правових норм корисними будуть наступні друковані періодичні
видання: газета «Юридичний вісник

України», журнали «Право України»,

«Юридична Україна», «Юридична наука», електронний журнал «Юридичний
журнал». У комп’ютерній мережі Інтернет корисними є офіційні сайти, такі як,
наприклад, сайт Президента України, Верховної Ради України, Кабінету
Міністрів України, Державної прикордонної служби України та інші.
Завдяки можливості використання курсантами інтернет-ресусів на
практичних

заняттях

навчальних

дисциплін

юридичних

кафедр

у

спеціалізованому класі «Лабораторія прав людини» зручно вирішувати
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ситуаційні завдання, для обґрунтування яких необхідно використовувати
декілька джерел права, оскільки це значно скорочує час на їх пошуки.
Висновки. Отже, використання друкованих джерел інформації та
інтернет-ресурсів дозволяє не тільки пожвавити засвоєння теоретичного
матеріалу, внести елементи емоційного впливу, але й допомагає уникнути
пасивного ставлення курсантів до навчальної діяльності. Також, це дозволяє
краще розвинути навики мислення, розуміння, пошуку аргументованих
висновків, вміння відстоювати особисту думку. А тому, в умовах постійного
зростання потреби у офіцерах-прикордонниках з високим рівнем правової
свідомості є необхідність у використанні засобів масової інформації, оскільки
їх застосування у процесі викладання юридичних дисциплін має позитивний
вплив на курсантів та сприяє формуванню високого рівня правової свідомості у
майбутніх офіцерів-прикордонників.
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Кашперук С. Влияние средств массовой информации на формирование
правового сознания будущих офицеров-пограничников и их использование в
преподавании юридических дисциплин
В статье раскрывается порядок использования средств массовой
информации в процессе преподавания юридических дисциплин и их влияние на
формирование правового сознания будущих офицеров-пограничников.
Исследования показывают, что использование средств массовой
информации в преподавании юридических дисциплин влияет на формирование
правового сознания будущих офицеров-пограничников, а именно помогает
поднять её уровень. Ведь, обсуждение на занятиях с курсантами актуальных
проблем применения законодательства, которые освещаются в печатных
изданиях или интернет ресурсах привлекает их не только к процессу поиска
проблемы, а также возможных путей её решения, что способствует
улучшению усвоения материала.
Ключевые слова: средства массовой информации, будущие офицерыпограничники, правовое сознание.
Kashperuk S. The influence of the media on the formation of the legal
consciousness of future border officers and their use in teaching legal disciplines
The article reveals the procedure for using mass media in the process of
teaching legal disciplines and their influence on the formation of the legal
consciousness of future border officers.
Studies show that the use of mass media in the teaching of legal disciplines
affects the formation of the legal consciousness of future border officers, which helps
to raise its level. After all, the discussion in the sessions with cadets of topical
problems of applying legislation that are covered in printed publications or on
Internet resources attracts them not only to the process of finding the problem, but
also possible ways to solve it, which contributes to the improvement of the
assimilation of the material.
Key words: mass media, future border officers, legal consciousness.
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УДК 37.013
Віта КОТУБЕЙ,
Гуманітарно-педагогічний коледж
Мукачівського державного університету
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ УМОВАХ
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
У статті висвітлено основні тенденції та аспекти підготовки
майбутніх учителів початкової школи в освітніх умовах гуманітарнопедагогічного коледжу. Окреслено проблеми, які найчастіше виникають у
традиційній системі початкової педагогічної освіти. Висвітлено основні
завданнями гуманітарно-педагогічного коледжу у підготовці вчителів
початкової школи. Обґрунтовано можливі шляхи і засоби вдосконалення
підготовки майбутніх учителів початкової школи в освітніх умовах коледжу,
зокрема шляхом реалізації інноваційних підходів та використання сучасних
педагогічних, інтерактивних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: підготовка майбутніх вчителів початкових класів,
гуманітарно-педагогічний коледж, початкова педагогічна освіта, особливості
підготовки педагогічних кадрів, освітні умови коледжу.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Підготовка вчителя
молодших класів, здатного до самостійного навчання і розвитку власної
науково-обґрунтованої практики є головною метою педагогічної освіти низки
сучасних країн. Вже сьогодні в Україні та світі відбувається зміна навчальнодисциплінарної моделі освіти на особистісно зорієнтовану, в центрі якої є
розвиток особистості студента як людини культури, як суб’єкта діяльності, що
має взаємопов’язані природну, соціальну та культурну сутності [1, с. 36].
Початкова педагогічна освіта (Initial Teacher Training) в умовах
гуманітарно-педагогічного коледжу розглядається як перший важливий етап у
формування майбутнього вчителя. Вимоги, які висуваються до сучасного
вчителя початкових класів, передбачають наявність у нього ґрунтовних знань
предмета викладання, володіння сучасними педагогічними методами і
технологіями, здатність до побудови рефлексивної практики, яка дає змогу
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адаптувати власну професійну діяльність до потреб кожної окремої дитини та
групи учнів у цілому [2, с. 388].
У спільно прийнятих рекомендаціях на рівні міністрів освіти країн
Європейського Союзу відображено перелік умінь, які повинні бути сформовані
у майбутніх педагогів після завершення початкової педагогічної освіти:
1) здатність формувати під час навчання універсальних (і «переносимих»
transversal) навчальних компетенцій учнів;
2) здатність ефективно викладати в гетерогенних класах з учнями з різних
соціальних і культурних середовищ в широкому спектрі їх здібностей і потреб;
3) здатність будувати власну професійну діяльність у взаємодії з
колегами, батьками учнів та соціальним оточенням школи;
4) здатність до побудови нового знання й інновацій як результат участі в
рефлексивній практиці та наукових дослідженнях, формування безпечного і
привабливого освітнього середовища;
5) здатність до самостійного навчання та самовдосконалення в процесі
власного професійного розвитку [3].
Отже, вчитель початкової школи – це педагог, який, в силу особливостей
побудови системи освіти, здійснює значний вплив на становлення особистості
школяра. Початкова школа як перший щабель шкільної освіти покликана
допомогти учневі оволодіти загальними способами навчальної діяльності, а
вчитель повинен сприяти не лише адаптації особистості в нових соціальних
умовах, а й формуванню тих практичних навичок, компетенцій, які будуть
основою для розвитку особистості. Початкова шкільна освіта є обов’язковою
практично у всіх країнах, а діти знаходяться під опікою вчителів значну
частину часу, тому вимоги до їхньої професійної підготовки зростають.
Початкова педагогічна освіта є невід’ємною частиною системи безперервної
освіти, оскільки саме в організаціях професійної освіти формується кадровий
потенціал для соціально-економічних реформ, який визначає майбутнє країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У царині наукових інтересів
дослідників

проблема

професійної

підготовки
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досліджується у її різних аспектах. Науковці вивчають методологічні засади
сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, В. Кремень, В. Огнев’юк); історію
розвитку

педагогічної

освіти

(Л. Березівська,

Л. Вовк,

Н. Гупан,

О. Сухомлинська); теоретичні та методичні основи освіти педагогів (І. Бех,
С. Гончаренко, І. Зязюн, О. Савченко, С. Сисоєва); психологічні аспекти
підготовки вчителя, витоки педагогічної майстерності (В. Андреєв, В. Лозова,
В. Паламарчук, Н. Теличко); професійну етику вчителя (Л. Хоружа). Водночас,
особлива увага приділяється проблемі дослідження початкової освіти, зокрема:
демократичним та особистісно розвивальним орієнтирам сучасної початкової
школи (Н. Бібік, М. Вашуленко, С. Мартиненко, О. Матвієнко, Л. Онищук);
формуванню в учнів наукової та цілісної картини світу (В. Примакова);
застосуванню сучасних педагогічних технологій (Л. Бєкірова, Н. Гордуз,
Н. Павленко); професійній підготовці в умовах навчального комплексу
«педагогічний коледж – педагогічний університет» (О. Чепка), адаптації
студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності (М. Шик). Однак,
незважаючи на значущість досліджуваних питань, запити практики, наявність
певних теоретико-методичних напрацювань, проблема підготовки майбутніх
учителів початкової школи в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу
залишається актуальною і все ще недостатньо вивченою.
Мета статті полягає у висвітленні особливостей підготовки майбутніх
учителів початкової школи в сучасних освітніх умовах гуманітарнопедагогічного коледжу.
Виклад основного матеріалу дослідження. У контексті загальної
освітньої стратегії сучасної професійної освіти в Україні, організація
навчальної діяльності педагогічного коледжу спрямована на забезпечення
комплексного процесу розвиваючої освіти майбутніх учителів початкових
класів, що передбачає індивідуалізацію навчання, виховання, соціалізації, тобто
комплексного використання психологічних і дидактичних теорій навчання.
Згідно зі статтею 28 закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556- VII
коледж – галузевий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ
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університету, академії чи інституту, що провадить освітню діяльність,
пов’язану зі здобуттям ступенів молодшого бакалавра та/або бакалавра,
проводить прикладні наукові дослідження.

Коледж має

також право

здійснювати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста.

Відомості

про

коледж,

який

є

структурним

підрозділом

університету, академії чи інституту, включаються до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти [4, с. 2004].
В Україні, на межі XXІ століття, коледж став новою ланкою в ієрархічній
структурі національної системи вищої освіти і посів місце між технікумом і
вищим закладом освіти III рівня акредитації, здійснюючи підготовку фахівців з
вищою освітою за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста.
Тому коледжу притаманні ознаки як закладів освіти І, так і ІІІ рівнів
акредитації, що, на думку Т. Красікової, створює як нові можливості, так і
труднощі для якісної професійної багаторівневої підготовки фахівців з базовою
вищою освітою [5, с. 7]. Метою початкової педагогічної освіти є підготовка
висококваліфікованих фахівців, здатних не лише вирішувати складні завдання,
а й самостійно ставити проблеми і знаходити принципово нові, творчі рішення.
Згідно з Державною програмою «Вчитель» (затвердженою Постановою
Кабінету Міністрів України від 28.03.2002 р.), основними завданнями коледжу
визначено:
1) задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і
етичному розвитку шляхом отримання середньої професійної освіти;
2) формування

в

студентів

громадянської

позиції,

розвиток

відповідальності, самостійності і творчої активності;
3) збереження і примноження моральних і культурних цінностей
суспільства, задоволення потреб суспільства у фахівцях з середньою
професійною освітою [6, с. 4–17].
Порівнюючи педагогічну середню та вищу професійні освіти з позиції
вирішення педагогічних завдань, варто зазначити, що в процесі навчання на
всіх щаблях професійної освіти використовуються різні типи завдань, у різному
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 6

Педагогіка

співвідношенні і з різними цілями, серед яких стереотипні, діагностичні,
евристичні [7, с. 11]. Навчання фахівця з початковою педагогічною освітою
спрямовується на вирішення діагностичних завдань, а фахівця з вищою
педагогічною освітою – на вирішення евристичних завдань. Особливості
професійної підготовки визначаються також типом організації навчального
процесу: співвідношення аудиторної та самостійної роботи, обов’язкових і
елективних курсів. У вищій педагогічній освіті частка самостійної роботи
становить до 50%, а курсів за вибором – до 30%, тоді як у початковій
педагогічній освіті ці показники значно нижче.
Підвищений інтерес до проблеми професійної підготовки студентів
гуманітарно-педагогічних коледжів викликаний тим, що якість такої підготовки
все частіше не зовсім відповідає сучасним вимогам, які висуваються до
педагога, оскільки випускники не завжди здатні вирішувати професійні
завдання на початку власної педагогічної діяльності. Це зумовлено тим, що
професійна підготовка студентів у педагогічному коледжі є традиційною
моделлю соціального замовлення, зверненою до навчальної системи середньої
професійної освіти. Вивчення проблеми професійної підготовки майбутніх
учителів молодших класів у педагогічному коледжі призводить до висновку,
що здебільшого освітній процес реалізується за традиційною схемою, модель
якого можна представити таким чином: соціальне замовлення держави –
інформація, передана студентам (теоретичні знання) – практика (використання
теоретичних знань у практичній діяльності) [8, с. 56]. Основним ядром цієї
моделі є передачі викладачами інформації студентам, а метою професійної
підготовки студентів у гуманітарно-педагогічному коледжі є накопичення
теоретичних знань і відповідне якісне їхнє застосування на практиці.
Досліджуючи можливі шляхи і засоби вдосконалення підготовки
майбутніх учителів початкової школи, Л. Коваль окреслює такі проблеми:
1) забезпечення навчально-виховного процесу з позиції програмнометодичного підходу, тобто необхідно вдосконалювати навчальні програми,
плани, літературу, аналізувати зміст вищої педагогічної освіти, збільшити
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кількість спеціальних курсів і семінарів, які формують і розвивають наукові,
пізнавальні інтереси студентів;
2) посилення

професійно-педагогічної

та

програмно-цільової

спрямованості позанавчальної діяльності, формування і розвиток соціальної
активності майбутніх учителів початкових класів;
3) вдосконалення форм і методів психолого-педагогічної і методичної
підготовки майбутніх учителів початкових класів;
4) формування особистості вчителя початкової школи в системі «школа –
коледж – школа», тобто в практичній спрямованості підготовки [9, с. 24].
Вивчаючи проблеми дидактичної та методичної підготовки вчителів
початкової школи в процесі отримання професійної педагогічної освіти,
Н. Воскресенська розробила її структуру з позиції професіографічного
підходу [10, с. 108], яка охоплює дванадцять компонентів, поєднаних у три
блоки: 1) обсяг знань, умінь і навичок, необхідних у підготовці до
уроку; 2) обсяг

знань,

умінь

і

навичок,

необхідних

для

проведення

уроку; 3) обсяг знань, умінь і навичок, необхідних для аналізу результатів.
Водночас дослідниця окреслює взаємозв’язок і вплив окремих компонентів
дидактичної підготовки вчителів початкової школи, обґрунтовує з наукової
точки зору педагогічні умови вдосконалення професійної педагогічної
підготовки. Цінність дослідження полягає в тому, що підкреслюється
важливість педагогічної діяльності вчителя початкової школи в організації та
управлінні процесом навчання як основою розвитку учня.
Підсумовуючи зазначене, можемо констатувати, що підготовка в умовах
коледжу (освітньо-кваліфікацій рівень «молодший спеціаліст») майбутніх
учителів початкової школи має свої особливості. Вони полягають в організації
підготовки

студентів

за

освітньо-професійною

програмою

молодшого

спеціаліста у поєднанні з загальноосвітньою підготовкою за навчальним
планом, який охоплює: загальноосвітні дисципліни; цикл гуманітарної і
соціально-економічної освіти; цикл математичної і природничо-наукової
підготовки; цикл професійної та практичної підготовки.
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Здійснений аналіз змістового наповнення підготовки вчителя початкової
школи в освітніх умовах гуманітарно-педагогічного коледжу засвідчив
мозаїчність та проблеми цієї підготовки:
відставання оновлення змісту професійної педагогічної підготовки
вчителя початкової школи у коледжах від темпів оновлення змісту початкової
школи з упровадженням нових навчальних програм;
неузгодженість різних складових підготовки вчителя початкової школи;
недостатнє

оновлення

методичного

змісту

освіти

в

межах

компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього вчителя
початкової школи;
інертність

щодо

використання

викладачами

коледжів

у

процесі

підготовки фахівців інноваційних підходів та технологій навчання.
Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок. Таким
чином, існуюча система професійної підготовки вчителів початкових класів у
гуманітарно-педагогічному коледжі здебільшого спрямована не на формування
професійної компетентності студентів, а на засвоєння ними певної сукупності
знань і вмінь. Такий підхід не може сформувати у них системного бачення
педагогічної діяльності. Тому припускаємо, що задля підвищення ефективності
освітнього процесу в коледжі, доцільною є імплементація інноваційних
педагогічних технологій та обґрунтованих методологічних підходів щодо
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у гуманітарнопедагогічному коледжі.
Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у визначенні
оптимальних педагогічних умов, які сприятимуть вдосконаленню пофесійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів у гуманітарно-педагогічних
коледжах.
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Котубей В. Подготовка будущих учителей начальных классов в
современных образовательных условиях гуманитарно-педагогического
колледжа
В статье освещены основные тенденции и аспекты подготовки будущих
учителей начальной школы в образовательных условиях гуманитарнопедагогического колледжа. Обозначены проблемы, которые чаще всего
возникают в традиционной системе начального педагогического образования.
Освещены основные задачи гуманитарно-педагогического колледжа в
подготовке учителей начальной школы. Обоснованы возможные пути и
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средства совершенствования подготовки будущих учителей начальной школы
в образовательных условиях колледжа, в частности путем реализации
инновационных подходов и использования современных педагогических,
интерактивных и информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: подготовка будущих учителей начальных классов,
гуманитарно-педагогический колледж, начальное педагогическое образование,
особенности подготовки педагогических кадров, образовательные условия
колледжа.
Training of Future Primary School Teachers in Modern Conditions of
Humanitarian-Pedagogical College
Initial Teacher Training in conditions of humanitarian-pedagogical college is
considered as the first important stage in formation of future teacher. The purpose of
Initial Teacher Training is concluded in training of highly qualified specialists, who
are able not only to solve complicated tasks but raise problems independently and
find fundamentally new, creative solutions. Initial Teacher Training is an integral
part of the system of continuing education. A personnel potential for social and
economic reforms, which determines the future of the country, is formed in the
organizations of professional education. Urgency of training of future primary school
teachers is specified with the fact that due to the peculiarities of structure of
educational system, they have a significant influence on the formation of the student's
personality. The main trends and aspects of training of future primary school
teachers in the educational environment of humanitarian and pedagogical college
have been considered in the article. The major objectives of the college (satisfaction
of the needs of the personality in intellectual, cultural and ethical development,
formation of a civic position, development of responsibility, independence and
creative activity, preservation and increase of moral and cultural values of society)
have been shown. The problems which are most commonly arisen in the traditional
system of Initial Teacher Training have been outlined. The following problems have
been defined: the lagging of renewal of the content of professional pedagogical
training of primary school teacher in the colleges from the updating the content of
primary school; inconsistency of different components of primary school teacher
training; insufficient updating of the methodological content of education within the
competence approach in the professional training of the future teacher of primary
school; the inertness concerning the using of innovative approaches and learning
technologies by college teachers in the process of training specialists.
The major objectives of the humanitarian-pedagogical college in the training
of primary school teachers have been considered. Possible ways and means of
improving of the training of future primary school teachers in the educational
environment of the college, in particular through the implementation of innovative
approaches and the use of modern pedagogical, interactive and information and
communication technologies are grounded.
Key words: training of future primary school teachers, humanitarian and
pedagogical college, initial teacher training, initial teacher education, peculiarities
of training of pedagogical staff, educational conditions of college.
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СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОМЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті здійснено теоретичний аналіз сутності та специфіки
розробки навчально-методичного забезпечення «Тренінг формування
готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування
інноваційних технологій навчання математики в початковій школі».
Проаналізовано сучасні тенденції розвитку початкової математичної освіти.
Встановлено, що вихідними орієнтирами математичної підготовки молодших
школярів є не стільки оволодіння знаннями, вміннями і навичками (ЗУН),
скільки розвиток мисленнєвих процесів або математичного мислення.
Ключові слова: студенти, майбутні вчителі початкових класів,
математика, тренінг, тренінгові вправи, технологія.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Оновлення початкової
математичної освіти співпадає у часі із здобуттям незалежності України, що
спричинило створення національної системи освіти, яка відповідала б, поперше, перспективам розвитку державності, а по-друге – творенню якісної
системи освіти. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів за
Болонською угодою, передбачає формування у студентів умінь до організації
самостійної роботи та самореалізації у творчих видах освітньо-педагогічної
діяльності. Виконання цього соціального замовлення можливо за умови
ознайомлення студентів із новітніми досягненнями психолого-педагогічної
науки, дидактики початкової школи з урахуванням актуальної проблематики
початкової математичної освіти.
Зорієнтованість професійної підготовки майбутнього вчителя на освітню
перспективу модернізації початкової ланки освіти має спрямовуватись на
забезпечення всебічної поінформованості студентів із напрямами розвитку
методичної науки та

викладання

математики молодшим
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використанням

інноваційних

технологій,

адаптованих

до

конкретного

навчального предмета.
Реформування вищої педагогічної освіти на засадах упровадження
компетентнісного підходу до формування готовності майбутніх учителів
початкових класів

до

застосування

інноваційних технологій

навчання

математики в школі визначено, з одного боку, вимогами Державного стандарту
вищої педагогічної освіти, а з другого − науково-методичними розробками та
упровадженням

технологій

навчання

молодших

школярів

у

практику

початкової школи.
Гуманітаризація та гуманізація освіти, технологізація процесу навчання
від дошкільної ланки освіти до вищої школи складають актуальні концепти
математичної освіти. Сучасна педагогічна наука вказує на напрями освітніх
перебудов у теоретичній площині відповідно до державних стандартів та
шляхом практичного впровадження особистісно орієнтованої моделі навчання.
До процесів оновлення математичної освіти належать реформування та
модернізація. Вони пов’язані з необхідністю забезпечити життєдіяльність
математичної освіти, фундаментальність математичної підготовки, формування
математичного стилю мислення, дієвість застосування математичних знань на
широкому колі математичних завдань з теоретичним та прикладним змістом.
Одним із соціальних замовлень щодо математичної підготовки, які
виписані в освітній галузі «Математика», є не стільки оволодіння ЗУН, скільки
розвиток мисленнєвих процесів або математичного мислення з певними
характеристиками у молодших школярів. Думка про те, що у початкових класах
достатньо

навчити

учнів

обчислювальної

діяльності

та

геометричним

побудовам, є хибною, обмеженою, яка не відбиває реальних освітніх потреб
молодого покоління. Відтак актуалізується потреба у підготовці майбутніх
учителів початкових класів, які володіють готовністю до застосування
інноваційних

технологій

у

навчанні

математики,

що

забезпечить

цілеспрямований розвиток пізнавальних процесів на математичному матеріалі,
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системність знань з предмету та становлення математичного стилю мислення у
школярів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Вітчизняні та зарубіжні дослідники в останнє
десятиліття приділили достатню увагу проблемі інноваційної діяльності
освітніх

закладів.

Так,

висвітленню

проблем

педагогічної

інноватики

присвячені роботи І. Богданової, Л. Даниленко, М. Пащенко, І. Підласого,
О. Пометун, О. Савченко та ін.
Питання інноватизації математичної початкової освіти досліджувалась
науковцями у таких напрямах: використання інноваційних технологій навчання
математики у початковій школі (О. Біда, Г. Баліцька, В. Моторіна, Т. Фадєєва,
В. Хименець та ін.); укладання навчально-методичних посібників для студентів
з відображенням змісту педагогічних технологій для методик навчання
математики за різними методичними підходами (М. Богданович, Л. Кочина,
Н. Листопад, Т. Фадєєва та ін.); обґрунтування ефективності інтерактивних
технологій на уроках математики (Н. Побірченко, Г. Коберник); розробка
творчих вправ з математики для початкових класів (Б. Друзь, Л. Носенко);
методика складання і розв’язування задач з логічним навантаженням (Л. Дутко,
В. Московченко); розробки методики нестандартного уроку математики
(Л. Сухарєва); обґрунтування основних засад індивідуалізації та диференціації
навчання математики (О. Пєхота, А. Фурман); систематизація індивідуальних
та колективних форм навчально-пізнавальної діяльності в навчанні математики
(Т. Бутар, О. Ярошенко); розробка методичних основ розвитку математичного
мислення, математичної культури (Н. Глузман, А. Коломієць, О. Митник,
Ю. Музика,

Л. Носенко,

Є. Лодатко,

Л.

Фрідман)

та

інтелектуальної

обдарованості (Ю. Клименюк); підготовка майбутнього вчителя початкової
школи до інноваційної діяльності в позааудиторній роботі (Л. Петриченко);
формування готовності майбутніх учителів до складання та розв’язування
навчально-пізнавальних завдань у початковій школі (Т. Бєльчева), формування
методико-математичної

компетентності

(О. Борзенкова)
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компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу у
навчанні з використанням інформаційних технологій (С. Раков) та ін. Однак
цілеспрямовані наукові розвідки у напрямі розробки навчально-методичного
забезпечення процесу формування готовності майбутніх учителів початкових
класів до використання інноваційних технологій навчання математики у
педагогічній теорії і практиці відсутні, що актуалізує проблематику нашого
дослідження.
Метою статті окреслення сутності та специфіки розробки навчальнометодичного забезпечення «Тренінг формування готовності майбутніх учителів
початкових класів

до

застосування

інноваційних технологій

навчання

математики в початковій школі».
Виклад основного матеріалу дослідження. Вчителі молодших класів
покликані адекватно встановлювати й ефективно реалізовувати зв’язок
навчання математики з життям, навчити школярів розпізнавати математичні
факти в явищах навколишнього життя, застосовувати математику під час
розв’язання практичних завдань, сформувати в молодших школярів практичні
вміння, які потрібні кожній людині у повсякденні. Досягнення окреслених
навчальних цілей можливе лише за умови, якщо побудувати навчальновиховний процес у початковій школі таким чином, щоб навчання забезпечувало
достатній рівень інтелектуального розвитку учнів, їх пізнавальних здібностей,
сприймання та сприяло всебічному розвитку молодшого школяра.
Сучасний урок математики в психолого-дидактичному аспекті передбачає
організацію навчальної діяльності учнів, спрямовану на «успіх» шляхом
залучення їхньої власної активності. Організацію такого уроку математики в
сучасній школі уможливить готовність майбутніх учителів початкових класів
до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі. Адже
саме

завдяки

доцільному

використанню

різноманітних

інноваційних

навчальних технологій у школі відбуватиметься повноцінна навчальнопізнавальна діяльність учнів у процесі навчання математики.
Одним

із

найперспективніших

шляхів

удосконалення
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майбутніх учителів початкових класів, озброєння їх необхідними знаннями,
практичними вміннями й навичками використання інноваційних технологій
навчання математики молодших школярів є освоєння і впровадження активних
форм і методів навчання, серед яких провідне місце займають навчальні
тренінги. З метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів
початкових

класів

було

розроблено

навчально-методичне

забезпечення

«Тренінг формування готовності майбутніх учителів початкових класів до
застосування інноваційних технологій навчання математики в початковій
школі» для вивчення дисциплін: «Педагогічні технологій у початковій школі»,
«Основи педагогічної творчості», «Методика навчання предметної галузі
«Математика».
Тренінг як метод навчання спрямований на те, щоб допомогти студенту
опанувати певний вид діяльності. З цією метою необхідно вирішити наступні
завдання:
1) Мотивування і формування позитивного ставлення майбутніх
учителів початкових класів до використання інноваційних технологій навчання
математики молодших школярів. На тренінгу робота спрямовується на
формування у студентів бажання навчитися глибоко рефлексувати свою
діяльність, бачити користь для себе в тому, щоб розбиратися в особливостях
застосування різноманітних педагогічних інновацій на уроках математики,
своєму ставленні до рівня математичних знань молодших школярів, до способів
педагогічної взаємодії на рівні «вчитель – учень», до інноватизації початкової
математичної освіти.
2) Формування системи уявлень майбутнього вчителя початкових класів
про професійну модель вчителя-новатора. На основі аналізу одержаної
інформації про специфіку використання інноваційних педагогічних технологій
навчання математики молодших школярів у майбутній професії під час
навчання у вищій школі необхідно сформувати у студентів власне бачення
професійної моделі вчителя-новатора. Це важливо для розуміння студентами
своєї майбутньої приналежності до інноватизації початкової математичної
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освіти. На цій основі вибудовується майбутня професійна поведінка, що
спонукатиме студентів переглянути свої уявлення про сутність і зміст
інноваційної професійно-педагогічної діяльності.
3) Формування професійних умінь. Найбільш важливе завдання тренінгу –
сформувати у студентів уміння застосовувати наявні знання, вміння і навички
використання інноваційних технологій навчання математики молодших
школярів відповідно до умов конкретної професійно-педагогічної ситуації.
Вміння можуть бути трьох типів:
– технологічні – вміння використовувати набуті знання і навички в певній
професійно-спрямованій ситуації;
– стратегічні – вміння використовувати найбільш адекватну стратегію
інноваційної педагогічної діяльності;
– диспозиційні – вміння займати у відношенні до ситуації певну
диспозицію, яка ґрунтується на основі наявних суб’єктивних переконань і
ставлень студента до інноваційної професійно-педагогічної діяльності.
Заняття у формі тренінгу спрямовані на те, щоб допомогти студентам під
час навчання у вищій школі освоїти певні моделі і навички інноваційної
професійної діяльності на уроках математики у початковій школі.
У ході розробки й упровадження в навчальний процес тренінгової
програми

ураховувалися

узагальнення

І. Мельничук,

що

використання

інтеракцій спрямовується на стимулювання природної активності студентів, а
саме:
– розумової, котра реалізується в інтенсивності мислення, генеруванні
ідей щодо використання інноваційних технологій навчання у математичній
освіті

молодших

школярів,

висловлюванні

припущень,

проектуванні,

конструюванні, моделюванні, виявленні творчої уяви, зосередженості, уваги,
спостережливості, здійсненні аналітико-синтетичних операцій;
– емоційної, що знаходить відображення в появі емоційної напруги,
переживаннях;
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– соціальної, що полягає в імітації виконання соціальної ролі вчителя,
обміні думками, особистому ставленні до педагогічних цілей, у власних
судженнях та висновках;
– фізичної активності в практичні діяльності – спочатку в умовах
тренінгового навчання, а в майбутньому – в умовах виконання професійних
функцій [1, с. 132].
З метою створення авторського тренінгу було проаналізовано та вивчено:
– теоретичні та практичні аспекти технології проведення тренінгу [2];
– теоретичне і прикладне обґрунтування алгоритму складання програми
тренінгу професійного спрямування [3, с. 7-10];
– сучасні тренінгові технології навчання студентів у ВНЗ [4].
Здійснення цих кроків дало змогу використовувати в авторському
варіанті тренінгу методичні матеріали зі спеціальних посібників для
проведення тренінгів з використанням ігрових технологій [5] та окремі
методики.
Розробка тренінгової програми базувалась на урахуванні вимог до
проведення тренінгів [2], дотриманні загальнодидактичних та специфічних
принципів, окресленні цільових орієнтирів тренінгів з метою підвищення
ефективності та результативності формування готовності майбутніх учителів
початкових класів до використання інноваційних технологій навчання
математики молодших школярів, до яких, на думку Н. Теличко [6, с. 286−287 ],
доцільно віднести:
1.

Формування

почуття

відповідальності

за

власну

інноваційну

діяльність на уроках математики у початковій школі шляхом усвідомлення
існування свободи вибору педагогічної стратегії, відтак кожен може обирати
оптимальні способи застосування інноваційних технологій навчання у
професійної діяльності вчителя.
2. Відкрите висловлювання почуттів, що ґрунтується на усвідомленні
студентами своїх почуттів, прагнень, мотивів, інтересів, цінностей у процесі
участі у навчальних інтеракціях.
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3. Принцип міжособистісної відкритості, що базується на відвертому
спілкуванні, вмінні виявляти креативний підхід до вирішення праксеологічних
професійно зорієнтованих ситуаційних завдань.
4. Усвідомлення мотивів професійного зростання у напрямі формування
готовності до використання інноваційних технологій навчання математики у
початковій школі. Залучення студентів до участі у виконанні тренінгових вправ
дасть їм змогу проаналізувати мотиви і ціннісні пріоритети у інноваційній
діяльності на уроках математики, сприятиме формуванню стійкого інтересу до
запровадження ідей педагогічної інноватики у навчальний процес та потреби
студентів застосовувати знання для впровадження оптимальних нововведень у
початковій школі.
5. Руйнування рольових стереотипів, що сприяє відмові від використання
традиційних і застарілих педагогічних технологій у навчанні математики
молодших

школярів

демонструвати

власне

на

користь
творче

інноваційних

вирішення

і

спонукало

праксеологічних

студентів
професійно

зорієнтованих ситуаційних завдань.
6. Основна мета дотримання принципу прийняття інших полягає у
формуванні у майбутніх учителів початкових класів почуття поваги і
толерантності до думок і стилю інноваційної педагогічної діяльності інших
учасників тренінгу. Проте це не заперечувало можливості дискусій з
проблемних питань, що формувало у студентів уміння аргументувати власну
позицію у проблемних ситуаціях.
7. Прийняття себе таким, яким є на цей момент, що передбачає
усвідомлення студентом різниці між ідеальним образом вчителя-новатора та
реальним уявленням про себе як майбутнього педагога та рівня власної
готовності до використання інноваційних технологій навчання математики
молодших школярів. Це давало змогу майбутнім учителям початкових класів
виявляти інноваційний стиль мислення і творчість у вирішенні ситуаційних
завдань.
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8. Контакт і співробітництво з іншими членами групи. Дотримання
цього принципу сприяє формуванню у студентів почуття відповідальності за
самого себе; усвідомленню того, що він може реалізувати себе тільки в контакті
з іншими [1, с. 260]; розширенню умінь використовувати різноманітні
механізми

формування

міжособистісних

відносин

між

учасниками

педагогічного процесу; створенню доброзичливої атмосфери в учнівському
колективі; керувати своїми емоціями, поведінкою під час спілкування з дітьми;
співпрацювати з батьками учнів, допомагати їм у створенні відповідних умов
для розвитку математичних здібностей [7, с. 94].
Програма

«Тренінгу

початкових класів

до

формування

застосування

готовності

майбутніх

учителів

інноваційних технологій

навчання

математики в початковій школі» складається із системи міні-тренінгів та
тренінгових вправ, які слід застосовувати на кожному занятті з дисциплін:
«Педагогічні технологій у початковій школі», «Основи педагогічної творчості»,
«Методика навчання предметної галузі «Математика» [8].
Висновки. Отже, практична зорієнтованість навчально-методичного
забезпечення «Тренінг формування готовності майбутніх учителів початкових
класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в
початковій школі» базується на тому, що для розробки програм навчальних
тренінгів необхідно використовувати сукупність ситуативних завдань, які
сприятимуть

оптимізації

використання

студентами

набутих

знань

у

змодельованих ситуаціях роботи за фахом. Застосування в навчальному процесі
інтерактивних технологій у складі тренінгу дасть змогу майбутнім учителям
початкових класів обґрунтувати, відстояти обрану інноваційну технологію
навчання математики молодших школярів з метою засвоєння ними конкретного
математичного поняття в дискусії, під час дебатів; удосконалити отримані
знання

і

вміння,

«придбати»

певний

практичний

досвід

професійної

інноваційної діяльності шляхом участі в імітаційних та рольових іграх та
вирішенні професійно зорієнтованих ситуаційних завдань.
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Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягають у
висвітлені методики використання тренінгових вправ для цілеспрямованого
формування готовності майбутніх учителів початкових класів до використання
інноваційних технологій навчання математики.
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Либа О. Сущность и специфика разработки учебно-методического
обеспечения для применения инновационных технологий обучения
математики в начальной школе
В статье осуществлен теоретический анализ сущности и специфики
разработки учебно-методического обеспечения «Тренинг формирования
готовности будущих учителей начальных классов к применению
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инновационных технологий обучения математике в начальной школе».
Проанализированы
современные
тенденции
развития
начального
математического образования. Установлено, что выходными ориентирами
математической подготовки младших школьников является не столько
овладения знаниями, умениями и навыками (ЗУН), сколько развитие
мыслительных процессов или математического мышления. Обобщено, что
одним из наиболее перспективных путей совершенствования подготовки
будущих учителей начальных классов, вооружение их необходимыми знаниями,
практическими умениями и навыками использования инновационных
технологий обучения математике младших школьников является освоение и
внедрение активных форм и методов обучения. Охарактеризованы требования
к проведению тренингов, специфические принципы и намечены целевые
ориентиры тренинговых упражнений с целью повышения эффективности и
результативности формирования готовности будущих учителей начальных
классов к использованию инновационных технологий обучения математике
младших школьников.
Ключевые слова: студенты, будущие учителя начальных классов,
математика, тренинг, тренинговые упражнения, технология.
Liba O. The essence and peculiarities of the development of educational and
methodical suppliments for the application of innovational technologies of
mathematics in the initial school
The theoretical analysis of the essence and peculiarities of the development of
teaching and methodological supplement "Training for the formation of future
teachers of elementary school readiness to the application of innovative technologies
for teaching mathematics in elementary school" has been made. Modern tendencies
of initial mathematical education development have been analyzed. It has been
established that the initial guidelines for the mathematical preparation of junior
pupils are not just the mastering of knowledge, skills and abilities but also the
development of mental processes for the development of mathematical thinking in
students. An attempt has been made to outline the functional responsibilities of the
elementary school teacher in mathematics lessons. It has been generalized that the
teachers of the junior class are called to adequately establish and effectively
implement the relationship of teaching mathematics with life, to teach students to
recognize mathematical facts in the phenomena of the surrounding life, to apply
mathematics when solving practical problems. On the basis of theoretical analysis of
literary sources it has been established that the achievement of the specified
educational goals is possible only if the educational process in the elementary school
is constructed taking into account the pupils' cognitive abilities. It has been
generalized that future teachers of elementary school must be flexible to changes and
possess the readiness to innovate the learning process in mathematics lessons. It has
been concluded that one of the most promising ways of improving the training of
future teachers of elementary school, providing them with necessary knowledge,
practical skills and skills of using innovative technologies for teaching mathematics
of junior pupils is the implementation of active forms and methods of training. The
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tasks solved by using the training as a teaching method have been specified, in
particular: motivating and forming a positive attitude of future teachers of
elementary school to the use of innovative technologies for teaching mathematics of
junior pupils; formation of the system of representations of the future teacher of
elementary school about the professional model of the teacher-innovator; formation
of professional skills. The requirements for conducting trainings, specific principles
and objectives have been outlined in order to increase the efficiency and effectiveness
of forming the readiness of future primary school teachers to use innovative
technologies for teaching mathematics of junior pupils, namely: formation of a sense
of responsibility for their own innovative activity at the elementary school lessons of
mathematics; open expression of feelings; the principle of interpersonal openness;
awareness of motives of professional growth in the direction of formation of
readiness to use innovative technologies of teaching mathematics in elementary
school; destruction of role stereotypes; adherence to the principle of acceptance of
others; accepting oneself for the time being; contact and cooperation with other
members of the group.
Key words: students, future teachers of elementary school, mathematics,
training, training exercises, technology.
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УДК 371.3:378.147
Наталія ЛОГІНОВА,
кандидат педагогічних наук, доцент,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ
ЮРИДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті розглянуто особливості обрання напрямів, форм, методів і
засобів формування професійної компетентності курсантів-прикордонників,
який дає змогу оптимізувати підготовку, зокрема допомагає курсантамприкордонникам ефективніше застосовувати набуті знання на практиці,
розвивати необхідні для професійної діяльності вміння й індивідуальні якості,
що в цілому сприяє перебудові системи юридичної науки в НАДПСУ.
Ключові слова: діяльність науково-педагогічного складу, діяльність
курсантів, навчальний процес, правова компетентність.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Слід зазначити, що
сучасній системі правової освіти України властива варіативність. У її рамках
здійснюється формування багатообразних моделей правового навчання і
виховання. Вивчення правових конструкцій повинно ґрунтуватися не на
механічному запам’ятовуванні юридичних норм і статей законів, а на
глибокому проникненні в суть самого права, розгляді закономірностей його
становлення і розвитку.
Становлення та розвиток Державної прикордонної служби України як
правоохоронного органу спеціального призначення потребують коригування
шляхів підготовки персоналу, здатного виконувати завдання щодо охорони
державного кордну нашої країни в сучасних умовах. Зараз стає очевидною роль
правової освіти у вирішенні проблем формування і вдосконалення правової
компетентності громадян шляхом різноманітних механізмів дії на особу як
комплексного елементу в механізмі правового регулювання.
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Дослідженням і описам постановки педагогічних цілей поглиблення
правових знань присвячені роботи таких учених як: С. Гусаров [2],
П. Михайленко [4], Ю. Наумкін [1], М. Ніколаєв [3], В. Тацій [5] та ін.
Метою статті є визначення особливостей поглиблення правових знань
формування правової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у
процесі.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення правової освіти
здійснюється саме в системі вдосконалення і створення нових тенденцій
розвитку правового навчання і виховання [4]. У зв’язку з цим у правову освіту
ми включаємо два цілеспрямованих процеси – навчання і виховання, які не
існують ізольовано один від одного. За своїми результатами (формування
необхідного рівня правової компетентності) і за процесом своєї діяльності вони
виступають в органічній єдності, не просто доповнюючи один одного, але і
єдиним методом впливаючи на особу.
На

нашу

думку,

якісна

функціональна

модель

правової

освіти

визначається:
розвитком особи в цілях формування її правової компетентності;
соціально-правовою

активністю

і

внутрішньою

переконаністю

в необхідності дотримання правових норм;
вихованням

відповідальності,

відчуття

власного

достоїнства

і дисциплінованості;
освоєнням знань про основні принципи, норми й інститути права;
оволодінням уміннями, необхідними для застосування знань;
сприянням підтримці правопорядку в суспільстві;
вирішенням практичних завдань у соціально-правовій сфері, навчальних
завдань в освітньому процесі;
формуванням здібності до самостійного прийняття правових рішень.
Ми вважаємо за необхідне звернути увагу на два напрями діяльності
НАДПСУ, які пов’язані з формуванням правової компетентності курсантів.
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Перший – вплив на дорефлексивний рівень правової компетентності, який
є достатньо жорстким алгоритмом дій, з якого не можна виключити жодної
складової. Другий – організація дискурсивної практики, змістом якої повинно
стати вільне обговорення стану прав і свобод усіх суб’єктів діяльності
навчального закладу, які реалізуються в його соціокультурному просторі.
Звертаючись до технологій, які мотивують формування правової
компетентності курсантів, ми, перш за все, визначаємо суб'єктів освітньої
діяльності, які повинні навчати інтерпретації і застосування правових норм.
Основним індивідуальним суб’єктом є науково-педагогічний склад, який має
відповідний рівень професійної підготовки і володіє духовно-етичним
потенціалом. Якість інтерпретаційної освітньої діяльності більшою мірою, на
наш погляд, залежить від рівня правової підготовки науково-педагогічного
складу. Для навчання застосування правових норм і визначенню правової
компетентності курсанта науково-педагогічний склад, крім того, повинен
розуміти цінність і значущість прав у соціальному аспекті, сам здійснювати
творчу й активну суспільно-політичну і соціально-правову діяльність.
Система правових знань формується у курсанта індивідуально і
вибірково, у процесі засвоєння тієї інформації, яку йому пропонує суспільство.
Сам відбір правової інформації обумовлюється не тільки дією чинників
зовнішнього середовища – загальних і специфічних умов, але і внутрішнього,
тобто впливом внутрішніх компонентів психіки індивіда, які є результатом дії
соціального середовища. Отже, інформація, що надходить до курсанта в
процесі навчання та виховання, співвідноситься ним не тільки з тією, яку він
отримує в даний час по каналах різних інформаційних систем. Вони роблять
вагомий вплив на відбір правової інформації курсантом і певною мірою
обумовлюють ефективність і дієвість навчання і виховання.
Таким чином, на основі правової інформації формуються правові знання,
що є початковою основою і первинним ступенем створення правової
компетентності. Без глибоких правових знань неможлива точна й адекватна
оцінка

правових

явищ,

формування

ціннісних

установок
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підтверджують дослідження, які свідчать, що рівень правових знань залежить,
перш за все, від освіти, правового інтересу, участі особи в правовій діяльності
державних і суспільних організацій.
Ефективне

конструювання

навчального

процесу

неможливе

без

постановки загальнонавчальних цілей, предмета заняття та, крім того, без
постійного контролю результатів і подальшої корекції їх у ході навчання. Мета,
яка підтверджується мотивом, з часом набуває самостійної сили, тобто сама
стає мотивом. Мотиви, що мають таке походження, є свідомими мотивами.
Активізація процесу підготовки курсантів відбувається за рахунок
удосконалення змісту навчання, використання ефективних процедур ведення
заняття, застосування технічних засобів, забезпечення діалогічної взаємодії
науково-педагогічного складу та курсантів [2]. До активних форм і методів,
впроваджених у навчальний процес НАДПСУ, належать насамперед проблемні
та бінарні лекції, практичні семінари-дискусії, імітаційні методи активного
навчання.
Таким чином, у ракурсі дослідженої проблеми способи навчання можуть
бути такими:
1. Постановка мети через зміст, який вивчається. (Наведемо приклади з
навчальної дисципліни «Кримінальний процес»): «Вивчити повноваження
оперативних підрозділів» або вивчити зміст статті, теми. У такий спосіб
визначається галузь знання або обсяг матеріалу, який вивчається.
2. Через діяльність викладача. Наприклад: «Ознайомити курсантів з
засадами кримінального процесу». Принцип побудови навчального процесу
залишається незрозумілим. Визначаючи, таким чином, цілі заняття, викладач
акцентує увагу на власній діяльності. Проконтролювати результат навчання
досить складно.
3. Постановка мети через процеси інтелектуального, емоційного, тощо
розвитку курсанта. Наприклад: «Формувати уміння прийняття рішень під час
виконання доручень слідчого», «Розвивати навички роботи з складання
процесуальних документів».
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4. Цілеполагання через навчальну діяльність курсантів. Наприклад:
«Вивчення тексту статей Кримінального процесуального кодексу України»,
«Заповнення протоколів», «Складання плану проведення слідчої дії». Таке
формулювання вносить визначеність до організації заняття.
Результатом буде певний крок у розвитку курсанта через ту або іншу
діяльність у напрямку формування правової компетентності курсантів. При всіх
наведених способах постановки мети звертає на себе увагу та обставина, що не
ставляться довгострокові цілі розвитку курсантів. Існує небезпека, що
цілепокладання такого характеру може перетворитися на свого роду ритуал.
5. Значні труднощі викликає формулювання постановки мети через
результати навчання, виражені в діях курсантів. Для цього необхідна чітка
система цілей, усередині яких виділені їх категорії і рівні складності.
Проте,

слід

зазначити,

що педагогічні цілі,

визначені науково-

педагогічним складом, можуть не завжди збігатися з освітньо-пізнавальними
цілями, що декларують курсантам, у більшості випадків цілі науковопедагогічного складу ширші за цілі, заявлені курсантами. У визначенні
конкретних цілей предмета, теми, заняття мети ми представляємо сукупність
академічного (інформаційно-освітнього) аспекту, дидактичного (що формує
певні уміння і навички), виховного (розвиваючі певні властивості особи,
емоційно-ціннісне відношення і морально-етичні норми). Повідомлення мети
курсанту формує мотивацію навчального процесу цілком і в навчальній
діяльності на певний період часу заняття, і дозволяє курсантам прагнути до
певної мети.
6. Постановка мети через результати навчання, виражені в побудові
системи цілей.
Педагогічне і освітньо-пізнавальне цілеполагання дало можливість
визначити засоби і методи навчання, а так само етапи і хід навчального
процесу, актуалізували зміст предметів. Традиційно в педагогічній літературі
рекомендувалося називати цілі заняття на початку, при цьому акцент ставився
на вивчення змісту теми, заняття. Такий підхід допомагає організувати роботу
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в навчальній групі, але представляється нам недостатнім. Якщо в ході заняття
виявлена яка-небудь проблема, або поставлено «відкрите» питання, що вимагає
роздуму, вивчення навколишньої політичної, соціальної дійсності, а надалі
може з’явитися варіант вирішення проблеми, то тільки тоді можна говорити,
що через цілеполагання відбулася мотивація навчального процесу, це може
позначитися на результатах вивчення теорії і якості виконуваних завдань.
Для виконання названого завдання використовувався матеріал з дійсності,
що оточувала курсантів (протоколи, які складаються під час виконання
доручень, які привезені викладачами з кордону). Як завдання, що формують
мотиваційну установку пропонується проаналізувати: «У чому відмінності між
такими

суб’єктами

кримінального

процесу

«експерт»

і

«спеціаліст»?

Обґрунтуйте свою думку згідно з вимогами Кримінального процесуального
кодексу

України

(у темі

«Суб’єкти

кримінального

процесу»)

або

чи

«Рівнозначні слова «свобода» і «рівність»? Обґрунтуй свою думку».
Актуальною проблемою є поглиблення міжнародних аспектів юридичної
освіти, розробка навчальних програм і інших матеріалів, які спрямовані на
інтеграцію у європейський та світовий освітній простір [5]. Тому на практичних
заняттях важливо використовувати і документи державного і міжнародного
значення

(Конституцію

України,

Загальну

декларацію

прав

людини,

Кримінально-процесуальний кодекс України). Акцент робиться на те, що в
умовах службової діяльності в майбутньому доведеться брати участь в тому або
іншому вигляді законотворчої діяльності, оперативно-розшуковій діяльності,
при проведенні дізнання, призначенні експертиз, затриманні підозрюваних.
Цілеполагання

здійснювалося

так,

щоб

курсанти

могли

ясно

усвідомлювати, що правові знання будуть необхідні за стінами ВНЗ в
службовій діяльності. У контексті проблеми що досліджується, необхідно
вказати адекватність діяльності курсантів засвоюваним знанням, а так само
цілям навчання. Діяльність є адекватною знанням, якщо при її виконанні
курсанти орієнтуються на істотні властивості засвоюваного матеріалу,
оперують з його істотними зв'язками і стосунками. Спираючись на дані
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досліджень і на свої власні результати, ми виділяємо такі резерви правової
освіти в НАДПСУ:
по-перше, у системі освітнього процесу Національної академії державної
прикордонної служби України імені Б. Хмельницького питання формування
правової компетенції курсанта займають автономне місце. З одного боку,
курсанти знайомляться з додатковою правовою інформацією дуже рідко, у разі
гострої необхідності, джерела правової інформації для них носять аудиторний
характер. Найчастіше вони звертаються до Інтернету. Курсанти упевнені в
своїх потенційних можливостях і не прагнуть оволодіти додатковою правовою
інформацією.

З іншого боку,

курсанти відрізняються

скептичністю по

відношенню до правової інформації і не вірять в її дієвість.
Реформування

правової

освіти

слід

здійснювати

за

допомогою

досягнення нового рівня системності освітнього процесу в цілому. На жаль,
навчальні плани

підготовки

курсантів

окремих

навчальних дисциплін

страждають не тільки ослабленням фундаментальності, але і безсистемністю;
по-друге, суперечність у формуванні правової компетентності курсантів,
не може бути подолана тільки за допомогою просвітницької діяльності, яку
здійснює навчальний заклад;
по-третє, заняття науковою діяльністю, якою спільно повинні займатися
як науково-педагогічний склад, так і курсанти. Тому сьогодні швидше можна
говорити про недоліки правової освіти, які створюють безпосередню загрозу
майбутнім офіцерам-прикордонникам.
Оптимізація

освітнього

процесу

полягає

не

тільки

в

жорсткій

регламентації навчально-виховної діяльності науково-педагогічного складу
щодо впровадження активних форм і методів правового виховання і навчання,
які мотивують формування правової компетентності курсантів, але і у вільній
дискусії з приводу освітнього процесу [3].
Таким чином, у статті розглянуто особливості обрання напрямів, форм,
методів

і

засобів

формування

професійної

компетентності

курсантів-

прикордонників, який дає змогу оптимізувати підготовку, зокрема допомагає
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курсантам-прикордонникам ефективніше застосовувати набуті знання на
практиці,

розвивати

необхідні

для

професійної

діяльності

вміння

й

індивідуальні якості, що в цілому сприяє перебудові системи юридичної науки
в НАДПСУ.
Продовжити

дослідження

доцільно

за

такими

напрямками:

удосконалення керівництва процесом формування правової культури курсантів;
характеристика компонентів методики формування професійної компетентності
у курсантів-прикордонників у процесі вивчення юридичних дисциплін.
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Логинова Н. Формирование правовой компетентности будущих
офицеров-пограничников в процессе изучения юридических дисциплин
В статье рассмотрены особенности избрания направлений, форм,
методов и средств формирования профессиональной компетентности
курсантов-пограничников, который позволяет оптимизировать подготовку, в
частности помогает курсантам-пограничникам эффективнее применять
полученные знания на практике, развивать необходимые для профессиональной
деятельности умения и индивидуальные качества, что в целом способствует
перестройке системы юридической науки в НАДПСУ.
Ключевые слова: деятельность преподавателя, деятельность
курсантов, учебный процесс, правовая компетентность.
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Loginova N. Formation of legal competence of future officers-border guards
in the process of studying legal disciplines
The formation of legal education is carried out precisely in the system of
improving and creating new trends in the development of legal education and
upbringing. In connection with this, we include in the legal education two purposeful
processes - education and upbringing, which do not exist in isolation from each
other. By its results (the formation of the necessary level of legal competence) and the
process of their activities, they act in organic unity, not just complementing each
other, but also the only way to influence a person.
Based on research data and on their own results, we allocate such reserves of
legal education in the National Academy of the State Border Guard Service of
Ukraine:
firstly, in the educational process of the National Academy of the State Border
Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnitsky, the issues of forming the legal
competence of the cadet occupy an autonomous place.
secondly, the contradiction in the formation of legal competence of cadets can
not be overcome only through educational activities carried out by the educational
institution;
thirdly, engaging in scientific activity, which the scientific and pedagogical
staff and the cadets should work together.
Optimization of the educational process is not only strict regulation of teaching
and educational activities of faculty members on the introduction of active forms and
methods of legal education and training, motivating the formation of legal
competence of cadets, but also in free discussion about the educational process.
Thus, the article examines the peculiarities of choosing the directions, forms,
methods and means of forming the professional competence of cadets-border guards,
which helps to optimize the training, in particular helps cadets-border guards to
apply their knowledge more effectively in practice, develop skills and individual
qualities necessary for professional activity, which in general contributes to the
restructuring of the legal science system in the the National Academy of the State
Border Guard Service of Ukraine.
Key words: Instructor’s corpus activities, cadets activities, studing process,
law competence.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З “ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ ТА
ЗАСТОСУВАННЯ СИЛИ” ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
У статті визначено особливості методики проведення занять з
“особистої безпеки та застосування сили”. Автори розглядають зазначену
методику як сукупність методів на прийомів навчання майбутніх офіцерівприкордонників на заняттях з “ОБЗС”. Ефективність методики проведення
практичних занять забезпечується якісною і всебічною їх підготовкою, яка
включає такі дії: особисту підготовку педагога; вибір місця заняття;
складання плану проведення заняття; підготовку курсантів; підготовку
матеріально-технічного забезпечення. Автори доходять висновку, що на
ефективність методики проведення занять з “особистої безпеки та
застосування сили” впливає грамотне поєднання обраних методів та
прийомів, а також вибір місця проведення заняття, досвід та методична
майстерність викладача, готовність аудиторії до засвоєння матеріалу.
Ключові слова: метод, методика, майбутні офіцери-прикордонники,
навчальна дисципліна, практичні заняття.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У Національній академії
Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі –
ДПСУ) як відомчому вищому навчальному закладі Державної прикордонної
служби України навчальна дисципліна “Особистої безпеки та застосування
сили” (далі – ОБЗС) є складовою циклу професійної та спеціальної підготовки
для основного набору курсантів за спеціальністю “Безпека державного
кордону”. Метою вивчення ОБЗС є підготовка висококваліфікованих офіцерівприкордонників до дій зі зброєю у різних ситуаціях оперативно-службової
діяльності і правомірного припинення протиправних дій у складі підрозділу,
© Мірошніченко В., Сич Р.
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групи/прикордонного

наряду

та

самостійно,

не

порушуючи

чинного

законодавства України, міжнародних договорів, відомчих наказі та інструкцій.
У результаті вивчення цієї навчальної дисципліни курсанти повинні:
знати: правила та процедуру застосування засобів фізичного впливу,
спеціальних засобів, зброї згідно чинного законодавства та відомчих
інструкцій;
вміти: практично використовувати різні способи забезпечення безпеки
при виконанні повсякденних обов’язків; швидко оцінювати рівень небезпеки
ситуації, реагувати на неї та приймати правильні рішення щодо застосування
заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї, використовувати при
цьому різну техніку та способи; ефективно виконувати службові завдання;
застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного
бою,

до

порушників

законодавства

України

з

метою

припинення

правопорушення та їх затримання; застосувати спеціальні засоби для захисту
громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх
життю або здоров’ю; припинення масових безпорядків і групових порушень
громадського порядку; відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і
транспортні засоби, незалежно від їх належності, або їх звільнення у разі
захоплення; затримання і доставки у підрозділ або інше службове приміщення
Державної прикордонної служби України осіб, які вчинили правопорушення, а
також для конвоювання і утримання осіб, затриманих і взятих під варту, якщо
зазначені вище особи чинять опір прикордонникам або якщо є підстави
вважати, що вони можуть учинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі;
припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до
зіткнення груп населення, а також дій, які паралізують роботу транспорту,
життєдіяльності населених пунктів, посягають на громадський спокій, життя і
здоров’я людей; припинення опору прикордонникам та іншим особам, які
виконують службові або громадські обов’язки з охорони громадського порядку
і боротьби зі злочинністю; звільнення заручників; виконуючи завдання з
охорони державного кордону України, застосовувати зброю для відбиття
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збройного нападу або вторгнення на територію України озброєних військових
формувань або злочинних груп; припинення збройних провокацій, а також для
відбиття нападу або припинення збройного опору осіб, які незаконно
перетинають чи намагаються незаконно перетнути державний кордон України;
захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а також
звільнення заручників; відбиття нападу на прикордонника або членів його сім’ї,
якщо їх життю і здоров’ю загрожує небезпека; відбиття нападу на об’єкти,
приміщення та прикордонні наряди Державної прикордонної служби, а також їх
звільнення у разі захоплення; затримання особи, яку застали при вчиненні
тяжкого злочину і яка намагається втекти; затримання особи, яка чинить
збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка
погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і
здоров’ю прикордоннику; зупинки транспортного засобу шляхом його
пошкодження, якщо водій своїми діями створює явну загрозу здоров’ю чи
життю громадян або прикордоннику; подання сигналу тривоги або виклику
допомоги; знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю громадян
або прикордонника; з дотриманням безпеки діяти в будь-яких нестандартних
ситуаціях, що можуть виникнути у ході оперативно-службової діяльності (це є
безпосередньо ті уміння, які ми визначаємо як уміння з особистої безпеки
майбутніх офіцерів-прикордонників);
ознайомитись: з загальними закономірностями розвитку конфліктних
ситуацій (суперечок), масових безпорядків і групових порушень громадського
порядку та належними діями в подібних ситуаціях; з різними рівнями опору, а
також передбаченими законом діями прикордонників у відповідь; з найбільш
поширеними наркотичними речовинами, наслідками їх вживання, а також
особливостями наркотичної і алкогольної інтоксикації при застосуванні сили
співробітниками ДПСУ при виконанні оперативно-службових обов’язків; з
основними

навиками

комунікації,

які

допоможуть

прикордонникам,

встановлювати і підтримувати ефективні контакти з громадянами (стримування
або попередження небезпеки); із загальними уявленнями про різні аспекти
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стресу, причини, що його визивають, адекватні реакції, способи управління
стресом, а також процесом прийняття рішень під впливом стресу; з основами
психології поведінки жертви та того, хто нападає, вербальним самозахистом;
роллю і впливом традицій на конфліктні ситуації (молодіжне, кримінальне
середовище, фанатики, сімейні конфлікти тощо); з необхідними знаннями і
навичками, що дозволять оцінити стан потерпілого, його тілесні ушкодження і
можливі ускладнення, а також порядком надання першої невідкладної медичної
допомоги.
Вивчення дисципліни триває з першого по четвертий курси навчання,
включає теоретичні та практичні заняття за трьома етапами підготовки а саме:
початкова, базова

та службово-прикладна. Тому результат оволодіння

майбутніми офіцерами-прикордонниками програмою “ОБЗС” багато в чому
залежить від правильно підібраних методів проведення кожного заняття, від
грамотного компонування та поєднання цих методів, побудови загальної
методики викладання ОБЗС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опираються автори. Праці з
дослідження окремих аспектів порушеної проблеми належать таким науковцям,
як В. Андросюк (сутність безпеки у службовій діяльності) [1], А. Мірошніченко
(методика формування фахових командирських компетентностей курсантів) [2],
О. Торічний (методика формування військово-спеціальної компетентності
курсантів) [3], та інші.
Але у прямій постановці проблема розроблення та обґрунтування
методики проведення занять з “ОБЗС” не була досі предметом детального
вивчення. Ця обставина обумовлює актуальність обраної теми дослідження.
Зокрема, О. Торічний наголошує на необхідності урахування під час
формування у курсантів належного рівня військово-спеціальної компетентності
таких етапів:
перехід від загальної методології до конкретної методики;
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зміна абстрактного уявлення про реальності професійної діяльності
офіцера-прикордонника на конкретне ознайомлення з різноманітністю їх форм;
поєднання цілісного бачення професії та її окремих структурних
компонентів;
взаємозв’язок принципів навчання і виховання до реальної педагогічної
дії, зумовленої цими принципами [3, с. 179].
Ці та інші положення були враховані нами під час дослідження.
Метою статті є обґрунтування методики проведення занять з “ОБЗС”
циклу

професійної

та

спеціальної

підготовки

майбутніх

офіцерів-

прикордонників.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що термін “метод”
походить від грецького methods, що означає “шлях дослідження, теорія,
вчення”. Метод – це засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного
завдання; сукупність прийомів або операцій практичного чи теоретичного
засвоєння (пізнання) дійсності. У педагогіці під поняттям наукового методу
розуміється система основних підходів й засобів дослідження, що відповідають
предмету i завданням цієї педагогічної науки.
Відповідно, терміном “методика” будемо позначати конкретні форми та
засоби використання методів, за допомогою яких здійснюється все більш
глибоке пізнання різноманітних педагогічних проблем та їх розв’язання.
У порівнянні з методологією методика вирішує тактичні питання i має
своїм завданням розробку певного алгоритму дослідницької чи навчальної
діяльності в конкретних умовах, з конкретним об’єктом педагогічної дійсності з
використанням певної системи засобів тощо.
Таким чином, вона містить опис сукупності методів, системи прийомів i
засобів, що застосовуються для досягнення вже згаданої нами раніше мети
навчальної дисципліни “ОБЗС”. Методика відповідає на запитання: Як, яким
способом організувати та проводити заняття?
Як переконує практика, на це питання однозначної відповіді не існує.
Оскільки кожне заняття має свою мету, то і методика для кожного заняття має
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бути такою, щоб ця мета була досягнута. Причому, виникає необхідність
постійного оновлення методів навчання в сучасних умовах. Причинами тут є
оновлення самого змісту навчальної дисципліни “ОБЗС” відповідно до
сучасних викликів і загроз оперативно-службовій діяльності.
Поняття

“метод

навчання”

є

досить

складним.

Це

обумовлено

надзвичайною багатогранністю і різнобічністю того процесу, який повинна
відображати ця категорія. Наприклад, Г. Ващенко присвятив цій проблемі
монографічне дослідження, у якому представлено зміст загальних методів
навчання і дається їх класифікація. На його думку, метод навчання – це засіб
або система засобів, свідомо вживаних для досягнення тих спеціальних завдань,
що має в собі навчальний процес [4].
Так,

В. Онищук,

В. Ягупов

для

визначення

методу

навчання

використовують поняття “прийом”, який визначається як складовий компонент
методу, що спрямовує курсантів на розв’язання часткових завдань: “Методи
навчання – це впорядковані системи взаємопов’язаних прийомів педагогічної
діяльності учнів, які спрямовані на досягнення дидактичних, виховних і
розвивальних цілей” [5, с. 175].
Поняття ”метод навчання” включає в себе:
навчальну роботу викладача (викладання);
навчально-пізнавальну діяльність курсантів (учіння);
специфіку їх діяльності із досягненню цілей навчання.
Методику ми розуміємо як сукупність методів. Отже, методика навчання
означає сукупність методів, способів та прийомів спільної упорядкованої,
взаємопов’язаної діяльності викладача та курсантів, які спрямовані на
оволодіння знаннями, навичками та уміннями, формування у них якостей,
необхідних для майбутньої професійної діяльності.
Досить розповсюдженим у дидактиці є також поняття “прийом
навчання”. Прийом навчання – це окремий крок для реалізації навчальної мети,
складова частина методу чи деталь методу, тобто часткове поняття по
відношенню до поняття “метод”. Прийом навчання – це окремі операції,
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розумові чи практичні дії викладача або курсантів, які розкривають чи
доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає даний метод.
Слід зазначити, що методика проведення занять з “ОБЗС” складається з
двох частин. Об’єктивна частина методики обумовлена тими постійними
положеннями, які обов’язково присутні в будь-якій методиці, незалежно від
того, який педагог її використовує, а суб’єктивна частина методики –
обумовлена особистістю педагога, його творчістю, педагогічною майстерністю,
індивідуально-психічними
організаційними,

особливостями

змістовними,

методичними

курсантів,
та

конкретними

матеріально-технічними

обставинами. Ефективність кожної методики значною мірою залежить від
суб’єктивної частини, тобто, в першу чергу, від педагогічного мистецтва,
натхнення, творчості, прояву особистісного “Я” педагога у ньому та способу
його застосування.
Стосовно методики проведення занять з “ОБЗС”, до її складу входять
переважно практичні методи. Практичні методи навчання забезпечують
формування у курсантів практичних навичок і вмінь, загартовування психіки та
її розвиток. Практичні методи проведення занять можуть застосовуватись у
вигляді тренувань, вправ, тренінгів, комплексних практичних робіт тощо.
Прикладом використання методу тренування є взаємодія в групі та
сигнали руками. Відбувається формування вмінь з тактичної комунікації.
Подаються приклади типових усних команд: “чисто” – в кімнаті відсутній
правопорушник; “чисто вперед” – сигнал черговій парі курсантів про те, що
вони можуть висуватися до входу в наступну кімнату. “Праворуч”, “ліворуч”,
“згори”, “знизу”, “з тилу” – сигнал напарнику про те, що йому з цього напрямку
загрожує небезпека. “Затримка” – військовослужбовець повідомляє напарнику
про відмову своєї зброї, напарник негайно переносить вогонь в його сектор або
контролює його. “Тримаю” – сигнал у відповідь напарника. “Контроль” –
курсант повідомляє напарника про готовність зброї і контроль свого сектора.
“Прикрий мене” – звернення до напарника. “Прикриваю” – сигнал у відповідь
напарника. Використовуються типові команди жестами.
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Ефективність методики проведення практичних занять забезпечується
якісною і всебічною їх підготовкою, яка включає такі дії:
– особисту підготовку педагога (педагогічний досвід, педагогічна
майстерність, педагогічна творчість, педагогічна імпровізація);
– вибір місця заняття (клас, навчальний майданчик, навчальна споруда);
– складання плану проведення заняття (у плані вказується мотиваційний
задум: значення навчального матеріалу для надбання нових знань та навичок;
для чого і чому необхідно вивчити дану тему: актуальність матеріалу
(проблемність) для практичної діяльності (професійних інтересів) курсантів чи
їх теоретичної підготовки; що вивчити, що засвоїти, з чим ознайомитись, яка
кінцева мета майбутньої роботи тобто головні проблемні аспекти (головна
проблема чи ідея), вузлові положення структура заняття; як переконати
курсантів у перспективі своєї роботи (навчанні), зв’язку з раніше вивченою
темою, взаємозв’язок з суміжними дисциплінами та надію в можливість
якісного її виконання; огляд джерел);
– підготовку курсантів (дотримання статутного порядку, форми одягу
екіпірування, наявність конспектів, ручок, різних приладів, навчальної
літератури та ін., знання та дотримання заходів безпеки та правила
попередження травматизму на занятті);
– підготовку матеріально-технічного забезпечення (згідно з карткою
забезпечення, вказаного в тематичному плані та методичній розробці).
Наприклад, тема1, заняття 42. Основні положення та позиції застосування
гумової палиці – захист палицею від нападу. Методика проведення цього
заняття передбачає використання методів пояснення, показу, вправ та
тренування.
Питання 1. Життєві центри тіла людини. Рівні загрози для життя від
впливу

гумовою

палицею

на

життєво

важливі

центри

людини.

Використовуються методи пояснення та показу.
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Питання 2. Позиції при застосуванні гумової палиці. Захист палицею від
ударів (при прямому хваті; при зворотному хваті; при хваті двома руками;
підхопленням ніг). Використовуються методи показу та тренування.
Питання

3. Дії при спробі захвату і звільнення

від захватів.

Використовуються методи показу, вправ та тренування.
Методи, про які йдеться, відносяться до активних – засвоєння змісту
навчальних програм є не лише засобом вирішення курсантами окремих
завдань, а становить мету їх діяльності. До активних методів навчання
належать: аналіз конкретних ситуацій; дискусія; вікторина, круглий стіл,
науково-практична

конференція,

діалог;

диспут;

полеміка;

проблемно-

пошуковий метод; використання комп’ютерів; ігрові методи; дослідницький
метод; сократична бесіда; метод мозкової атаки; метод інциденту; тренінг;
брифінг; прес-конференція тощо. Проте у нашому випадку, враховуючи
специфіку дисципліни “ОБЗС”, де основним видом занять є практичне заняття,
необхідно враховувати, що кожен метод складається з безлічі прийомів,
органічно взаємопов’язаних між собою, один і той же прийом може входити до
складу різноманітних методів.
Висновок. Отже, методика проведення занять з “ОБЗС” циклу
професійної та спеціальної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників
передбачає використання низки методів та прийомів. На її ефективність
впливає грамотне поєднання обраних методів та прийомів, а також вибір місця
проведення заняття, досвід та методична майстерність викладача, готовність
аудиторії до засвоєння матеріалу тощо. Детальне дослідження цих явищ може
становити перспективу подальших наукових пошуків.
Список використаної літератури
1. Андросюк В. Г. Методологічні засади розробки професіограм та
кваліфікаційних характеристик / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець //
Науковий вісник Української академії внутрішніх справ. – 1996. – № 1. – С. 26–34.
2. Мірошніченко А. А. Методика формування фахових командирських
компетентностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення
загальновійськових дисциплін // Молодий вчений. – 2017. – № 6 (46). – С. 251–256.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 6

Педагогіка

3. Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання : монографія /
О. В. Торічний. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2012. – 536 с.
4. Ващенко Г. Метод навчання / Г. Ващенко. – К., 1997. – 103 с.
5. Ягупов В. В. Педагогіка : Навчальний посібник / В. Ягупов. – К.: Либідь,
2003. – 560 с.

Мирошниченко В., Сыч Р. Методика проведения занятий по "личной
безопасности и применения силы" цикла профессиональной и специальной
подготовки будущих офицеров-пограничников
В статье определены особенности методики проведения занятий с
"личной безопасности и применения силы". Авторы рассматривают
указанную методику как совокупность методов на приемов обучения будущих
офицеров-пограничников на занятиях по "ОБЗС". Эффективность методики
проведения практических занятий обеспечивается качественной и
всесторонней их подготовкой, которая включает такие действия личную
подготовку педагога; выбор места занятия; составление плана проведения
занятия; подготовку курсантов; подготовку материально-технического
обеспечения. Авторы приходят к выводу, что на эффективность методики
проведения занятий с "личной безопасности и применения силы" влияет
грамотное сочетание выбранных методов и приемов, а также выбор места
проведения занятия, опыт и методическое мастерство преподавателя,
готовность аудитории к усвоению материала.
Ключевые слова: метод, методика, будущие офицеры-пограничники,
учебная дисциплина, практические занятия.
Miroshnichenko V., Sich R. The method of carrying out classes on
“personal safety and use of force” cycle of professional and special training of
future officers-border guards
The article describes the features of the methodology of conducting classes on
“personal security and the use of force”. The authors consider this methodology as a
set of methods for teaching methods of future officers-border guards at classes with
“personal safety and use of force”.
The methodology of conducting classes with the “personal safety and use of
force” consists of two parts. The objective part of the methodology is due to the
permanent provisions that are necessarily present in any method. The subjective part
of the methodology - due to the personality of the teacher, his creativity, pedagogical
skills, individual-psychic characteristics of the cadets, specific organizational,
informative, methodological and material and technical circumstances. The
effectiveness of each technique depends to a large extent on the subjective part.
The effectiveness of the methodology of conducting practical classes is
ensured by qualitative and comprehensive preparation, which includes the following
actions: personal training of the teacher; choice of place of employment; drawing up
a plan for conducting classes; training of cadets; preparation of material and
technical support.
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The authors conclude that the effectiveness of the method of conducting
classes on “personal safety and use of force” is influenced by the competent
combination of the chosen methods and techniques, as well as the choice of the place
of conducting classes, experience and methodological skills of the teacher, readiness
of the audience to master the material.
Key words: method, methodology, future officers-frontier guards, educational
discipline, practical classes.
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УДК 355(477):004:378:377:14:001
Юрій МЕЛЬНИЧУК,
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького, м. Хмельницький
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ
ПРОЕКТНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
Стаття присвячена проблемі формування проектно-аналітичної
компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Визначено зміст понять
«проектно-аналітична компетентність». Розкрито структуру «проектноаналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників». На основі
аналізу структури проектно-аналітичної компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників автор виокремив методичні рекомендації щодо її
формування.
Ключові слова: проектна культура, аналітична діяльність, майбутні
офіцери-прикордонники, професійна підготовка, методичні рекомендації
формування компетентності.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Формування високого
рівня професійної компетентності майбутніх фахівців – ключова проблема
сучасної освітньої системи. Вища школа України знаходиться у стані
реформування, що полягає у реалізації євроінтеграції, пошуку інноваційних
підходів у навчанні, створенні нових можливостей для реалізації самоосвіти та
самовдосконалення.
Вище поданим вимогам, у сучасній освітній системі, відповідає
компетентнісний

підхід.

Запропонований

підхід

забезпечує

врахування

інтересів майбутніх фахівців, застосування інноваційних (ситуативних та
проблемних) методів, і в кінцевому результаті – формування конкретного виду
компетентності.
Метою
формування

статті

є

виокремлення

проектно-аналітичної

методичних

компетентності

рекомендацій
майбутніх

щодо

офіцерів-

прикордонників.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор. Розглянемо
теоретико-методологічні

засади

формування

проектно-аналітичної

компетентності майбутніх фахівців у вітчизняній та зарубіжній науковій
літературі: Е. Зеер [7] (професійна компетентність), Л. Тархан [18] (дидактична
компетентність), Л. Усеінова [20] (професійоно-практична компетентність),
О. Шаріпова [21] (професійно-педагогічна компетентність) та інших. Слід
згадати наукові праці С. Артюха [10], Н. Брюханової [3], О. Коваленко [11],
О. Овчарук [16], в яких започатковано основи щодо удосконалення професійної
підготовки майбутніх фахівців. Питання аналітичної компетентність майбутніх
спеціалістів висвітлено в наукових працях І. Абрамової [1] та Н. Зинчук [9], а
також в наукових публікаціях Л. Половенко [5], Н. Волкової [4] (інформаційноаналітична компетентність майбутніх фахівців), О. Максимової [14] та інших.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Проблема

реалізації

професійної підготовки майбутніх фахівців прикордонного відомства можлива
завдяки формуванню в них високого рівня професійної компетентності.
Наукова педагогічна та психологічна література представлена працями вчених,
які досліджували різні види професійної компетентності: лінгвістичної,
соціальної, комунікативної, етичної тощо.
У змісті Стратегії розвитку Державної прикордонної служби до 2020 року
сформульовано вимоги щодо створення системи інтегрованого управління
безпекою державного кордону; впровадження європейських норм і стандартів у
систему прикордонного контролю; посилення системи безпеки державного
кордону; удосконалення системи аналізу та оцінки інформації; створення
ефективної системи підготовки фахівців з питань інформаційно-аналітичного
забезпечення тощо.
У

зв’язку

із

цим,

нашу

увагу привернула

проектно-аналітична

компетентність майбутніх фахівців прикордонної служби України.
Професійна компетентність майбутніх фахівців Державної прикордонної
служби України є результатом освітнього процесу у вищому військовому
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навчальному закладі зазначеного правоохоронного відомства. Складовими
професійної компетентності у сучасній освіті є проектна та аналітична
компетентність.
Дослідження представленої проблеми щодо формування так званої
«проектної культури», здійснювалось зокрема у працях російських вчених
М. Ахмєтової [2], Н. Запесоцької [6], І. Колєснікової [12], А. Маркова [15],
В. Радіонова [5], Н. Топіліної [19], Л. Філимонюк [5] проаналізовано зміст
поняття «проектна культура», а В. Сідоренко [17], І. Зімняя [8], А. Кравцов [13]
піднімали питання формування проектної культури.
У запропонованому дослідженні нас цікавлять наукові праці, присвячені
проблемі

удосконалення

професійної

підготовки

майбутніх

офіцерів-

прикордонників: військово-організаторські уміння офіцерів в контексті їх
змісту та особливостей підготовки курсантів до професійної діяльності вивчали
А. Барабанщиков, В. Давидов, С. Муцинов, Д. Коцеруба, І. Радванський; шляхи
формування професійних якостей військових спеціалістів були предметом
дослідження В. Балашова, В Вдовюка, М. Городова; психолого-педагогічний
аналіз організаторської діяльності та професійної спрямованості курсантів
О. Александров, М. Нещадим, С. Морозов, В. Райко, О. Сафін, В. Чернявський;
морально-психологічна

підготовка

військовослужбовців

–

І. Гамула,

О. Діденко, Д. Іщенко; підготовка командирів підрозділів до роботи з
персоналом – В. Галімов, І. Грязнов, Ю. Сердюк, В. Ягупов тощо [5].
Результати
компетентність

аналізу
сприймають

психолого-педагогічних
як

інтегративну

джерел,

характеристику

проектну
суб'єкта

діяльності, що передбачає здатність і готовність людини до ефективного
самостійного здійснення теоретико-практичної розробки проектів та реалізації
їх в усіх сферах соціокультурної практики. В основі проектної компетентності –
проектна

діяльність,

тобто

процес

проектування.

Проектна

діяльність

визначається: усвідомленням змісту та значення процесу проектування,
володінням спеціальними знаннями, уміннями та навичками, здатністю

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 6

Педагогіка

обирати, оптимізувати та використовувати отримані знання та набуті уміння і
навички.
Проектна діяльність – це діяльність, спрямована на досягнення мети
шляхом детальної розробки проблеми або технології, яка повинна закінчитись
певним практичним результатом, що необхідно оформити.
Змістом проектної діяльності є перенесення відповідних знань, умінь та
навичок у якісно-кількісний формат. Проектна діяльність та проектне мислення
становлять основу проектної культури. Ключовою характеристикою проектної
діяльності є здатність планувати, перетворювати на основі заздалегідь
продуманих проектів. Ключовим поняттям у проектній діяльності є «проект».
На

основі узагальнення

теоретичного матеріалу щодо проектної

діяльності, вважаємо, що під проектною діяльністю майбутнього офіцераприкордонника

слід

розуміти

самостійну

діяльність

щодо

реалізації

професійних та індивідуальних програм від «задуму до результату».
Розглянемо

зміст

аналітичної

діяльності

майбутніх

фахівців.

За

результатами досліджень наукової літератури, під аналітичною діяльністю
розуміють комплекс особистісних та професійних якостей, аналітичні здібності,
позитивну мотивацію та усвідомлення необхідності проведення професійної
діяльності, відповідної системи знань та умінь в повсякденній та професійній
сфері.
Щодо

аналізу

компетентності,

то

досліджень
існують

різні

з

питань
підходи

формування
до

розкриття

аналітичної
змісту

цієї

компетентності. Вчена І. Абрамова [1] виділяє аналітичну компетентність у
структурі професійної компетентності, вважаючи, що вона є складовою усіх
різновидів професійної компетентності. Є. Гайдамак зазначає, що аналітична
компетентність пов’язана з усіма професійними компетентностями, що
ускладнює її виокремлення в самостійну компетентність. Е. Назначило
стверджує,

що

аналітична

компетентність

є

основою

професійної

компетентності [5].
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На основі поданого вище поданого, ми вважаємо, що специфіка
діяльності офіцерів-прикордонників пов’язана із розв’язанням завдань на
основі запропонованої моделі та основними мисленнєвими процедурами
(осмислення, усвідомлення, аналіз, розуміння поставленого завдання), а для
цього їм необхідне розвинене аналітичне мислення, тому значущою є офіцерівприкордонників проектно-аналітична діяльність.
Отже,

теоретико-методологічною

основою

проектно-аналітичної

компетентності є сукупність взаємообумовлених та взаємопов’язаних підходів:
філософського,

аксіологічного,

діяльнісного,

контекстного

та

компетентнісного.
Таким

проектно-аналітична

чином,

офіцерів-прикордонників

–

це

сукупність

компетентність
інтегративних

майбутніх

характеристик,

особистісних та професійних якостей фахівця прикордонного відомства, який
володіє спеціальними знаннями, уміннями та здатністю до аналізу та
проектування результатів його професійної підготовки.
Проектно-аналітична компетентність розглядається нами як безпосередня
складова професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників.
Проектно-аналітична

компетентність

майбутніх

офіцерів-прикордонників

(надалі − ПАК МОП) включає проектно-аналітичні знання, навички, вміння,
професійно важливі якості, професійний та особистий досвід щодо проектної та
аналітичної діяльності, здатність щодо аналітичної обробки інформації,
рефлексії та прагнення створювати проекти.
На основі змісту ПАК МОП нами виокремлено такі методичні
рекомендації щодо її формування:
1. Оволодіння представниками науково-педагогічного складу основами
проектної культури та аналітичної діяльності.
2. Сприяти формуванню інноваційного середовища в освітньому процесі
вищого військового навчального закладу прикордонної служби.
3. Впроваджувати інноваційні методи навчання (проектно-аналітичні
сесії, проектно-аналітичні ігри тощо).
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4. Сприяти більш глибокому засвоєнню методів проектної та аналітичної
діяльності.
5. Забезпечувати вдосконалення навичок дослідно-пошукової діяльності.
6. Використовувати оптимальні принципи контроля та управління
проектно-аналітичною діяльністю майбутніх офіцерів-прикордонників (тести,
модулі, рейтинги тощо).
Отже, ретельний аналіз наукової літератури дав можливість розкрити
зміст ПАК МОП, а на його основі сформулювати методичні рекомендації щодо
її формування.
Висновки.

Таким

чином,

сукупність

проаналізованих

теоретико-

методологічних підходів дозволить всебічно дослідити проблему формування
проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників, її
структуру, а також відповідні методичні рекомендації.
Перспективи подальших досліджень. У контексті розв’язання проблеми
формування

проектно-аналітичної

компетентності

майбутніх

офіцерів-

прикордонників, актуальними є питання впровадження в освітній процес вищих
військових навчальних закладів методики та технології формування зазначеної
компетентності.
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Мельничук Ю. Методические рекомендации по формированию
проектно-аналитической
компетентности
будущих
офицеровпограничников
Статья посвящена проблеме формирования проектно-аналитической
компетентности будущих офицеров-пограничников. Определено содержание
понятий «проектно-аналитическая компетентность». Раскрыта структура
«проектно-аналитической
компетентности
будущих
офицеровпограничников». На основе анализа структуры проектно-аналитической
компетентности
будущих
офицеров-пограничников
автор
выделил
методические рекомендации по ее формирования.
Ключевые слова: проектная культура, аналитическая деятельность,
будущие офицеры-пограничники, профессиональная подготовка, методические
рекомендации формирования компетентности.
Melnychuk Yu. Methodical recommendations on the design and analytical
competence of future officers-border guards
The article is devoted to the problem of the design and analytical competence
of future officers-border guards. The content of the concepts "design and analytical
competence" is determined. The structure of "design and analytical competence of
future officers-border guards" is revealed.
The formation of a high level of professional competence of future specialists is
a key issue for the modern educational system. The Higher School of Ukraine is in a
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state of reform, which consists in realization of European integration, search of
innovative approaches in teaching, creation of new possibilities for realization of
self-education and self-improvement.
The above-mentioned requirements, in the modern educational system,
correspond to the competence approach. The proposed approach ensures
consideration of the interests of future specialists, the application of innovative
(situational and problem) methods, and ultimately - the formation of a specific type of
competence.
The problem of implementing the professional training of future specialists of
the border agency is possible due to the formation of a high level of professional
competence in them. Scientific pedagogical and psychological literature is
represented by the works of scientists who studied various kinds of professional
competence: linguistic, social, communicative, ethical, etc.
Theoretical and methodological basis of design and analytical competence is a
set of mutually related and interrelated approaches: philosophical, axiological,
activity, contextual and competence.
Thus, the design and analytical competence of future border guards officers is
a set of integrative characteristics, personal and professional qualities of a specialist
of the border department, which has special knowledge, skills and ability to analyze
and design the results of his professional training.
Design and analytical competence is considered by us as a direct component of
the professional competence of future officers-border guards. The design and
analytical competence of future border guards officers (hereinafter referred to as
PAC ILO) includes design and analytical knowledge, skills, skills, professional
qualities, professional and personal experience in project and analytical activities,
the ability to analyze information processing, reflection and the desire to create
projects.
On the basis of the analysis of the structure of the design and analytical
competence of future officers-border guards, the author singled out methodical
recommendations for its formation, namely: mastering the representatives of the
scientific and pedagogical composition of the basics of the design culture and
analytical activity; to contribute to the formation of an innovative environment in the
educational process of the higher military educational institution of the border guard
service; to introduce innovative teaching methods (design and analytical sessions,
design and analytical games, etc.); to promote deeper assimilation of methods of
design and analytical activity; to provide the improvement of research and
development skills; to use optimal principles of control and management of design
and analytical activities of future officers-border guards (tests, modules, ratings,
etc.).
Key words: design culture, analytical activity, future officers-border guards,
professional training, methodical recommendations for the formation of competence.
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УДК 37.035.6+372.881.1
Надія МОРОЗ,
кандидат педагогічних наук,
Національна академія Державної прикордонної служби України
імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницького
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У статті розглядається національно-патріотичне виховання майбутніх
офіцерів-прикордонників. Аналізується поняття та роль патріотизму,
підкреслюється важливість сформованих моральних якостей особистості для
виховання надійних захисників Батьківщини в умовах боротьби за збереження
незалежності та суверенітету нашої держави. Розкриваються особливості
формування у військовослужбовців патріотичної свідомості на заняттях з
іноземної мови. Пропонується використовувати виховний потенціал іноземної
мови з метою формування патріотизму курсантів методом порівняння власної
культури з культурою країни, мова якої вивчається.
Ключові слова: виховання, національно-патріотичне виховання,
патріотизм, іноземна мова, майбутні офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. У системі сучасної вищої
військової освіти надзвичайно важливим та актуальним є створення умов для
розвитку та самовдосконалення кожного офіцера як громадянина України.
Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції гідності,
обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої актуальності набуває
виховання

у

молодого

покоління

почуття

патріотизму,

відданості

загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської позиції
тощо. Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького як вищий військовий навчальний заклад має бути для
курсантів, студентів та слухачів осередком становлення громадянина-патріота
України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано захищати країну
як

суверенну,

незалежну,

демократичну,

правову,

соціальну

державу,

забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української нації та
встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві.
© Мороз Н.
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Сучасний етап розвитку Державної прикордонної служби України
відбувається у складній динамічній обстановці. У зв’язку з цим суттєво
підвищуються вимоги до професійної підготовки офіцерів-прикордонників. Від
них вимагається не лише висока професійна компетентність у галузі охорони
державного кордону, військової справи, але й розвинуті особистісні якості, у
тому числі патріотизм.
Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення
даної проблеми та на які опирається автор. Проблемам виховання
громадянина-патріота велику увагу приділяли К. Ушинський, Г. Ващенко,
С. Русова, І. Огієнко та інші українські педагоги. Сутність патріотизму,
його

конкретно-історичний

почуттів,
у

працях

цінностей

у

характер,

школярів,

Н. Анісімова,

шляхи

формування

студентської

Н. Балакіної,

І. Беха,

молоді

патріотичних
розглядаються

Г. Біленької,

Г. Ващенка,

С. Додурич, Т. Завгородньої, П. Ігнатенко, В. Кузя, О. Оришко, О. Павелко,
Р. Петранговського,

Л. Рехтети,

С. Русової,

М. Стельмаховича,

В. Сухомлинського, К. Чорної. Проблематика виховання патріота-громадянина
в освітньому просторі провідних країнах світу досліджувалася багатьма
українськими вченими. Значний доробок в сучасну теорію і практику
виховання патріотизму зростаючої особистості внесли науковці А. Афанасенко,
Є. Барилко, М. Зеленков, І. Колодій, Ю. Красильник, В. Стадник, В. Шевченко,
В. Ягупов та інші. У наукових працях військових учених моральне виховання
розглядалось: для виховання фахівців у різних галузях, при вивченні
загальних проблем виховання військовослужбовців (Іщенко Д. В., Колодій І. С.,
Ягупов В. В.),

виховання

курсантів

ВВНЗ

(Грязнов І. О.,

Галімов А. В.,

Бец Ю. І.).
Метою статті є висвітлення особливостей національно-патріотичного
виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови.
Виклад основного матеріалу дослідження. Стрижнем усієї системи
виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє роль об’єднуючого,
консолідуючого

фактора

у

суспільному

розвиткові,
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вироблення життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як
громадянина своєї держави. В умовах вищого навчального закладу формування
всебічно освіченої, компетентної, толерантної, патріотичної особистості
відбувається

з

обов’язковим

урахуванням

загальнолюдських цінностей,

передусім таких, як: висока повага до закону; пошана до національних
цінностей інших народів; права людини на життя, гідність, безпеку, рівні
можливості; право на свободу думки, совість, вибір конфесії, участь у
політичному житті; обов’язки, що виражаються в повазі до державної
демократично обраної влади, національних меншин та

їхніх культур

тощо [1, с. 64]. Національний характер виховання полягає у формуванні
молодої

людини

як

громадянина

України

незалежно

від

етнічної

приналежності.
Словникове визначення говорить, що «патріотизм – це якість особистості,
що характеризує вищий ступінь її духовного розвитку й самосвідомості, що
виражається в ціннісному ставленні до своєї Батьківщини, її історії, культури й
готовності до самопожертви в ім’я інтересів Батьківщини». На особистісному
рівні патріотизм виступає як важлива стійка характеристика людини, що
виражається в її світогляді, моральних ідеалах, нормах поведінки. [2]
У педагогіці виділяють три різновиди патріотизму:
1) етнічний патріотизм, що ґрунтується на почутті власної причетності до
свого народу, на любові до рідної культури, до власної історії тощо. Ці ознаки
розвиваються повноцінно, якщо дитина виростає у національно свідомій і
національно-орієнтованій сім’ї, навчається в українській школі.
У цьому сенсі неабияке значення має вивчення рідної мови, власної
історії, літератури, українознавства, українського мистецтва, рідних звичаїв
тощо.
2) територіальний патріотизм – ґрунтується на любові до того місця на
землі, до місцевості, ландшафту, клімату тощо, де людина народилася.
3) державницький патріотизм, що передбачає розвиток державницького
світогляду і державницького почуття – того вищого патріотизму, який
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ґрунтується

на

державній

ідеології

й

пов’язується

з

поняттям

громадянськості [3]
Головна мета національного виховання у середній школі – набуття
молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань
українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин,
формування у молоді рис громадянина Української держави, розвиненої
духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної
культури, розвиток почуття любові до Батьківщини і свого народу. Вплив
суспільства, держави на особистість учня відбувається опосередковано через
складну систему соціальних посередників: сім’ю, навчально-виховний заклад,
педагогів, первинний контактний колектив, формальну і неформальну групу
(організацію), засоби масової інформації та комунікацій, що є суб’єктами
соціально-психологічної підтримки розвитку, виховання й освіти. [4]
Як засвідчують результати досліджень, цей вплив, тобто перетворення
зовнішніх,

соціально-нормативних

впливів

в

особистісні

утворення

старшокласника, відбувається через постановку і вирішення конкретних
завдань, передусім в освітньому закладі.
На думку Тернопільської В. І. слід цілеспрямовано виховувати патріотизм
студентів вищих навчальних закладів під час позааудиторної виховної
діяльності. Формування патріотизму у студентів здійснюється за умови
позитивного емоційно-ціннісного ставлення до патріотизму як морального
регулятора їх поведінки. Упровадження у виховну практику вищих навчальних
закладів краєзнавчих походів, екскурсій, організація тематичних вечорів,
виставок, конференцій, акцій, суспільно-корисної, волонтерської діяльності
сприяють формуванню у студентів патріотизму. Важливою особливістю
позааудиторної виховної діяльності є добровільність участі студентів у ній,
розвиток ініціативності і самодіяльності, урахування їх інтересів, бажань,
пропозицій.[5]
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Нинішній час, сама ситуація вимагає цілісної, глибоко продуманої
системи виховної роботи з курсантами. Не можна любити свою Батьківщину,
не знаючи й не поважаючи її культурно-історичну спадщину.
У зв’язку з цим перспективною є організація та проведення спеціальної
роботи з метою формування у курсантів позитивної мотивації до участі у
заходах

патріотичного

спрямування,

виявлення

ними

патріотизму

в

повсякденній діяльності. Як зазначає І. Бех, предметна сфера патріотичних
вчинків особистості має містити: реальну соціально-культурну життєву
ситуацію, у якій вона формується і функціонує; різнобічне інтелектуальнопочуттєве занурення в історичне минуле свого народу. У педагогічній сфері це
буде виявлятись як: гуманне ставлення вихованця до своїх рідних та оточуючих
людей; бережливе ставлення до навколишнього середовища; відповідальність у
всіх видах предметно-перетворювальної діяльності, до якої залучається
підростаюча особистість; глибокий інтерес до минулого рідного краю та країни
в цілому; прагнення до опанування народних традицій, рідної мови; готовність
жити

у

сфері

збагачення;

високої

сформованість

національної

культури

генералізованої

і

єдності

прагнення

до

її

«людина-природа-

суспільство» [6, с. 11].
Виховання захисників української держави є у своїй основі національним
і

відповідає

Конституції,

законодавству.

Головна

мета

виховання

військовослужбовців полягає у формуванні їх як громадян, патріотів своєї
держави, які на основі набуття соціального та військового досвіду, морального,
психічного і фізичного вдосконалення, успадкування духовних надбань
українського народу досягнуть необхідного рівня розвитку якостей надійних
захисників Батьківщини. Ця мета передбачає:
формування національної свідомості, почуття патріотизму, любові до
Батьківщини та гордості за належність до Збройних Сил України, готовність зі
зброєю в руках захищати суверенітет і незалежність своєї країни;
виховання поваги до Конституції, законів, статутів, державної та
військової символіки України, ветеранів визвольної боротьби, Збройних Сил.
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Головною метою виховної роботи в Державній прикордонній службі
України є формування у військовослужбовців патріотичної громадянської
свідомості, підтримання високої моральної та психологічної готовності
військовослужбовців до виконання завдань щодо захисту державного кордону,
підтримання високого рівня військової дисципліни, згуртованості військових
колективів. В основу організації виховного процесу в НАДПСУ покладено
вимоги Конституції України, законів України, Указів Президента України,
постанов Уряду України, Військової присяги, концепції виховної роботи у
Збройних Силах та інших військових формуваннях та ін.. [7].
Важливим аспектом виховання особистості в умовах боротьби за
збереження незалежності та суверенітету нашої держави стало національне
виховання.
У Національній академії велика увага приділяється національнопатріотичному

вихованню

майбутніх

офіцерів-прикордонників

у

позааудиторних видах діяльності, проте у своїй статті ми хочемо зупинитися на
виховних впливах на особистість курсантів під час навчальних занять.
Виховання – діяльність з передачі новим поколінням суспільноісторичного досвіду; планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і
поведінку людини з метою формування певних установок, понять, принципів,
ціннісних орієнтацій, що забезпечує умови для її розвитку, підготовку до
громадського життя і праці [8].
Моральне

виховання

майбутніх

офіцерів-прикордонників

стосовно

Батьківщини класифіковано за такими ознаками: патріотизм, відданість
Батьківщині, вірність військовому боргу, відповідальність, самовідданість [9].
В

сучасних

умовах

недостатньо

проводити

освітній

процес

в

Національній академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького лише з метою засвоєння необхідних професійних знань,
умінь та навичок. Важливим завданням для викладачів стає формування
особистості курсантів, посилення патріотично-виховної функції навчальних
предметів, зокрема дисципліни «Іноземна мова» [10].
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З метою формування засобами змісту навчальних предметів моральних
якостей особистості рекомендується:
По-перше, виокремити як один з найголовніших напрямів виховної
роботи, національно-патріотичне виховання – справу, що за своїм значенням є
стратегічним завданням. Не менш важливим є повсякденне виховання поваги
до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора,
Гімну.
По-друге, необхідно виховувати в молоді національну самосвідомість,
налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії,
систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням
відповідальності.
По-третє, системно здійснювати виховання в курсантів громадянської
позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і
пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення
військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту
Вітчизни.
По-четверте, важливим аспектом формування національно самосвідомої
особистості є виховання поваги та любові до державної мови. Володіння
українською мовою та послуговування нею повинно стати пріоритетними у
виховній роботі з курсантами.
По-п’яте, формувати моральні якості особистості, культуру поведінки,
виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати мотивацію до праці [2].
Серед навчальних дисциплін, що викладаються у вищих військових
навчальних закладах, предмет «Іноземна мова» посідає особливе місце. Його
своєрідність полягає у тому, що в ході вивчення іноземної мови курсанти
здобувають не знання основ науки, а вміння й навички користуватися чужою
мовою як засобом спілкування, засобом одержання нової інформації.
Викладання англійської мови в НАДПСУ дає викладачеві широкі
можливості щодо виховання національної свідомості й патріотизму курсантів.
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Цьому сприяє комунікативна складова предмету, його спрямованість на
вивчення побуту, звичаїв, традицій і, насамперед, мови іншого народу.
У сучасній методиці викладання іноземних мов, поняття «навчання мові»
поступово витісняється новим поняттям – «навчання мові й культурі», адже
спілкування представників різних мов і культур передбачає обмін інформацією
про культуру, традиції, звичаї народу, до якого належать комуніканти.
Розглядаючи мову як відображення історії, культури та побуту народу-носія
цієї мови, американський методист Р. Ладо також вважав, що вивчення
іноземної мови обов’язково пов’язане з проникненням у культуру (в широкому
розумінні цього слова) її народу, що мова і культура нероздільні і неможливо
зрозуміти одну без іншої. Головною метою при цьому є не стільки знайомство з
реаліями, скільки розуміння системи понять, які склалися протягом століть.
Саме тому включення у програму навчання іноземних мов країнознавчих
елементів, культурологічних відомостей, реалій та ін., пов’язане не з бажанням
зробити навчальний процес більш цікавим, а з внутрішньою необхідністю
самого процесу навчання.
Особливо значна увага приділяється країнознавчому матеріалу іноземної
мови при вивченні тем «Україна» та «Англомовні країни», які поєднуються для
співставлення двох різних культур. Дуже влучно, на наш погляд, цей процес
описує знаменита крилата фраза «все пізнається в порівнянні», авторство якої
належить великому французькому філософу Рене Декарту. При такому підході
діалог культур розуміється не тільки як знайомство з культурою всіх
англомовних країн, але і як розуміння особливостей життя, побуту й
менталітету українців, духовної спадщини України, її внеску у світову
культуру. До того ж, порівняння дає можливість переосмислити, по-новому
оцінити давно відомі речі, факти тощо, порівнявши їх з предметами захоплення
та гордості в інших країнах. Тому, навчаючи курсантів користуватися
іноземною мовою як інструментом спілкування, слід широко використовувати
матеріали, пов’язані з культурою та історією країни мови, що вивчається, та
рідної мови. Поряд з ознайомленням з реаліями англомовних країн курсанти
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вивчають державні символи України засобами іноземної мови, інформацію про
географічне становище та політичну систему України, звичаї та традиції
українців, опрацьовують тексти, які поширюють знання з історії виникнення
столиці України міста Києва та його визначних місць, знайомляться з
біографіями Т. Г. Шевченка та інших видатних діячів України. Великий геній
українського народу Т. Г. Шевченко писав «…і чужому научайтесь, й свого не
цурайтесь…» Цими словами з поеми «І мертвим, і живим, і ненародженим…»
поет намагався пробудити в українців почуття національної гідності й честі,
посилити їхню національну свідомість. Це послання через віки актуальне й
досі.
Висновки. Англійська мова має великий виховний потенціал, так як дає
змогу викладачу охопити широке коло тем для обговорення і хоча вона
спрямована на вивчення іноземної мови, історії, культури та традицій Великої
Британії, США та інших англомовних країн не слід забувати про збереження
власних, щоб не втратити національну ідентифікацію в умовах модернізації та
глобалізації суспільства, формувати почуття патріотизму та національної
свідомості, підвищувати мотивацію до служби в ДПСУ, пізнавальний інтерес
до предмету, активність у набутті нових знань.
Робота прикордонника дуже складна фізично та психологічно, вимагає
високого рівня сформованості професійних компетентностей, але на нашу
думку саме моральні принципи людини, її патріотизм є її духовним стрижнем
та запорукою успішного виконання службових обов’язків і гарантією
збереження недоторканості кордону.
Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження. У
подальших дослідженнях доцільно детально розглянути сучасні засоби та
методи

національно-патріотичного

виховання

майбутніх

офіцерів-

прикордонників на заняттях з іноземної мови.
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Мороз Н. Особенности национально-патриотического воспитания
будущих офицеров-пограничников на занятиях по иностранному языку
В статье рассматривается национально-патриотическое воспитание
будущих
офицеров-пограничников.
Анализируется понятие
и роль
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патриотизма, подчеркивается важность сложившихся нравственных качеств
личности для воспитания надежных защитников Родины в условиях борьбы за
сохранение
независимости
и
суверенитета
нашего
государства.
Раскрываются
особенности
формирования
у
военнослужащих
патриотического сознания на занятиях по иностранному языку. Предлагается
использовать воспитательный потенциал иностранного языка с целью
формирования патриотизма курсантов методом сравнения собственной
культуры с культурой страны изучаемого языка.
Ключевые слова: воспитание, национально-патриотическое воспитание,
патриотизм, иностранный язык, будущие офицеры-пограничники.
Moroz N. Features of national-patriotic education of future border guard
officers at the foreign language classes
The article deals with national-patriotic education of future border guard
officers at the foreign language classes. In the system of modern higher military
education, it is extremely important and actual to create conditions for the
development and self-improvement of each officer as a patriot-citizen of Ukraine.
Taking into account the new socio-political realities in Ukraine after the Revolution
of dignity, the circumstances associated with Russian aggression the upbringing of a
sense of patriotism, active civic position of a young generation are becoming
increasingly important. The National Academy of the State Border Guard Service of
Ukraine named after Bohdan Khmelnytskyi as а higher military educational
institution should be a center of the formation of patriot-citizens of Ukraine ready to
take responsibility for secure border guarding. The main goal of the education of
future border guards is to form them as citizens, patriots of their state, who, on the
basis of gaining social and military experience, moral, mental and physical
perfection, and inheritance of spiritual achievements of the Ukrainian people will
reach the necessary level of development of qualities of reliable defenders of the
Motherland. The author examines the notions of education and patriotism. The
scientific works devoted to this problem are investigated. At the personality level,
patriotism is meant as an important stable characteristic feature of a personality,
expressed in one’s outlook, moral ideals, and norms of behavior. Teaching English
gives the teacher wide opportunities for raising the national consciousness and
patriotism of cadets. This is facilitated by the communicative component of the
subject, its focus on the study of life, customs, traditions and, first of all, the language
of another people. In the modern method of teaching foreign languages, the concept
of "learning the language" is gradually replaced by a new concept – "learning the
language and culture", because of the fact that communication of representatives of
different languages and cultures involves the exchange of information about their
native culture, traditions, customs etc. The English language has a great educational
potential as it allows the teacher to cover a broad range of topics for discussion.
Although it is aimed at learning a foreign language, history, culture and traditions of
the United Kingdom, the United States and other English-speaking countries,
comparing them with our ones and showing our country to advantage will help to
form a sense of patriotism and national consciousness of future border guard
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officers. The work of the border guards is very complex both physically and
psychologically, it requires a high level of professional competence formation, but in
our opinion, the moral principles and patriotism of the men are their spiritual core,
and they guarantee successful performing of service duties and preserving of the
inviolability of the border.
Key words: education, national-patriotic education, patriotism, foreign
language, future border guard officers.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ПРОЦЕСІ
НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
У статті висвітлені основні положення методики формування
комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних професій,
спрямованої на вирішення діалектичної суперечності між її наявним рівнем і
потенційними можливостями використання освітнього простору в цьому
процесі, яка забезпечить студентам знання, вміння й навички, сприятиме
творчому саморозвитку та підвищенню їхніх адаптивних можливостей, а
також самореалізації у професійній діяльності. Виокремлено чотири етапи
формування комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних
професій (усвідомлення, пізнання, актуалізація та адаптація), визначені їх
мета, розкриті сутність і педагогічні завдання.
Ключові слова: методика формування, комунікативна культура,
майбутні фахівці соціономічних професій, навчання спеціальних дисциплін,
методика навчання
Постановка проблеми у загальному вигляді. Основна мета професійної
освіти полягає в підготовці кваліфікованих фахівців, які вільно орієнтуються у
професії.

Її

реалізація

має

ґрунтуватися

на

знаннях

особливостей

індивідуального розвитку, можливостей, потреб студентів з метою їх
урахування під час організації освітнього процесу у ВНЗ; забезпечувати
розвиток і саморозвиток особистості кожного студента; сприяти виробленню у
майбутніх фахівців навичок і внутрішніх психологічних механізмів, необхідних
для успішного спілкування, навчання та праці на кожному етапі професійної
підготовки [5, с. 161–162].
© Руденко Л., Матеюк О.
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Професійне навчання є періодом початкової професійної ідентифікації
особистості, розвитку професійної культури, засвоєння фахових знань і
основних умінь і навичок, набуття навчально-професійної кваліфікації та
компетентності, формування психологічної готовності до майбутньої професії
та планування свого соціально-професійного і кваліфікаційного розвитку.
Розвиток професійної культури в сучасному суспільстві супроводжується
підвищенням уваги до комунікативної культури фахівців різного профілю,
належний рівень якої забезпечує соціально прийнятну поведінку під час
міжособистісної взаємодії.
Традиційно підготовка майбутніх фахівців розглядалася як процес,
призначений сформувати в них професійну готовність до майбутньої трудової
діяльності, але в сучасному суспільстві одним з її важливих аспектів є
особистісне

становлення

фахівця,

якому

потрібний

належний

рівень

комунікативної культури для забезпечення конкурентоспроможності на ринку
праці. Ці вимоги відображені в Концепції проекту Закону України «Про основні
засади державної комунікативної політики», де підкреслюється, що виховання
нового покоління має спрямовуватись на формування у людей комунікативної
культури. Особливо це стосується фахівців соціономічної сфери, оскільки їхня
професійна діяльність має міжособистісний характер і забезпечується їхньою
здатністю до спілкування.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти проблеми
спілкування та формування стилю міжособистісної взаємодії знайшли
висвітлення

у

філософських,

психолого-педагогічних

і

соціальних

дослідженнях Б. Ананьєва, Г. Андрєєвої, М. Бахтіна, М. Бейкера, В. Біблера,
О. Бодальова,

М. Бубера,

Л. Виготського,

М. Кагана,

В. Лабунської,

О. Леонтьєва, Б. Ломова, Ю. Лотмана, В. Малахова, А. Мудрика, М. Обозова,
Л. Орбан-Лембрик, В. Рибалки, І. Риданової, В. Саф’янова, В. Семиченко,
Т. Чмут, Я. Яноушека та ін. Питання професійного спілкування розглядаються
у працях М. Алвессона, І. Авдєєвої, С. Амеліної, І. Вдовенко, В. Грехнєва,
О. Каверіної,

В. Кан-Калика,

С. Кондратьєвої,

І. Котової,
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О. Куцевол,

Н. Логутіної,

Г. Сагач,

Є. Шиянова

та

ін.

Формування

комунікативної культури фахівців різного профілю досліджували Л. Аухадєєва,
О. Бовдир, Л. Іванченко, О. Запара, І. Зарецька, С. Знаменська, В. Лівенцова,
Л. Лузяніна,

І. Мазаєва,

С. Сарновська,

В. Майковська,

В. Сморчкова,

Н. Мітрова,

В. Соколова,

В. Ремізов,

В. Садовська,
Г. Тимченко,

О. Шевцова, М. Шовкун, Н. Юрченко та ін.
Аналіз наукової літератури щодо формування комунікативної культури
майбутніх фахівців у ВНЗ дає підстави зробити висновок, що у цьому процесі
особливої значущості набуває системність і безперервність педагогічного
впливу на його динаміку.
З огляду на це, мета статті полягає у висвітленні основних положень
методики

формування

комунікативної

культури

майбутніх

фахівців

соціономічних професій, спрямованої на вирішення діалектичної суперечності
між її наявним рівнем і потенційними можливостями використання освітнього
простору в цьому процесі, що забезпечить студентів знаннями, вміннями й
навичками, сприятиме творчому саморозвитку та підвищенню їхніх адаптивних
можливостей, а також самореалізації у професійній діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Під час проектування
авторської методики формування комунікативної культури майбутніх фахівців
соціономічних професій ми враховували, що якість їхньої професійної
підготовки та успішний прояв у трудовій практиці прямо пропорційно залежать
від рівня сформованості особистісних позицій до результатів власної життєвої
та професійної діяльності [8, с. 7]. Методика формування комунікативної
культури майбутніх фахівців соціономічних професій ґрунтується на ідеях
культурологічного, аксіологічного, особистісно-орієнтованого, синергетичного,
діяльнісного й компетентнісного підходів до її формування, націлена передусім
на

розвиток

особистості

студента,

його

мотивації

до

самоосвіти

й

саморозвитку, вміння бути гнучким у процесі професійної взаємодії, готовності
до постійного зростання, соціальної та професійної мобільності.
Змістова частина методики визначається вимогами Галузевих стандартів
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вищої

освіти

та

освітньо-кваліфікаційних

характеристик

фахівців

соціономічних професій, що містять відбір системи знань, умінь і навичок, на
основі якої соціокультурний світогляд особистості набуває нового, якісного
рівня і дає змогу швидко змінювати себе, адаптуватися до вимог професійної
діяльності [6, с. 10].
Необхідно відзначити зумовленість комунікативної культури студентів
особливостями майбутньої професійно-комунікативної діяльності, що визначає
організацію самого процесу її формування під час професійної підготовки у
ВНЗ. У зв’язку з цим методика формування комунікативної культури фахівців
соціономічних професій передбачає доцільність, цілісність, поступовість і
поетапність організації цього процесу, участь у комунікативному розвитку
студентів усього педагогічного колективу ВНЗ з метою щоденних тренувань у
навчально-трудовій професійно-комунікативній діяльності під керівництвом
викладачів.

Результат

комунікативної

упровадження

культури

фахівців

методики

полягає

соціономічних

у

професій

формуванні
як

якісної

характеристики особистості, що виявляється в готовності випускників до
використання набутих комунікативних компетенцій у професійній діяльності.
Ми

розглядаємо

комунікативну культуру фахівців

соціономічних

професій як засіб реалізації їхньої професійної компетентності та особистісного
і професійного зростання у фаховій діяльності, і вважаємо, що її формування
під час професійної підготовки має спрямовуватися на:
 вироблення

у

студентів

мотиваційно-ціннісного

ставлення

до

спілкування, потреби вдосконалення власної комунікативної культури;
 озброєння студентів професійно значущими знаннями норм і правил
професійного спілкування, розвиток пізнавальних здібностей і потреб
особистості, її здатності до ефективного сприймання та осмислення інформації;
 актуалізацію готовності випускників ВНЗ виконувати професійну
діяльність на основі практичного застосування комплексу комунікативних
умінь, навичок міжособистісної комунікативної взаємодії, відбору професійнозначущої інформації;
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 розвиток здатності застосування набутих комунікативних компетенцій
під час виконання професійно-комунікативних функцій у навчально-трудовій і
майбутній професійній діяльності [9, с. 250].
Усі ці завдання тісно взаємопов’язані: формування ціннісного ставлення
до спілкування базується на потребі знань про комунікативну культуру і,
водночас, неможливе без їх наявності, а розвиток комунікативних умінь і
навичок, які ґрунтуються на знаннях, відповідно, неможливий без прагнення до
самовдосконалення у професійній діяльності.
Зважаючи на це, цілісний процес формування комунікативної культури
майбутніх фахівців соціономічних професій доцільно розглядати поетапно.
Поетапність дозволить простежити взаємозалежність і взаємозумовленість
структурних компонентів комунікативної культури, динаміку їх становлення і
внутрішні взаємозв’язки, а також відобразити багатогранність комунікативної
культури як особистісного утворення. У процесі формування комунікативної
культури майбутніх фахівців соціономічних професій виокремлюємо чотири
етапи: усвідомлення, пізнання, актуалізація та адаптація.
Метою першого етапу (усвідомлення) є формування у студентів чіткого
уявлення

про

комунікативну

культуру

як

показник

рівня

їхнього

професіоналізму, ціннісного ставлення до спілкування, розвиток у майбутніх
фахівців мотивації до вдосконалення власної комунікативної культури,
самоосвіти й самовдосконалення, здатності до самооцінки й саморегуляції в
міжособистісній комунікативній взаємодії. Він спрямований передусім на
усвідомлення

необхідності

формування

комунікативної

культури

на

особистісно-рефлексивних засадах і передбачає формування відповідних
компетенцій: мотиваційно-ціннісної, яка включає мотиви комунікативної
поведінки й комунікативні установки, професійно-комунікативні цінності;
особистісно-комунікативної, яка визначається гуманістичною спрямованістю
особистості під час спілкування, її тактовністю, толерантністю, емпатійними
властивостями,

здатністю

до

особистісної

атракції;

комунікативно-

рефлексивної, що виявляється у здатності особистості до оцінювання й
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самооцінювання, самоаналізу, саморозвитку, самоконтролю й емоційнопсихологічної саморегуляції, рефлексії професійної комунікативної діяльності.
Провідним педагогічним завданням на етапі усвідомлення є зацікавлення
студентів, залучення їх до спостереження за комунікативною діяльністю
досвідчених фахівців, що працюють у соціономічній сфері, а також за власною
комунікативною діяльністю

у процесі професійної підготовки.

Аналіз

результатів спостереження, отриманих під час одержання знань про необхідні
для успішної роботи якості приводить студентів до усвідомлення необхідності
розвитку власної комунікативної культури [3, с. 115], підвищують мотивацію
до її вдосконалення, осягнення її важливості для високих досягнень у
професійній діяльності.
При цьому важливим є вироблення ціннісного ставлення до спілкування
як засобу міжособистісної взаємодії та з’ясування вимог до комунікативної
діяльності

фахівців

соціономічних

комунікативної культури

професій.

Усвідомлення

значущості

у професійній діяльності та необхідності її

вдосконалення зумовлює виникнення потреби отримання певних знань.
Другий етап методики формування комунікативної культури є етапом
пізнання. Його мета – розвиток пізнавальних здібностей і потреб особистості
майбутнього фахівця, її здатності до ефективного сприймання та осмислення
інформації,

тобто

накопичення

студентами

професійно-комунікативного

досвіду у вигляді знань норм і правил. Він спрямований на опанування способів
налагодження міжособистісного контакту, адекватної оцінки людини в
конкретній комунікативній ситуації, налагодження продуктивної взаємодії у
професійній сфері та передбачає формування на гносеологічно-когнітивних
засадах компетенцій: гностичної, яка ґрунтується на знанні професійних
понять, етичних норм і вимог до професійно-особистісних якостей майбутнього
фахівця, соціально-психологічних особливостей особистості, основ психології
професійного спілкування; мисленнєвої, що відображає гнучкість мислення,
здатність до аналізу й синтезу, систематизації та узагальнення відповідної
інформації, створення внутрішнього плану комунікативних дій; перцептивної,
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що виявляється у здатності особистості до сприймання партнера по
спілкуванню з урахуванням когнітивних, емоційних, оцінних особливостей
комунікативної взаємодії.
Отже, ефективна професійно-комунікативна діяльність неможлива без
певних знань. Причому їх глибина і міцність забезпечуватимуть відповідний
рівень аналізу і синтезу, узагальнення й абстрагування, свободу оперування
ними на практиці. Якісний рівень комунікативної діяльності визначається не
окремими знаннями, а їх системою: потрібні знання краще пригадуються,
відтворюються й активно включаються в комунікативну практику, якщо вони
засвоювалися в системах знань, які «забарвлюються певними почуттями,
стають переконаннями, виражаються у вчинках, складаючи сутність людської
особистості» [7, с. 84]. Таким чином, накопичення системи знань має
створювати своєрідний «фонд розумових прийомів» [4, с. 47–48], необхідних
для успішної професійно-комунікативної діяльності. Додамо, що формування
такої

системи

знань

буде

більш

ефективним,

якщо

студенти

усвідомлюватимуть необхідність їх опанування на основі рефлексії власної
комунікативної

діяльності.

Система

професійних

знань

виробляється

переважно у процесі професійно-теоретичної підготовки.
У реальній професійній діяльності практично всі основні групи функцій
фахівців соціономічних професій виконуються в умовах міжособистісної
взаємодії.

Це

означає

їх

регламентованість

правилами

професійно-

комунікативної поведінки. Метою такої взаємодії є задоволення потреби у
спільній діяльності, яка виявляється у зусиллях людей з організації сумісних
дій, що дозволяють партнерам виконати спільну діяльність [1, с. 101] і досягти
в ній взаєморозуміння.
Урахування цього під час підготовки фахівців соціономічних професій у
ВНЗ потребує зосередження уваги на соціальному аспекті спілкування,
оскільки їхня майбутня професія пов’язана з постійним оновленням контактів,
необхідністю швидко налаштовувати себе на нові стосунки, виконання різних
професійних ролей тощо. Спілкування тут відображає комплекс зв’язків і
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взаємовпливів, що виникають під час спільної діяльності фахівця соціономічної
сфери і його партнера по взаємодії. Така діяльність протікає в умовах
соціального контролю на основі суспільних норм і прийнятих зразків
поведінки, які й регламентують взаємовідносини людей, що спільно діють.
Третій етап – актуалізації – спрямований на вироблення у студентів
професійно-комунікативних умінь і навичок взаємодії та відбору професійнозначущої інформації, як системи внутрішніх засобів регуляції комунікативних
дій. Готовність випускників ВНЗ на належному рівні виконувати професійну
діяльність у соціономічній сфері полягає в практичному застосуванні
комплексу професійно-комунікативних умінь, які не лише забезпечують
ефективність професійно-комунікативної діяльності (володіння способами і
формами вербального спілкування, дотримання норм і правил мовного етикету,
реалізація

комунікативної

взаємодії

за

допомогою

електронних,

телекомунікаційних засобів зв’язку), а й є системою внутрішніх засобів
регуляції комунікативних дій (розуміння, сприйняття й аналіз мовленнєвих дій
своїх і співрозмовника, здатність до адекватної реакції на них у межах
конкретної комунікативної ситуації, налагодження зворотного зв’язку).
Внутрішнім

засобом

регуляції

власної

комунікативної

поведінки

вважаємо пов’язані з аналізом своєї роботи рефлексивні уміння, за допомогою
яких

фахівець

має

можливість

оцінити

адекватність

поставлених

комунікативних завдань реальним умовам; відповідність змісту комунікативної
діяльності поставленим завданням; ефективність комунікативних засобів для їх
вирішення в конкретній професійній ситуації. Вони виробляються у процесі
постійного аналізу своєї комунікативної діяльності й ситуативної оцінки
причинно-наслідкових зв’язків. Усвідомлення результатів цього аналізу
впливає на зміну комунікативної поведінки особистості в напрямі її
покращення.
На цьому етапі педагогічні зусилля мають бути спрямовані передусім на
формування лінгво-комунікативної компетенції, що характеризує вербальну
поведінку фахівця на основі володіння ним комунікативними техніками з
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урахуванням стилістичних, лексичних, граматичних, фонетичних аспектів
мови, в тому числі іноземної, в умовах властивого для соціономічної сфери
інтерактивного спілкування, яке потребує швидкого реагування на конкретну
комунікативну ситуацію;
Важливою для успішної діяльності вважаємо коннективно-операційну
компетенцію

фахівців

соціономічної

сфери,

яка

відображає

вміння

налагоджувати контакти, створювати позитивну атмосферу спілкування,
ненав’язливо переконувати, тобто – конструювати систему взаємовідносин із
партнером таким чином, щоб формування знань, оцінок і уявлень у процесі
творчого діалогу ґрунтувалося на співпраці щодо вирішення проблемних
завдань, дійсному зацікавленні співрозмовника [2, с. 16].
Інформаційно-технологічна

компетенція,

формування

якої

також

передбачене на етапі актуалізації, відображає вміння знаходити, вибирати,
сприймати,

аналізувати

та

використовувати

інформацію

профільного

спрямування, технологічні вміння швидкого та надійного отримання необхідної
професійно-значущої інформації на основі використання інформаційнокомунікаційних технологій та сучасних комунікаційних систем, комплексу
комп’ютерних програм для роботи відповідних підприємств та організацій.
Педагогічне завдання етапів пізнання й актуалізації, запропонованих у
методиці формування комунікативної культури фахівців соціономічних
професій, полягає в тому, щоб виробити відповідні комунікативні компетенції
на

основі

поєднання

тісно

пов’язаних

спільністю

цілей

теоретичної

комунікативної підготовки і практичної реалізації теоретичних положень у
професійній діяльності.
Мета четвертого етапу (адаптації) формування комунікативної культури
фахівців

соціономічних

професій

підпорядковується

вдосконаленню

комунікативних компетенцій у процесі навчальної та переддипломної практики
в закладах та установах соціономічного профілю. Цей етап спрямований на
формування

соціально-адаптивної,

статусно-рольової

компетенцій

і

компетенції самопрезентації, які показують ефективність комунікативної
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діяльності фахівця

соціономічної сфери

у виробничих умовах.

Вони

виявляються в швидкому входженні випускника ВНЗ у трудову спільноту,
продуктивному

виконанні

ним

професійно-комунікативних

функцій

та

усвідомленні специфіки власного виробничо-рольового репертуару. Цей етап
відрізняється особливою складністю, оскільки студенти потрапляють у реальні
професійні умови,

в яких вчаться

аналізувати

й коригувати

власну

комунікативну поведінку, знаходити й виправляти помилки, допущені під час
професійно-комунікативної

діяльності,

оцінювати

свій

професійно-

комунікативний потенціал, накопичувати професійно-комунікативний досвід,
що стимулює вдосконалення комунікативних компетенцій та сприяє прагненню
до постійного розвитку в професії.
Етап адаптації, в якому сконцентрований зміст попередніх етапів, має
відобразити очікуваний результат методики – належний рівень комунікативної
культури фахівців соціономічних професій.
Наголосимо, що пріоритетною метою нашої методики є формування
комунікативної культури майбутніх фахівців соціономічних професій як однієї
з провідних складових їхньої професійної компетентності. Тому особлива увага
має приділятися стимулюванню активності студентів та розвитку їхньої
здатності до цілеспрямованої взаємодії з оточуючими.
Висновок.

Запропонована

методика

формування

комунікативної

культури фахівців соціономічних професій відображає напрями практичної
реалізації змісту професійної підготовки і розроблена з урахуванням форм
організації теоретичного і практичного навчання і самоосвіти. Її етапи –
усвідомлення, пізнання, актуалізації, адаптації – передбачають наступність і
взаємозумовленість розвитку належних комунікативних компетенцій. Вона
спрямована

на

забезпечення

студентів

професійно

значущими

комунікативними знаннями, вміннями та навичками, сприяння їхньому
творчому особистісному розвитку й підвищенню їхніх можливостей щодо
адаптації й самореалізації у професійній діяльності.
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Узагальнення

результатів

апробування

методики

дає

підстави

стверджувати, що її використання у професійній підготовці майбутніх фахівців
дає змогу підготувати їх відповідно до вимог соціономічної сфери і сформувати
необхідні професійно-комунікативні уміння: розуміти партнерів з метою
вибору найкращого способу організації взаємодії; свідомо регулювати власну
комунікативну поведінку; адекватно ставитися до поведінки своїх колег;
обирати доцільну стратегію комунікативної поведінки у процесі професійної
діяльності; враховувати психологічні особливості співрозмовників різних типів
і підбирати відповідні комунікативні методи роботи з ними тощо.
Перспективи

подальших

досліджень.

Наукові

пошуки

шляхів

удосконалення професійної освіти вимагають посиленої уваги до використання
потенціалу всіх навчальних дисциплін щодо особистісного розвитку майбутніх
фахівців у ВНЗ, їхньої загальної та комунікативної культури. Подальшого
вивчення потребують питання: розвитку емпатійних властивостей особистості
та розроблення методики формування емпатійної культури майбутніх фахівців
соціономічних професій; включення в навчальні плани ВНЗ дисципліни
«Основи комунікативної культури» та створення відповідного науковометодичного забезпечення; вдосконалення підготовки педагогічних працівників
ВНЗ щодо формування комунікативної культури фахівців різного профілю.
Успішне вирішення цих питань сприятиме підвищенню якості вітчизняної
професійної освіти, її інтеграції в європейські освітні структури, забезпечить
конкурентоздатність українських фахівців на світовому ринку праці.
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Руденко Л., Матеюк О. Методика формирования коммуникативной
культуры будущих специалистов социономических профессий в процессе
обучения специальным дисциплинам
В статье освещены основные положения методики формирования
коммуникативной культуры будущих специалистов социономических
профессий, направленной на решение диалектического противоречия между ее
имеющимся уровнем и возможностями использования образовательного
пространства в этом процессе, которая обеспечит студентам знания, умения
и навыки, способствующие творческому саморазвитию и повышению их
адаптивных возможностей, а также самореализации в профессиональной
деятельности. Обоснована целесообразность поэтапного формирования
коммуникативной культуры будущих специалистов социономических
профессий,
что
позволит
проследить
взаимозависимость
и
взаимообусловленность
структурных
компонентов
коммуникативной
культуры, динамику их становления и внутренние взаимосвязи, а также
отразить многогранность коммуникативной культуры как личностного
образования.
Выделены четыре этапа формирования коммуникативной культуры
будущих специалистов социономических профессий (осознание, познание,
актуализация и адаптация), определены их цель, раскрыты сущность и
педагогические задачи.
Ключевые слова: методика формирования, коммуникативная культура,
будущие специалисты социономических профессий, обучение специальным
дисциплинам, методика обучения.
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Rudenko L., Mateiuk O. Methodology for the formation of communicative
culture to future specialists of socionic professions in the process of special
disciplines training
The article highlights the main provisions of the methodology for the formation
of a communicative culture to future specialists in socionic professions aimed at
solving the dialectical contradiction between its existing level and the possibilities of
using the educational space in this process that will provide students with knowledge,
abilities and skills, promote creative self-development and enhance their adaptive
capabilities, as well as self-actualization in professional activities.
It is emphasized that in the process of formation of the communicative culture
of future specialists in socionic professions, the systemic nature and continuity of
pedagogical influence on the dynamics of its formation acquire special significance.
The expediency of step-by-step formation of the communicative culture of
future specialists in socionic professions is substantiated, which will allow to trace
the interdependence of the structural components of communicative culture, the
dynamics of their formation and internal interrelations, and to reflect the diversity of
the communicative culture as a personal entity.
The four stages of the formation of the communicative culture of the future
specialists in socionic professions (awareness, cognition, actualization and
adaptation) are identified, their purpose is defined, the essence and pedagogical
tasks are revealed.
The stage of awareness is aimed at forming to students a clear understanding
of communicative culture as an indicator of their professionalism level, axiological
attitude to communication, development of motivation to improve their own
communicative culture, ability to self-esteem and self-regulation in interpersonal
communication interaction.
At the stage of cognition there is an accumulation of professional
communication experience in the form of knowledge of norms and rules. It is aimed
at mastering the ways of establishing an interpersonal contact, an adequate
assessment of a person in a particular communicative situation, the establishment of
productive interaction in the professional field.
The pedagogical task of the actualization phase consists in the development of
professional communication skills and abilities as a system of internal means of
communicative actions regulation.
The stage of adaptation is subject to the improvement of communicative
competencies in the process of educational and pre-diploma practice. The content of
all previous stages in the formation of the communicative culture of future specialists
in socionic professions is concentrated in it; this stage is supposed to reflect the
expected result of the methodology.
Key words: method of formation, communicative culture, future specialists in
socionic professions, training in special disciplines, teaching methods.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ
ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЛОГІКА» МАЙБУТНІМ
ОФІЦЕРАМ-ПРИКОРДОННИКАМ
У представленій статті автор здійснив аналіз основних положень
компетентнісного підходу у системі вищої освіти. Подано результати аналізу
наукової педагогічної та психологічної літератури щодо дослідження
компетентнісного підходу. Виділено особливості викладання філософської
дисципліни «Логіка» в освітньому процесі вищого військового навчального
закладу. Виокремлено особливості формування професійних компетенцій
майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення навчальної дисципліни
«Логіка».
Ключові слова: компетенція, вища освіта, вищий військовий навчальний
заклад, логіка, офіцери-прикордонники.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасні фахівці будь-якої
сфери повинні бути професійно компетентними, орієнтуватись у суміжних
галузях діяльності, готовими до професійного вдосконалення та зростання,
професійно мобільними.
Реалізація компетентнісного підходу у систему вищої школи, і зокрема
вищої військової школи, передбачає формування у майбутніх фахівців
загальних

та

спеціальних

професійних

компетенцій,

що

забезпечує

продуктивність майбутньої професійної діяльності.
Сучасні проблеми вищої освіти є багатоаспектними. Серед таких аспектів
важливим є непостійність об’єктів суспільних наук у зв’язку із динамічним
суспільним життям. Більшість суспільних наук, соціологія, політологія,
© Тушко К., Кабачинський М.
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економічна теорія, логіка, безпосередньо реагують на виклики суспільного
розвитку.
На сьогодні більш актуальною стає проблема формування згаданих вище
професійних компетенцій у процесі вивчення суспільних дисциплін у вищій
школі, зокрема у вищій військовій школі, де ці дисципліни не є профільними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Теоретичне вивчення проблеми реалізації
положень компетентнісного підходу у практику вищої школи показало, що,
вона висвітлена у наукових працях Н. Бібіка, О. Дубасенюка, О. Овчарука,
О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторського та ін. [2; 6; 7; 9; 11].
Проблему компетентності на різних рівнях аналізу розробляють
С. Гончаренко, Р. Чернишова (тлумачення явища компетентності), І. Тараненко
(компетентність як здатність до найефективнішого застосування знань),
А. Василюк (сучасні підходи до компетентності вчителів у Польщі), К. Корсак
(цивілізаційна компетентність), І. Ящук (життєва компетентність особистості),
В. Ковальчук (соціальна компетентність учителя), О. Овчарук (європейські
підходи

до

проблеми

компетентності),

А. Михайличенко,

В. Аніщенко

(професійна підготовка на основі стандарту компетентності), О. Пометун
(теорія

та

практика

послідовної реалізації компетентнісного

підходу),

І. Родигіна (формування основних груп компетентностей) та ін. [3; 6; 7; 8; 12].
Метою статті є аналіз особливостей реалізації компетентнісного підходу
у процесі викладання навчальної дисципліни «Логіка» майбутнім офіцерамприкордонникам.
Виклад

основного

матеріалу

дослідження.

Якість

освіти

та

підготовленість фахівців за рівнем сформованості їх професійних компетенцій
як результату освітніх систем оцінюють працедавці. У зв’язку із цим у сучасній
освітні системі відбувається переосмислення мети та результатів освіти, змісту
та методів навчання, технологій організації освітнього процесу.
Сучасна українська освітня система в умовах безперервного зростання
наукової інформації особливу увагу приділяє проблемам розвитку особистості,
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яка здатна професійно діяти у постійно змінюваних умовах, формуванню
професійних компетенцій.
Тенденція руху «від поняття кваліфікації до поняття компетенції», на
думку В. Байденка [1], виражається в тому, що посилення когнітивних та
інформаційних основ у сучасному виробництві не «покривається» традиційним
поняттям

професійної

кваліфікації.

Більш

адекватним

стає

поняття

компетентності. Не можна заперечувати той факт, що новий тип економіки
ставить нові вимоги до випускників навчальних закладів, серед яких усе
більший пріоритет одержують вимоги системно організованих інтелектуальних,
комунікативних, рефлексуючих, самоорганізуючих, моральних начал, які дають
змогу успішно організовувати діяльність у широкому соціально-економічному,
культурному контекстах [1, с. 10].
Як показує практика, сучасна система вивчення «Логіки» зводилась до
того, що знання, уміння та навички отримувались курсантами відокремлено. У
зв’язку із цим перед вищою школою стоїть завдання сформувати в курсантів
вміння більш високого рівня узагальнення.
Проведений
встановити,

що

компетентності

теоретичний
основними

та

аналіз

наукової

одиницями

компетенції.

Ученими,

літератури

оновлення
які

змісту

присвятили

дозволив
освіти
свої

є

праці

дослідженню компетентнісного підходу є В. Байденко, І. Зімняя, О. Хуторський
та ін. [1; 4; 11].
Існують різні підходи до визначення «компетентності» та «компетенції» в
освіті.
М. Хослтед, Т. Орджі вважають компетенції важливими результатами
освіти, які повинні бути сформовані в усіх, хто навчається, пронизувати всі
предмети, проходити через усі рівні освіти і розроблятися на високому рівні.
При цьому ключові компетенції – не окрема частина навчального плану, вони
інтегровані до його змісту [10].
Л. Луценко [5] так визначає сутність професійної компетентності та
компетенції:

«Професійна

компетентність

розглядається
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інтеграційна

єдність,

синтез

інтелектуальних

і

навичкових

складових

(когнітивної і діяльнісної), особистісних характеристик (ціннісні орієнтації,
здібності, риси характеру, готовність до здійснення діяльності тощо) і досвіду,
що дає змогу людині використовувати свій потенціал, здійснювати складні
культуровідповідні види діяльності, оперативно й успішно адаптуватися в
суспільстві та професійній діяльності, що постійно змінюється. Вона
відображає

не

лише

потенціал,

що є

у людини,

і здатність

його

використовувати, але і породжує нові явища, якості життя і діяльності, даючи
можливість людині бути успішною. Компетенції виступають як складові
компоненти професійної компетентності» [129, с. 61–68].
В. Байденко [1, с. 6] стверджує, що професійні компетенції – це
готовність і здатність доцільно діяти відповідно до вимог справи, методично
організовано і самостійно вирішувати завдання і проблеми, а також
самооцінювати результати своєї діяльності.
У порівнянні з іншими результатами освіти компетенція має такі
характеристики:
а) являє собою інтегрований результат освіти;
б) проявляється ситуативно;
в) існує як потенціал, який наповнюється конкретним змістом та
проявляється в конкретній ситуації.
Складність
виокремлення

компетентності

певних

як

структурних

педагогічного
елементів

явища

поняття

зумовлює

«компетенція».

Європейські експерти пропонують таку внутрішню структуру компетенцій:
- знання;
- пізнавальні навички;
- практичні навички;
- відношення;
- емоції;
- цінності та етика;
- мотивація [7].
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Рада Європи виділила ключові професійні компетенції. До них належать:
− здатність до здійснення ефективної професійної діяльності;
− професійна мобільність;
−

вміння будувати (планувати, реалізовувати, корегувати) професійну

кар’єру;
− адаптуватись до робочого місця;
− здатність адекватно реагувати на зміни ринку.
Досвід організації компетентнсіно-орієнтованої освіти у нашій країні на
сьогодні є фрагментарним і невідрефлексованим. Існують окремі практики
реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу у межах завершених і ще
діючих міжнародних проектів, що здійснюють наші дослідники разом із
зарубіжними [8].
Аналіз

досвіду

викладання

логіки

для

курсантів-прикордонників

засвідчує, що існують певні труднощі у системі їх фахової підготовки.
До першої групи проблем слід віднести, ті, що зумовлені специфікою
системи вищої військової освіти в Україні:
− відсутність систематизованого викладу логічних знань на рівні
курсантів-абітурієнтів;
− зменшення обсягів аудиторних годин для викладання логіки;
− приниження статусу логіки у системі гуманітарної освіти.
Друга група проблем пов’язана із визначенням змісту курсу логіки для
курсантів-прикордонників:
− відсутність співпраці з викладачами логіки та спеціальних дисциплін
фахової

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

(«Прикордонна

служба», «Організація та здійснення прикордонного контролю», «Оперативнорозвідувальна діяльність» тощо);
− відсутність

змістовного

наповнення

логіки

для

курсантів-

прикордонників.
З урахуванням викладеного вище, основними особливостями формування
професійних компетенцій у процесі викладання логіки, що являється
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непрофільною навчальною дисципліною у вищих навчальних та вищих
військових навчальних закладах є:
− забезпечення ідейної спрямованості викладання;
− поєднання пізнавальної та виховної функцій;
− високий науковий рівень інформативності матеріалу навчальних
занять;
− доказовість та переконливість навчального матеріалу;
− поєднання інформативності та проблемності викладеного матеріалу;
− чіткість та логічність викладу навчальної інформації;
− активізація уваги тих, кого навчають;
− розвиток їх професійного мислення;
− ясність та чіткість мови викладу матеріалу;
− навчально-методичне забезпечення занять;
− активізація творчої діяльності тих, кого навчають.
Представлені особливості формування професійних компетенцій у
процесі викладання логіки у вищій освіті, не є остаточними, оскільки сучасні
суспільні науки являють собою гігантську систему соціальних, філософських,
економічних, політологічних тощо знань, дослідницьких технологій, методик,
за допомогою яких вони охоплюють об’єктивну реальність, усі процеси та
явища життя, а також його сфери.
Висновки. Таким чином, методика викладання суспільних дисциплін
вимагає постійного удосконалення свого інструментарію, актуалізації потреб у
спеціальній методичній та навчальній літературі, врахування особливостей
кредитно-модульної технології навчання тощо.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Проведене
дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування професійних
компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі вивчення логіки.
Перспективними

напрямками

подальших

розвідок

є:

дослідження

психологічних особливостей формування професійних компетенцій курсантів у
навчально-виховному

процесі

ВВНЗ;

розробка

методики
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професійних компетенцій курсантів у позанавчальній діяльності; дослідження
чинників,

що

впливають

на

формування

професійних

компетенцій;

порівняльний аналіз досвіду формування професійних компетенцій майбутніх
офіцерів правоохоронних органів провідних країн світу.
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Тушко К., Кабачинський М. Реализация компетентностного подхода
в процессе преподавания учебной дисциплины «Логика» будущим офицерампограничникам
В представленной статье автор осуществил анализ основных
положений компетентностного подхода в системе высшего образования.
Представлены результаты анализа научной педагогической и психологической
литературы по исследованию компетентностного подхода. Выделены
особенности
преподавания
философской
дисциплины
«Логика»
в
образовательном процессе высшего военного учебного заведения. Выделены
особенности формирования профессиональных компетенций будущих
офицеров-пограничников в процессе изучения учебной дисциплины «Логика».
Ключевые слова: компетенция, высшее образование, высшее военное
учебное заведение, логика, офицеры-пограничники.
Tushko K., Kabachynskyi M. Realization of the competence approach in the
course of teaching the discipline "Logic" to future border guards officers
Modern specialists of any sphere should be professionally competent, oriented
in related fields of activity, ready for professional development and growth,
professionally mobile.
The implementation of a competent approach to the system of higher
education, and in particular the higher military school, involves the formation of
general and special professional competences for future specialists, which ensures
the productivity of future professional activities.
Modern problems of higher education are multifaceted. Among such aspects is
the volatility of objects of social sciences in connection with dynamic social life. Most
social sciences, sociology, political science, economic theory, logic, directly respond
to the challenges of social development.
Today, the problem of formation of the abovementioned professional
competencies in the process of studying social disciplines in high school, in
particular in the higher military school, where these disciplines are not profiled,
becomes more relevant.
In the article presented the author analyzed the main provisions of the
competence approach in the system of higher education. The results of the analysis of
scientific pedagogical and psychological literature concerning the research of the
competent approach are presented. The peculiarities of the teaching of philosophical
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2017

Випуск 6

Педагогіка

discipline "Logic" in the educational process of the higher military educational
institution are highlighted. The peculiarities of formation of professional
competences of future officers-frontier guards in the process of studying the
discipline "Logic" are singled out.
Taking into account the foregoing, the main features of the formation of
professional competences in the teaching of logic, which is a non-core discipline in
higher education and higher military educational institutions, are: ensuring the
ideological orientation of teaching; a combination of cognitive and educational
functions; high scientific level of information content of educational activities;
Evidence and credibility of the training material; a combination of informativity and
problem content of the material outlined; clarity and logic of presentation of
educational information; intensifying the attention of those who are taught;
development of their professional thinking; clarity and clarity of the presentation
language of the material; teaching and methodological provision of classes;
activating the creative activity of those who are taught.
The peculiarities of the formation of professional competences in the process of
teaching the logic in higher education are not final, since modern social sciences
represent a gigantic system of social, philosophical, economic, political science, etc.
knowledge, research technologies, methods by which they cover objective reality, all
processes and phenomena of life, as well as its spheres.
Thus, the methodology of teaching social disciplines requires continuous
improvement of its tools, updating needs in special methodological and educational
literature, taking into account the features of credit-module technology of education,
etc.
Key words: competence, higher education, higher military educational
institution, logic, border guards officers.
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