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СИСТЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
З УЧНЯМИ
У статті представлено результати теоретичного аналізу наукових джерел з метою
уточнення структурних складників системи професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. Значні трансформації, які
відбуваються у сфері шкільної та професійно-педагогічної освіти, залежать від впливу
різноманітних інформаційних потоків, активного і прискореного фізичного та
інтелектуального розвитку молоді, сучасних вимог до педагогічних кадрів нової генерації.
Врахування таких різноаспектних чинників зумовлює потребу їх систематизації для
результативної та цілеспрямованої підготовки студентів у педагогічних закладах вищої
освіти. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації
індивідуальної роботи з учнями поєднує основні та багатоваріантні складники такого
процесу, дає змогу визначити цілеспрямовані взаємозв’язки між ними, що свідчить про її
відкритість і дієвий вплив на результативність навчання студентів. не може бути незмінною
і стабільною. Структура авторської системи професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями складається з окремих
блоків, які постійно доповнюються, видозмінюються, розширюються, трансформуються,
вдосконалюються згідно з сучасними вимогами до педагогічної освіти вчителів,
збагачуються інноваційними підходами до організації уроків з фізичної культури в школі та
потребами врахування індивідуального стану здоров’я учнівської молоді.
Головними ознаками розробленої системи є її структурованість і зв’язок між
складниками – блоками. У цільовому блоці закладено мету професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями. У
методологічному блоці відображано наукові підходи та принципи професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури. Методичний блок педагогічної системи поєднує
суб’єктів освітнього процесу (викладачів і студентів), навчальні дисципліни, під час
вивчення яких відбувалася дослідно-експериментальна робота, сукупність методичних
матеріалів, інноваційних форм і методів навчання, взаємопов’язаний комплекс педагогічних
умов. Результативний блок відображає компонентно-критеріальну структуру готовності
майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями.
Використання системного підходу свідчить про науково-світоглядний рівень дослідження,
сприяє розробці адекватної, послідовної, науково обґрунтованої педагогічної системи.
Ключові слова: майбутні вчителі, фізична культура, індивідуальна робота з учнями,
система, наукові підходи.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Значні трансформації, які відбуваються у сфері
шкільної та професійно-педагогічної освіти, залежать від впливу різноманітних
© Алексєєв О. О.
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інформаційних

потоків,

активного

і

прискореного

фізичного

та

інтелектуального розвитку молоді, сучасних вимог до педагогічних кадрів
нової генерації. Врахування таких різноаспектних чинників зумовлює потребу
їх систематизації для результативної та цілеспрямованої підготовки студентів у
педагогічних закладах вищої освіти (ЗВО). Система професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з
учнями поєднує основні та багатоваріантні складники такого процесу, дає
змогу визначити цілеспрямовані взаємозв’язки між ними, що свідчить про її
відкритість і дієвий вплив на результативність навчання студентів у
педагогічному ЗВО. Розробка і впровадження в освітній процес системи
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації
індивідуальної

роботи

з

учнями

передбачає

врахування

теоретично-

методологічного підґрунтя, де засадничими є системний підхід, який
використовується для створення цілісної і відкритої системи досліджуваного
процесу.
На основі використання системного підходу, становлення якого датується
60-тими роками ХХ ст. і характеризується як «системна революція» [1, с. 7],
методологія наукового пізнання окресленого процесу полягає в дослідженні
професійної підготовки студентів означеної спеціальності як цілісного, складно
організованого і водночас структурно упорядкованого об’єкта [2, с. 106].
Системність перейшла у розряд прагматичних категорій у вигляді реально
діючих виробничих, технічних, комунікаційних, освітніх та інших систем.
Сприйняття і розумне використання значних масивів різнорідної інформації,
що стосуються багатьох аспектів життєдіяльності людини (в тому числі й у
сфері здобуття професії), потребують їх систематизації [3, с. 216].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
вирішення даної проблеми та на які опирається автор, свідчить, що
Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [4]
передбачає подальший розвиток і оптимізацію системи ідей та поглядів,
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визначених Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту [5].
Так, у Національній доктрині вказується, що підлягає вдосконаленню система
масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш
обдарованих
спортсменів та підвищення їхньої майстерності на етапах багаторічної
підготовки, забезпечення належного рівня участі національних збірних команд
у

найпрестижніших

світових

змаганнях

та

проведення

міжнародних,

всеукраїнських спортивних заходів, створення розгалуженої мережі сучасних
спортивних споруд як для потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб
масового

спорту. Необхідно

усунути

розбалансованість між обсягами

підготовки та реальними потребами у фахівцях з фізичної культури і спорту,
що потребує вдосконалення кваліфікація кадрів [5]. Державна політика в цьому
напрямі спрямовується не тільки на підготовку вчителів фізичної культури, а й
на розробку системи підготовки та діяльності волонтерів у сфері фізичної
культури і спорту [6].
Науковці розглядають різні аспекти проблеми професійної підготовки
майбутніх

учителів

фізичної

культури:

визначення

взаємозв’язків

психомоторних якостей учнів молодших класів на уроках фізичної культури
[7]; педагогічні інновації у фізичному вихованні студентів [8]; формування
здорового способу життя студентів ВНЗ на заняттях фізичного виховання
засобами фізкультурно-оздоровчих технологій [9]; особливості професійної
підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту до рекреаційнооздоровчої діяльності [10]; зміст методики підготовки майбутніх учителів
фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в учнів
основної школи [11]. Проблему підготовки вчителів до викладання дисципліни
«Фізичне виховання» у школі розглядають закордонні дослідники [12], [13]
та ін.
Вітчизняні наукові розвідки відображають Державну політику у сфері
фізичної культури і спорту, яка спрямовується на вирішення таких завдань:
формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного
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виховання і масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового
способу життя; удосконалення форм залучення різних груп населення до
регулярних

та

повноцінних

занять

фізичною

культурою

і

спортом;

удосконалення на науково обґрунтованих засадах системи дитячо-юнацького
спорту; підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного
спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на
етапах багаторічної підготовки; переорієнтування системи керівництва сферою
фізичної культури і спорту на забезпечення поєднання зусиль організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості; сприяння поширенню клубної системи
у сфері фізичної культури і спорту; будівництво за підтримки органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сучасних спортивних
споруд, належне їх обладнання та використання; удосконалення економічних
засад у сфері фізичної культури і спорту, запровадження ефективних моделей її
кадрового, фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та
інформаційного забезпечення [5].
Метою статті визначено уточнення структурних складників системи
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації
індивідуальної роботи з учнями.
Теоретичними основами дослідження визначено:
- довідниково-енциклопедичну та наукову літературу, з якої взято
уточнення основних дефініцій наукової розвідки;
- законодавчі акти, в яких відображено специфіку професійної підготовки
майбутніх учителів фізичної культури; Закон

України «Про вищу освіту»;

Національна стратегія розвитку освіти в Україні до 2021 року; Національна
доктрина розвитку фізичної культури і спорту; Укази Президента України «Про
Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до
2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»» і «Про
пріоритети розвитку фізичної культури і спорту в Україні»; нормативні
документи Міністерства освіти і науки та ін.
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- наукові публікації, в яких дослідники розглядають різні аспекти
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації
індивідуальної роботи з учнями.
Методика дослідження базувалася на теоретичному аналізі вітчизняних і
закордонних літературних джерел з метою обґрунтування системи професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної
роботи з учнями.
2.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Фундаметальні
світосприйняття

філософсько-методологічні

закладені

в

наукових

працях

основи
В.

системного

Артюхова

[14],

Г. Щедровицького [15], Е. Юдіна [16] та ін. Загальна теорія систем і науковий
підхід до системності означає таку організацію наукових досліджень, коли
спеціальні науки виступають первинним підґрунтям глибинного вивчення
окремих аспектів проблеми, а системні дослідження – координуючим шаром
всебічного

(комплексного)

дослідження

всієї

проблеми

загалом.

Тому системний підхід дослідники вважають новим надбанням науки
ХХ століття [1, с. 9]. А «системний рух» у наукознавстві завершився
оформленням самостійної галузі знань – системології, або загальної теорії
систем [3].
З метою розробки цілісної системи професійної підготовки майбутніх
учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями
враховувався органічний зв’язок системного підходу з методологією. Так,
С. Гончаренко визначає системний підхід як напрям у спеціальній методології
науки, завданням якого є розробка методів дослідження і конструювання
складних за організацією об’єктів як систем [17, с. 305]. Розглядаючи питання
системології освіти та освітології, А. Субетто зазначає, що «освітня система за
характеристиками системної класифікації відноситься до класу динамічних,
таких, що розвиваються, самоорганізуються і саморозвиваються, великих і
складних систем з поліієрархічною структурою» [18, с. 242]. Відтак розробка
авторської системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
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культури до організації індивідуальної роботи з учнями не може бути
незмінною і стабільною. Її структура складається з таких блоків, які постійно
доповнюються,

видозмінюються,

розширюються,

трансформуються,

вдосконалюються згідно з сучасними вимогами до педагогічної освіти вчителів,
інноваційними підходами до організації уроків з фізичної культури в школі та
потребами врахування індивідуального стану здоров’я учнівської молоді.
Головними ознаками розробленої системи є її структурованість і зв’язок
між складниками – блоками, тому її доречно розглядати як певну структурнофункціональну цілісність.
Системотвірним блоком в розробленій системі визначено цільовий, в
якому закладено мету професійної підготовки майбутніх учителів фізичної
культури до організації індивідуальної роботи з учнями.
Для

досягнення

окресленої

мети

цільовий

блок

пов’язується

з

методологічним, який визначаємо науковим підґрунтям проведення дослідної
роботи. У цьому блоці в системно-методологічному контексті поєднуються
основні наукові підходи до професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури:
системний, який відображає сутність системології педагогічної освіти;
компетентнісний, спрямований на формування кваліфікованого вчителя
фізичної культури;
особистісно орієнтований, який передбачає формування індивідуального
стилю професійної діяльності майбутнього вчителя та його підготовки до
врахування індивідуальних особливостей кожного учня на заняттях фізичної
культури;
праксеологічний, реалізація якого спрямовується на вироблення у
студентів необхідних умінь і навичок раціональної професійної діяльності;
культурологічний, який забезпечує врахування майбутніми вчителями
фізичної культури педагогічного досвіду попередніх поколінь, зростаючих
вимог до творчої педагогічної діяльності в сучасних умовах розвитку
інформаційного суспільства, зростаючих навчальних навантажень на організм
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учнівської молоді, що призводить до гіподинамії, зниження рівня здоров’я
підростаючого покоління тощо;
аксіологічний, реалізація якого спрямовується на формування ціннісного
ставлення майбутніх учителів як до своєї професії, так і до усвідомлення
важливості індивідуальної роботи з кожним учнем у напрямі їх фізичного
вдосконалення та оздоровлення;
технологічний

підхід

базується

на

вдосконаленні

організаційно-

технологічних структур освітнього процесу, виборі стратегії і тактики
використання в навчанні студентів інноваційних педагогічних технологій для
оптимізації професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури в
напрямі організації індивідуальної роботи з учнями та розробка узагальненої
структурно-функціональної моделі педагогічної системи, її апробація й
удосконалення для цілеспрямованого впровадження у ЗВО.
У методологічному блоці також поєднано загальнонаукові та специфічні
принципи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до
організації індивідуальної роботи з учнями.
Методичний блок педагогічної системи поєднує суб’єктів освітнього
процесу (викладачів і студентів), навчальні дисципліни, під час вивчення яких
відбувалася

дослідно-експериментальна

робота,

сукупність

методичних

матеріалів, оновлених методик, інноваційних форм і методів навчання,
взаємопов’язаний

комплекс

педагогічних

умов

професійної

підготовки

майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з
учнями.
Результативний блок відображає компонентно-критеріальну структуру
готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної
роботи з учнями, сукупність чітко визначених показників сформованості такої
готовності яка визначається за чотирма рівнями і свідчить про результативність
проведеного експериментального дослідження.
Виокремлені

блоки

як

складники

цілісної

педагогічної

системи

перебувають у складних взаємозв’язках. Доповнення чи зміна структури
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кожного блоку спричиняє трансформації в інших складниках а, можливо, й
усієї розробленої системи. Ми погоджуємося з думкою Н. Гузій, що поява
нових зв’язків між елементами призводить до виникнення інтегративних
властивостей окремих компонентів, тому важливою характеристикою будь-якої
системи необхідно вважати виокремлення особливих системоутворювальних
зв’язків [19, с. 62].
Експериментальне

дослідження

дієвості

розробленої

педагогічної

системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до
організації індивідуальної роботи з учнями передбачає чітке структурування її
складників,

визначення

змістового

призначення

кожного блоку,

наповнення

аналіз сутності

та

функціонального

та специфіки

реалізації

взаємопов’язаних педагогічних умов, конкретну характеристику критеріїв,
показників, компонентів і рівнів готовності студентів до означеної в цільовому
блоці діяльності.
У

такому випадку розроблена система володіє синергетичними

властивостями, що підкреслює її неаддитивність яка проявляється в тому, що
властивості досліджуваного об’єкта неможливо звести до властивостей його
частин, а також вивести лише з них [3]. Науковці стверджують, якщо
«досліджуваний об’єкт розглядається як система, то за будь-якого способу
розподілу такого об’єкта на частини неможливо виявити його цілісні
властивості» [1, с. 62].
Отже, синергетичний ефект розробленої системи проявляється в тому, що
її слід розглядати не як суму блоків, а як процес взаємодії визначених
складників, об’єднаних у систему, в результаті чого відбувається підсилення
їхньої дії. Результативність такої когерентної дії стає вищою, ніж сума ефектів
дії кожного блоку. Відтак суб’єкти й об’єкти розробленої педагогічної системи
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації
індивідуальної

роботи

з

учнями

доцільно

розглядати

як

складники

структурованого цілого, що взаємодіють між собою завдяки чітко визначеним
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зв’язкам, впливають один на одного, взаємозумовлюються, що спричинює
зростання їх дієвості і системи в цілому.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином уявлення про блокову структуру і внутрішні функціональні
взаємозв’язки визначених складників педагогічної системи професійної
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної
роботи з учнями передбачає її схематичне відтворення у структурнофункціональній моделі досліджуваного процесу. Дослідження такої моделі
дасть змогу уточнити основні характеристики об’єкта-прототипу, виявити
специфічні властивості та динаміку процесів, які вивчаються, конкретизувати
структурно-функціональні, причинно-наслідкові та генетичні зв’язки між усіма
складниками розробленої педагогічної системи. Використання системного
підходу свідчить про науково-світоглядний рівень дослідження, сприяє
розробці

адекватної,

послідовної,

науково

обґрунтованої

технології

експериментально-дослідної роботи.
Перспективи подальших наукових досліджень вбачаємо у розробці
структурно-функціональної

моделі

авторської

педагогічної

системи

професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації
індивідуальної

роботи

з

учнями,

розробці

відповідного

методичного

забезпечення та апробації сукупності педагогічних умов для оптимізації
досліджуваного процесу.
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Oleksandr Alieksieiev. System of Vocational Preparation of Future Teachers of
Physical Training to Organization of Individual Work with Pupils
The article deals with the results of theoretical analysis of scientific sources with a purpose
to clarify structural components of the system of vocational preparation of future teachers of
physical training to organization of individual work with pupils. Significant transformations, which
take place in the field of school and professional-pedagogical education, depend on the influence of
various information streams, active and accelerated physical and intellectual development of youth,
modern requirements for teaching staff of new generation. Taking into account such
multidimensional factors provides necessity in systematization of them for efficient and purposeful
training of students in pedagogical higher educational institutions. The system of vocational
preparation of future teachers of physical training to organization of individual work with pupils
includes basic and multivariate blocks of such process, gives the opportunity to define purposeful
interrelationships between them, indicating its patency and effective impact on students’ study
cannot be unchanged and stable. The structure of author’s system of vocational preparation of
future teachers of physical training to organization of individual work with pupils consists of
separate components, which are constantly supplemented, modified, expanded, transformed,
improved in accordance with modern requirements to pedagogical education of teachers, enriched
with innovative approaches to organization of physical education lessons at school and the needs of
taking into account the individual health state of pupils youth.
The main principles of the developed system are its structuring and connection between
components – blocks. The purpose of vocational preparation of future teachers of physical training
to organization of individual work with pupils is set in the target block. The scientific approaches
and principles of vocational preparation of future teachers of physical training are described in the
methodological block. The methodical block of pedagogical system combines the subjects of
educational process (instructors and students), educational disciplines, during studying of which
was carried out researched and experimental work, set of teaching materials, innovative forms and
methods of study, interconnected complex of pedagogical conditions. The resultative block displays
the component-criterial structure of readiness of future teachers of physical training to organization
of individual work with pupils. The use of system approach indicates the scientific and worldview
level of research, promotes the development of adequate, consistent, scientifically grounded
pedagogical system.
Key words: future teachers, physical training, individual work with students, system,
scientific approaches.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка
УДК 378.147:004
Віталій Бойчук
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри ІІТО,
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця,
https://orcid.org/0000-0002-1082-3962
boichuk1974@ukr.net

Володимир Уманець
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри ІІТО
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця
https://orcid.org/0000-0002-7237-4955
umkavin@gmail.com

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА»
У статті розглядається практичне використання ІКТ, зокрема, пакетів прикладних
програм ArCon, Adobe Photoshop, Corel Draw, 3ds Max, Zbrush та ін. Під час художньої та
графічної підготовки студентів педагогічних закладів у вивченні як нормативних дисциплін,
так і дисциплін за вибором.
Розглядаючи можливості та шляхи використання ІКТ у навчальному процесі, ми
розрізняли різні типи комп'ютерно-орієнтованих освітніх систем, а саме: 1) технологію
пошуку та обміну художньо-графічною інформацією на основі Інтернет-ресурсів;
2) технологія використання електронних освітніх ресурсів художньо-графічного напрямку;
3) технології
використання
інструментального
художньо-технічного
програмного
забезпечення. Майстерність інструментального художньо-технічного програмного
забезпечення повинна стати основною частиною методичної системи навчання педагогічного
університету.
У процесі проектно-графічного навчання майбутні викладачі професійної підготовки з
комп'ютерних технологій виконують креслення дво- і тривимірних моделей геометричних
об'єктів, а також текстові пояснювальні документи. Така методика сприяє формуванню у
студентів уявлень про співвідношення геометричних об'єктів у просторі та їх зображеннях на
площині, а також розвиває просторову уяву та навички логічного мислення у процесі
побудови геометричних моделей. Основні принципи та складності графічного будівництва, а
також труднощі, що виникають під час виконання лабораторних та практичних робіт,
демонструються та деталізуються виклачами, які використовують ІКТ безпосередньо в
досліджуваному або застосованому програмному середовищі, з відображенням проекції на
екрані. Вони складають основу інформаційних технологій і художньо-графічної
компетентності майбутніх учителів професійної підготовки в галузі комп'ютерних
технологій і є основою для розвитку здатності людини до професійної діяльності,
дозволяючи в майбутньому професійно використовувати освоєні комп'ютерні ресурси в
педагогічній і художньо-творчій діяльності.
Ключові слова: художньо-графічна підготовка; художньо-графічна компетентність;
інструментальні художньо-технічні програмні засоби; інформаційно-комунікаційні
технології.
© Бойчук В. М., Уманець В. О.
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1. ВСТУП
Постановка

проблеми.

У

межах

інформаційно-технологічного

забезпечення освітня технологія розглядається не лише як процес і результат
проектування навчання, а як специфічний засіб, інструмент педагога, що дає
можливість ефективно організувати освітню діяльність на технологічному рівні.
Відомо, що використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ) впливає на методичну систему навчання на всіх її рівнях. ІКТ є засобом,
який суттєво розширює творчий потенціал, підвищує продуктивність освітньої
діяльності та виводить за межі традиційної моделі вивчення навчальної
дисципліни. Завдяки ним у студентів відбувається осмислення знань у новому
ракурсі, з’являється нове бачення відомих фактів і явищ, набуваються вміння
навчатися самому [1, с. 69].
Для успішного засвоєння навчального матеріалу з художньо-графічної
підготовки студентів із використанням ІКТ необхідно розв’язати такі завдання:
визначити

і

врахувати

вхідний

рівень

інформаційно-технологічної

підготовленості здобувачів вищої освіти; взяти до уваги індивідуальні та групові
особливості,

специфіку

підготовки

педагогів

професійного

навчання

з

комп’ютерних технологій, спеціальності 015.10 Професійна освіта (комп’ютерні
технології); виявити місце та функції ІКТ на заняттях з професійно-художньої
підготовки; виробити дидактичні дії щодо розвитку художньо-графічних
здібностей студентів; визначити типологію навчального матеріалу за рівнями
складності з метою його структурування

та розташування

в певній

послідовності; відібрати і структурувати навчальну інформацію; визначити
дидактично доцільні способи викладення навчального матеріалу; скласти
практичні завдання з урахуванням характеру необхідних художньо- графічних
компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання з комп’ютерних
технологій [2, с. 23].
Розглядаючи можливості та шляхи використання ІКТ у навчальному
процесі, ми виконали мотивоване розмежування різних типів комп’ютерно
орієнтованих навчальних систем, зважаючи на етапи художньо-графічної
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підготовки здобувачів вищої освіти, а також основні та додаткові можливості
різноманітних засобів інформатизації освітнього процесу, а саме: 1) технологія
пошуку та обміну художньо-графічної інформації на основі інтернет-ресурсів;
2) технологія використання електронних освітніх ресурсів художньо-графічного
спрямування;

3)

технологія

застосування

інструментальних

художньо-

технічних програмних засобів.
Важливе завдання підготовки майбутніх педагогів професійного навчання з
комп’ютерних технологій – сформувати вміння та навички роботи зі
спеціалізованим програмним забезпеченням. При цьому освітній процес у
педагогічному

університеті

інструментальних

доцільно

будувати

художньо-технічних

на

програмних

базі

сучасних

засобів,

що

використовуються на практиці. Використання цих ІКТ відбувається під час
вивчення художньо-графічних дисциплін під час проведення практичних занять
із значною кількістю побудов і розрахунків. Водночас підвищується
зацікавленість обраною спеціальністю, теоретичний матеріал подається більш
доступно, зростає продуктивність засвоєння знань і вмінь, оптимальніше
використовується навчальний час, збільшується обсяг навчального матеріалу,
що засвоюють і використовують студенти, підвищується вірогідність поточного
та підсумкового контролю.
Спеціалізоване програмне забезпечення студенти вивчають під час
практичних і лабораторних занять з дисциплін «Спеціальна інформатика»,
«Комп’ютерна
конструювання»,

графіка»,

«Практикум

«Комп’ютерний

з

технічного

дизайн»,

що

моделювання

та

проводяться

в

комп’ютеризованих аудиторіях. Можемо стверджувати, що на вивчення
дисциплін,

під

час

вивчення

яких

формуються

художньо-

графічні

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання з комп’ютерних
технологій, відповідно до навчального плану, відведено 58 кредитів, 1740
годин, які розподілені на чотири роки навчання в пропорції 10 % на 1 курсі,
20 % – на другому, 35 % на третьому та 35 % на четвертому. Майбутні вчителі
знайомляться з апаратним і програмним забезпеченням, опановують прийоми
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роботи з графічною інформацією, застосування популярних прикладних
програм.

Вони

вивчають

основи

створення,

редагування,

зберігання,

перетворення векторної та растрової графіки. Студенти знайомляться з
графічними редакторами й основами систем автоматизованого проектування.
Основна увага приділяється комп’ютерній автоматизації проектної діяльності
педагогів професійного навчання з комп’ютерних технологій з орієнтацією на
подальшу роботу з учнями.
У процесі конструкторсько-графічної підготовки майбутні педагоги
професійного навчання з комп’ютерних технологій виконують креслення дво- і
тривимірних моделей геометричних об’єктів, а також текстові пояснювальні
документи. Спочатку вони виконують фрагменти креслень із застосуванням
двовимірних графічних об’єктів; пізніше – тривимірне моделювання виробів із
візуалізацією та подальшим виконанням комплексних креслень моделей. Така
методика сприяє формуванню у студентів уявлень про співвідношення між
геометричними об’єктами в просторі та їх зображеннями на площині, а також
розвиває просторову уяву та навички логічного мислення під час побудови
геометричних моделей.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія та практика підготовки
майбутніх педагогів професійного навчання з комп’ютерних технологій
досліджувалась багатьма науковцями, серед

яких В. Биков, Р. Гуревич,

М. Кадемія, О. Коберник, М. Козяр, В. Хоменко, М. Лазарєв, В. Сидоренко, С.
Ткачук, Л. Шевченко та ін.
Окремі питання художньо-педагогічної, в тому числі графічної підготовки
розглядають: Л. Анісімова, яка вважає, що графічна підготовка має
здійснюватися з урахуванням потреб до майбутньої професійної діяльності та
забезпечувати активізацію пізнавальної та творчої діяльності; Л. Оршанський
вважає

художньо-трудову

підготовку

майбутніх

учителів

складовою

педагогічного процесу у вищій школі; О. Саган у своїх дослідженнях акцентує
увагу на використанні нових інформаційних технологій для формування
художньо-графічних умінь студентів; безпосередньо проблемі художньо© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019
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графічної

підготовки

майбутніх

фахівців

дизайн-технологій

присвячені

дослідження М. Курача.
На жаль, у підготовці майбутніх педагогів професійного навчання з
комп’ютерних технологій є ще багато неузгоджених питань, а в розробках її
теоретичних і методичних основ є ще чимало нерозв’язаних проблем, зокрема,
художньо-естетичному вихованню та розвитку графічних умінь і навичок
відводиться занадто мало місця. Вивчення особливостей професійної діяльності
педагогів професійного навчання з комп’ютерних технологій, узагальнення
практики й аналіз сучасного стану їхньої підготовки в педагогічних
університетах дали змогу виявити невідповідність між запитами суспільства до
професійної компетентності педагогічних працівників цієї категорії та рівнем
їхньої художньо- графічної підготовки.
Метою статті є розгляд практичного використання інформаційнокомунікаційних

технологій

в

художньо-графічній

підготовці

майбутніх

педагогів професійного навчання з комп’ютерних технологій.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У

процесі

виконання

лабораторних

робіт

майбутніми

педагогами

професійного навчання з комп’ютерних технологій, зокрема, студентами 1 та 2
курсів, об’єктами конструювання та моделювання доцільно обирати прості
типові елементи, розрахунок і проектування яких здійснюється під час вивчення
дисциплін професійної і практичної підготовки, а саме «Інженерна і
комп’ютерна

графіка»,

«Комп’ютерний

моделювання

відбувається

у

дизайн»

програмному

та

ін.

середовищі

Комп’ютерне
за

попередньо

виконаними ескізами.
Цим

реалізується

наступність

та

інтеграція

графічних

дисциплін,

перевіряються теоретичні знання та демонструється необхідність раціонального
вибору проекцій і правильного нанесення розмірів. Візуалізація моделей
відбувається шляхом побудови реалістичних аксонометричних і тонованих
зображень у перспективі з урахуванням фізичних властивостей і текстури
матеріалів і розташування джерел освітлення.
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Самостійно конструюючи 3D-моделі виробів, студенти порівнюють,
аналізують форми, визначають оптимальний варіант зображення об’єкту,
шляхом зміни параметрів [3]. Створення тривимірної моделі ведеться поетапно.
Спочатку створюються заготовки проектованого об’єкту. Якщо об’єкт має
конструктивні елементи, то для додання йому остаточної форми застосовуються
операції, що виконуються над двома тривимірними об’єктами: моделлю
заготовки і моделлю формотворного інструменту.
При цьому проектується процес виготовлення об’єкта із заготівки шляхом
її оброблення інструментом. На цій стадії може бути визначена технологія
виготовлення об’єкту і форма оброблювального інструменту. Створена
комп’ютерна модель виробу в будь-який момент часу може бути візуалізована.
Асоціативні зображення моделі дозволяють створювати стандартні основні
види, розташовані в проекційному зв’язку, вигляд по стрілці, розрізи і
перетини, місцевий вигляд, виносний елемент. При зміні форми або розмірів
моделі трансформується зображення на всіх пов’язаних з нею асоціативних
видах. Таким чином, студенти опановують різні способи створення робочих
креслень

деталей:

традиційний

і

автоматизований.

При

автоматизації

пошукового конструювання графічна діяльність наближається до процесу
реального

моделювання.

Виконання

текстових

документів

передбачає

оформлення специфікацій, а також звіту про виконання лабораторних робіт.
Основні принципи і складні моменти графічної побудови, а також труднощі,
що виникають під час виконання лабораторних і практичних робіт викладачі
демонструють і детально з’ясовують за допомогою ІКТ безпосередньо в
програмному середовищі, що вивчається чи застосовується, з відображенням на
проекційному екрані. Враховується різна інформативна підготовленість здобувача
вищої освіти. Кожну лабораторну роботу вони захищають шляхом подання
виконаного завдання і відповідей на контрольні запитання. Завершується вивчення
дисципліни відповідями на теоретичні питання і виконанням практичного завдання
в середовищі відповідної програми. Найбільш підготовлені студенти виконують
фрагменти дипломних кваліфікаційних (творчих) робіт, а також беруть участь у
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науково-дослідній роботі.
Однією з прикладних спеціалізованих програм, яку майбутні педагоги
професійного навчання з комп’ютерних технологій використовують під час
виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інженерна і комп’ютерна графіка»
є програма Arcon, яка дає можливість спочатку створити детальний план
приміщення, а потім побачити створене приміщення в об'ємному зображенні.
Це дозволяє більш наочно обговорити архітектурні ідеї зі своїми колегами, а
також

більш

ефективно

конструювання можна

спілкуватися

з

будівельниками.

оперативно створити 2D

плани.

У

режимі

Створювати

і

розміщувати стіни, двері, вікна та інші елементи. Програма дозволить
спроектувати і розмістити в проекті дах і сходи різних конфігурацій (рис. 1).
Зазначимо, що застосування засобів ІКТ під час художньо-графічної
підготовки учителів технологій дає можливість оволодіти інструментальними
художньо-технічними програмними засобами та є ґрунтовною частиною
методичної системи навчання в педагогічному університеті. Вони формують
основу інформаційно- технологічної та художньо-графічної компетентності
майбутніх педагогів професійного навчання і є базою для розвитку здатності
особистості до професійної діяльності, дозволяють в подальшому професійно
використовувати опановані комп’ютерні ресурси в педагогічній та художньотворчій діяльності.

Рис. 1. Слайд створення проекту за допомогою електронного програмного
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комплексу «ArCon»
Основи художньо-графічної підготовки майбутні педагоги професійного
навчання одержують під час вивчення дисциплін «Спеціальна інформатика»
та «Комп’ютерна графіка». Курс вивчення саме комп’ютерної графіки
розпочинається з ознайомлення з Adobe Photoshop..
Adobe Photoshop допомагає студентам створювати такі графічні файли:
фотознімки, логотипи, емблеми, афіші, реклами тощо, а також коректувати і
відновлювати графічні файли. Студенти спочатку одержують теоретичні
знання, а потім переходять до виконання практичних завдань, метою яких є:
сформувати вміння і навички роботи з растровими зображеннями, навчити
працювати з текстовими ефектами, текстурами, імітувати природні явища в
зображенні графічного об’єкта; сформувати навички роботи з фільтрами,
уміння роботи з кольором зображення; розглянути практичне застосування
Adobe Photoshop, використовуючи основи фотокорекції. Після вивчення
растрової програми Adobe Photoshop студенти мають володіти головними
дизайнерськими вміннями і навичками [4, с. 333].
Продовжує курс програма для роботи з векторною графікою CorelDraw,
що є однією з найкращих для розв’язання художньо-дизайнерських завдань.
Програма призначена для розроблення комп’ютерної графіки, ілюстрацій,
макетів і логотипів, брошур, рекламних проспектів, web-графіки тощо.
Доступність і простота реалізації робить цей пакет безсумнівним лідером
серед аналогічних програм.
Студентам спочатку викладається теоретична частина – основні поняття,
терміни і прийоми, що використовуються у роботі з CorelDraw. Практичний
курс складається з таких завдань: малювання і редагування примітивних
об’єктів, редагування геометричних форм, створення і редагування контурів,
робота з кольором, оформлення тексту, робота з растровим зображенням,
використання спецефектів тощо. Під час виконання практичних завдань
значна увага приділяється виконанню простих геометричних об’єктів, їх
редагуванню, перегляду, створенню векторних зображень, вільної форми
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об’єктів, проектуванню логотипів, візиток та інших нескладних для студентів
завдань загального характеру.
Приклад методичних рекомендацій, що містять комп’ютеризовані
завдання, котрі виконувалися студентами у програмі CorelDraw, показано на
рис. 2.

Рис. 2. Вивчення явища іррадіації, виконане студентом в програмі CorelDraw
Ми

переконані

в

необхідності

включення

в

навчальні

плани

багатофункціональної програми для роботи з тривимірною графікою 3ds Max.
Майбутні педагоги професійного навчання мають ознайомитися з основними
методами моделювання і проектування об’єктів з її допомогою, поєднання цих
методів, накладання матеріалів, виставлення освітлення і камер, виготовлення
фотореалістичної візуалізації. Це дозволить їм у подальшій роботі виконувати
більш складні завдання, пов’язані з об’ємним проектуванням і забезпечить
високу конкурентоспроможність в майбутньому.
Корисною для художньо-графічної підготовки студентів є програма для
тривимірного моделювання Zbrush, призначеної для імітації процесу
виготовлення 3d-скульптури. Її особливістю є тривимірний рендерінг у режимі
реального часу, що істотно спрощує процедуру створення об’єкта. Студент
може не лише «ліпити» тривимірний об’єкт, а й «розфарбувати» його (див.
рис. 3) [5, c. 330].
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Рис. 3. Виконання рельєфного портрету у програмі Zbrush [6]
Наразі всі застосовані комп’ютерно орієнтовані технології художньографічної підготовки студентів дають гарні результати. Проте вони мають певні
недоліки. Передусім – відсутність наступності в їх застосуванні. Тому
необхідно об’єднати в єдине ціле доступні комп’ютерні системи, котрі мають
відповідати спільним цілям і завданням освітнього процесу, – підвищенню його
якості й ефективності. Кожна з комп’ютерно орієнтованих навчальних систем
має органічно вписуватися в реальний процес професійної підготовки
майбутнього педагога комп’ютерних технологій і поєднуватися з навчальним
планом,

навчальними

програмами

і

традиційними

формами

навчання.

Електронні освітні ресурси мають охоплювати всі основні теми дисциплін, що
вивчаються, і розроблятися на основі єдиного науково-методичного підходу,
мати подібний дизайн, дружній інтерфейс, загальну форму побудови запитань і
введення відповідей. У процесі роботи з ІКТ має забезпечуватися свобода
вибору студентом власної траєкторії навчання, можливість самостійно
оцінювати рівень своїх знань. Ці системи мають повністю імітувати заняття під
керівництвом викладача, а роль останнього переходить у нову якість
фасилітатора, керівника-консультанта.
Сукупність практичних

завдань, виконуваних

студентами

під

час

художньо-графічної підготовки на основі ІКТ, за своєю структурою і формами
проведення відображає поступовий, поетапний перехід від узагальнених
способів зображення художніх і технічних об’єктів до виконання нескладних
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індивідуальних завдань і, врешті, комплексних проектно-графічних рішень, що
в цілому відображає реальний характер проектування елементів і систем та
наближає навчальний процес до виробничого проектування. Комплексне
використання ІКТ у процесі формування художньо-графічної компетентності
майбутніх педагогів професійного навчання в сфері комп’ютерних технологій
полягає в застосуванні на кожному етапі різноманітних поєднань комп’ютерно
орієнтованих навчальних систем, що доповнюють і збагачують одна іншу в
процесі формування професійної компетентності та педагогічної майстерності
студентів. Попри це, комплексне використання ІКТ у підготовці вчителя
передбачає їх застосування в різних видах навчальної діяльності.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, можемо запропонувати таку загальну методику застосування ІКТ у
процесі художньо-графічної підготовки студентів педагогічних закладів вищої
освіти напряму підготовки «Професійна освіта»
На етапі подання нового навчального матеріалу широко застосовуються
педагогічні програмні засоби, якщо їх немає – використовують самостійно
підготовлені мультимедійні ЕОР. У процесі закріплення й узагальнення знань,
виконання вправ і завдань використовують технології пошуку, добору та
аналізу інформації, індивідуальні дослідження, групові обговорення та
презентації,

діалогову

взаємодію,

проведення

відеоконференцій

тощо.

Застосовується передусім MS PowerPoint, графічні пакети Abode Photoshop,
CorelDraw, прикладні САПР, ArCon, PRO100 тощо. Під час самостійної роботи
й на етапі контролю знову використовуються ППЗ. Для розроблення системи
завдань для самоперевірки, тестового контролю та статистичного аналізу
результатів

контролю

й

обліку

успішності

можуть

застосовуватися

спеціалізовані програми [6, c. 345].
Таким чином, комп’ютерно орієнтовані технології художньо-графічної
підготовки студентів надають студентам можливості спрямовувати свою
навчально-пізнавальну діяльність на практичне використання здобутих знань,
моделювання професійних ситуацій, гнучко використовувати ІКТ, працювати з
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навчальним матеріалом різними способами тощо [5, с. 98]. Досвід показав, що
виконання завдань із застосуванням ІКТ викликають у студентів дослідницький
інтерес, активізують пошукову діяльність, формують відповідальне ставлення до
навчання. Усі одержувані знання переносяться в практичну площину й оцінюються
відповідно до професійної й особистісної значущості.
Узагальнюючи викладені положення комп’ютерно орієнтованої технології
художньо-графічної

підготовки

студентів,

можемо

стверджувати,

що

використання ІКТ дає змогу підготувати вчителів відповідно до вимог
інформаційного суспільства, сформувати у студентів не лише художньографічну компетентність, а й: уміння працювати з інформацією різного виду;
розвинути їхні психолого-педагогічні здібності, навичок роботи індивідуально
та в команді; виробити пошукові, дослідницькі, конструкторські навички,
уміння приймати оптимальні рішення; уміння працювати безпосередньо з
поняттями, даними і віртуальним середовищем, виконувати роль дослідника,
експериментатора, проектанта, перевіряти гіпотези й робити висновки за
результатами аналізу додаткових даних і відомостей, що дає змогу глибше
осмислювати нові ідеї, встановлювати взаємозв’язки нових понять з раніше
вивченим матеріалом тощо.
Уважаємо, що ІКТ – необхідна умова модернізації освітнього процесу
підготовки вчителя технології, у якому провідним завданням є не трансляція
знань, а розвиток творчих здібностей, створення можливостей для реалізації
потенціалу особистості. ІКТ у педагогічній освіті впроваджується не як
самоціль, а як важливий інструмент, що сприяє досягненню мети навчання. На
наш погляд, студенти мають опановувати ІКТ у контексті розвитку художньографічної компетентності та педагогічної майстерності. Для ефективної
інтеграції ІКТ в освітній процес доречними є активні й інтерактивні проблемнодіяльнісні форми навчання. Контроль знань також має здійснюватися за
результатами самостійного художньо- графічного проектування студентів.
Комплексне використання ІКТ забезпечує створення інформаційноосвітнього середовища, що сприяє формуванню професійної компетентності
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майбутніх учителів технологій. Зазначимо, що це розвивальне середовище
реалізує додаткові функції своїми властивостями, якщо різні засоби ІКТ (засоби
пошуку й обміну інформації, електронні освітні ресурси та інструментальні
художньо-технічні засоби), що входять до її складу, наповнюються змістом
подальшої професійної діяльності.
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Vitalii Boychuk and Volodymyr Umanets. Information and Communication
Technologies in Preparation of Students of Pedagogical Institutions of Higher Education in
Training Professional Education
This article discusses the practical use of ICT, in particular, ArCon application packages,
Adobe Photoshop, Corel Draw, 3ds Max, Zbrush, etc. during the artistic and graphical training of
students of pedagogical institutions in the study of both normative disciplines and disciplines of free
choice.
Considering the possibilities and ways of using ICT in the educational process, we have made
a distinction between the various types of computer-oriented educational systems namely:
1) technology for the search and exchange of artistic and graphic information on the basis of
Internet resources; 2) technology of using electronic educational resources of artistic and graphic
direction; 3) the technology of the use of instrumental artistic and technical software. The mastery
of instrumental artistic and technical software should become a solid part of the methodical system
of teaching at the Pedagogical University. In the process of design and graphic training, future
teachers of professional training in computer technology perform drawings of two- and threedimensional models of geometric objects, as well as text explanatory documents. Such a technique
contributes to the formation of students' perceptions of the relation between geometric objects in
space and their images on the plane, as well as develops spatial imagination and the skills of logical
thinking during the construction of geometric models. The basic principles and complexities of the
graphic construction, as well as the difficulties encountered during the implementation of laboratory
and practical work, are demonstrated and detailed by teachers using the ICT directly in the program
environment being studied or applied, with the display on the projection screen. They form the basis
of information technology and artistic and graphic competence of future teachers of professional
training in computer technology and are the basis for the development of the person's ability to
professional activity, allowing in the future to professionally use mastered computer resources in
pedagogical and artistic and creative activities.
Key words: artistic and graphic preparation; artistic and graphic competence; instrumental
artistic and technical software; information and communication technologies.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО КОМПЛЕКСНОГО
ТЕСТУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ НА КУРСАХ ІНТЕНСИВНОГО ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті висвітлена методика, основні етапи та особливості проведення вступного
комплексного тестування персоналу Державної прикордонної служби України, що
проходить на початку курсів інтенсивного вивчення англійської мови. Метою даного
оцінювання рівня володіння англійською мовою є розподіл слухачів на групи елементарного
та більш просунутого рівнів. Однорідний склад груп за рівнем володіння англійської мови
створює комфортні умови та забезпечує ефективне засвоєння матеріалу курсів. Перевірка
знань слухачів проводиться у формі письмового тестування та усної співбесіди. Письмове
тестування проводиться за міжнародними стандартами визначення рівня користувача мови
відповідно до визначених в Описі рівнів володіння мовою Міжвідомчого круглого столу з
іноземних мов (ILR) та Стандартизаційної угоди НАТО STANAG 6001. Тест складається з
шістнадцяти завдань закритої форми, які побудовані за принципом – від простішого до
складнішого. До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких лише
один є правильним. Усна співбесіда складається з декількох завдань: розминка, постановка
запитань, висловлювання за ситуацією. Слухання, говоріння та розуміння прочитаного
оцінюється відповідно до дескрипторів рівня користувача мови. За результатами тестування,
основними проблемами в іншомовній підготовці офіцерів-прикордонників є розвиток
навичок слухання та говоріння, які є найбільш потрібні прикордонникам. Під час вивчення
навчальних дисциплін «Англійська мова для повсякденного вжитку» та «Англійська мова
для професійних потреб» слухачі розвивають іншомовну комунікативну компетентність, що
передбачає оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності, а саме: говоріння, слухання,
читання та письмо. Під час курсів інтенсивного вивчення англійської мови слухачі
покращують рівень іншомовної професійної компетенції, що сприятиме їх ефективній
службовій діяльності в органах охорони державного кордону.
Ключові слова: вступне комплексне тестування; курси інтенсивного вивчення
англійської мови; персонал Державної прикордонної служби України; професійні ситуації;
рівні володіння іноземною мовою.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Відповідно до європейських стандартів офіцериприкордонники повинні володіти не тільки ґрунтовними професійними
знаннями,

а

й

володіти

іноземною

мовою

разом

із

практичними

комунікативними вміннями і навичками вирішення професійних завдань, що
© Бабіч О. В.
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виникають під час служби на кордоні. Це актуалізує необхідність вивчення й
узагальнення

європейських

доробок

у

сфері

підготовки

персоналу

правоохоронних органів до комунікативної діяльності з метою вдосконалення
системи комунікативної підготовки персоналу всіх категорій з урахуванням
загальноєвропейських

стандартів

[1].

На

кордоні

перше

враження

представників іноземних держав про українську людину в особі прикордонника
буває домінуючим, а його іншомовна комунікативна підготовка часто є
еталоном оцінки країни загалом.
Крім

того,

співробітництва

із

значним

розширенням

міжнародного

військового

та співпраці з міжнародними організаціями необхідно

формувати у прикордонників іншомовну професійну компетентність, що надає
змогу запобігати нелегальній міграції, протидії контрабанді тощо.
Високі вимоги до якості іншомовної комунікативної підготовки офіцерівприкордонників зумовлені особливостями охорони державного кордону в
сучасних умовах. Прикордонне відомство європейського типу обов’язково буде
забезпечувати захист національних інтересів. Тому постає необхідність
реформування

системи

іншомовної

прикордонної

служби

України

підготовки

(далі

–

персоналу

ДПСУ)

з

Державної
урахуванням

загальноєвропейських стандартів, упровадження освітніх технологій, що мають
на меті забезпечення високого рівня компетентності прикордонників [2].
У світлі потреб сьогодення, додаткове навчання прикордонників
англійської мови, які вже несуть службу в органах охорони кордону, є
необхідним. З цією метою були організовані тримісячні інтенсивні курси
англійської мови на базі Національної академії Державної прикордонної
служби України (НАДПСУ) для підвищення рівня іншомовної компетенції
офіцерів-прикордонників.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна увага дослідників
присвячена удосконаленню підготовки офіцерів-прикордонників з урахуванням
зарубіжного досвіду, а саме сучасних світових тенденцій підготовки
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прикордонників у країнах Європи та США: Н. Ринденко [1], А. Балендр [2],
І. Блощинський [3; 4] та багато інших.
У зв’язку зі специфікою дослідження суттєве значення мають праці, в
яких розглядаються проблеми оцінювання іншомовної професійної підготовки
персоналу ДПСУ. Ці питання перебували в центрі уваги таких дослідників, як
А. Балендр, Н. Мороз, Д. Таушан, С. Чернова [5]. Наукові дослідження з питань
навчання іноземної мови за професійним спрямуванням розкрито у працях
таких науковців як: О. Лагодинський, І. Семеняко [6], І. Блощинський [7],
О. Нітенко [8] та ін. Проте, дані дослідження все ж не стосуються специфіки
проведення вступного комплексного оцінювання рівня іншомовної підготовки
офіцерів-прикордонників.
Метою статті є охарактеризувати особливості проведення вступного
комплексного тестування на курсах інтенсивного вивчення англійської мови
персоналу Державної прикордонної служби України.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Курси інтенсивного вивчення англійської мови організовані на базі
Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана
Хмельницького для персоналу органів та підрозділів охорони кордону. Вони
проводяться за сприяння посольства США двічі на рік, тривалістю три місяці (6
годин на день). Слухачі вивчають дві дисципліни: «Англійська мова для
повсякденного вжитку» і «Англійська мова для професійних потреб».
Метою вивчення навчальних дисциплін є оволодіння слухачами
іншомовною комунікативною компетентністю, що передбачає розвиток усіх
видів мовленнєвої діяльності, а саме: говоріння, слухання, читання та письмо.
Мета навчання досягається через виконання завдань, що спрямовані на
розвиток навичок читання, аудіювання, діалогічного та монологічного
мовлення, а також формування вміння використовувати набуті знання у
практиці іншомовного спілкування.
Завдання навчальних дисциплін – підготувати слухачів до використання
англійської мови у повсякденній діяльності, що, в свою чергу, передбачає
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розвиток іншомовних комунікативних стратегій, оволодіння слухачами
фонетичною та граматичною будовою англійської мови, засвоєння ними
лексики загального вжитку. У процесі досягнення практичної мети навчання
передбачається комплексна реалізація виховних та освітніх завдань.
В результаті вивчення навчальних дисциплін на курсах слухач повинен
знати: фонетичну будову та основні інтонаційні моделі англійської мови;
базовий граматичний матеріал англійської мови; лексичний матеріал з тем, що
вивчалися; правила міжкультурного мовленнєвого етикету; вміти: правильно
читати, інтонувати та розуміти соціально-побутові тексти; визначати значення
незнайомих слів з контексту або за допомогою словників; правильно вживати
основні граматичні структури англійської мови; використовувати лексику, що
вивчалась, в діалогічних та монологічних висловлюваннях; правильно будувати
прості поширені речення, складнопідрядні та складносурядні речення та
ставити запитання до них; робити усні та письмові повідомлення з тем, що
вивчаються; сприймати на слух та розуміти короткі повідомлення фактичного
змісту; висловлювати власну точку зору з тем, що вивчалися; готувати
презентації англійською мовою з використанням мультимедійних засобів;
використовувати

комунікативні

стратегії

для

подолання

труднощів

у

спілкуванні з іноземцями; ознайомитись з: лінгвокраїнознавчим матеріалом
англомовних країн; особливостями міжкультурного спілкування англійською
мовою; основними мультимедійними програмами та Інтернет-ресурсами для
вивчення

англійської

мови;

методикою

самостійної

роботи

щодо

удосконалення знань з англійської мови; основними видами словників та
довідкової літератури і особливостями роботи з ними.
Розподіл слухачів на групи здійснюється за результатами вступного
комплексного тестування. Перевірка знань слухачів проводиться у формі
письмового тестування та усної співбесіди. До вступного комплексного
тестування допускаються ті слухачі, які прибули на навчання згідно з
розпорядженням Адміністрації ДПСУ. У двох навчальних класах письмове
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тестування проводиться одночасно. У класі, де проводиться усна співбесіда,
може одночасно знаходитися не більше 1 слухача.
Тест для розподілу слухачів (Placement Test) використовується, щоб
оцінити їхній рівень володіння англійської мови та поділити їх на дві групи.
Цей

тип

тесту

зазначає

рівень,

при

якому

слухач

буде

навчатися

найефективніше. Першочерговою метою такого тестування є створення груп
слухачів, котрі є однорідними у своєму рівні володіння англійською мовою. Під
час створення завдань можна базуватися на загальному володінні мовою або на
освітніх цілях робочої програми навчальної дисципліни [9; 10].
Письмове

тестування

проводиться

за

міжнародними

стандартами

визначення рівня користувача мови відповідно до визначених в Описі рівнів
володіння мовою Міжвідомчого круглого столу з іноземних мов (ILR) та
Стандартизаційної угоди НАТО STANAG 6001. Тест складається з шістнадцяти
завдань закритої форми, які побудовані за принципом – від простішого до
складнішого.
Кожен слухач отримує варіант тестового завдання та бланк відповіді.
Зразки завдань представлено нижче.
1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
From an Article in a Magazine
The Detroit Zoo, described as a pioneering zoo, opened in 1928 to huge and wildly
enthusiastic crowds. Detroit’s was the first American zoo to emphasize exhibits rather than more
confining and jail-like cages typical of the day. This is perhaps most dramatically seen in one of
the zoo’s first displays, the powerful, enormous polar bear exhibit. Instead of fences, large moats
protect visitors from the huge bears. A moat proved ineffective on opening day in 1928. A bear
leaped the moat and approached Detroit’s mayor, who affably—and foolishly—reached out to
shake its paw.
Why was the Detroit zoo considered a pioneering zoo?
a. It had original ideas for creating natural settings.
b. It attracted enthusiastic crowds to its polar bear exhibit.
c. It created cages for the bears using bars.
d. It was the world’s first zoo to exhibit polar bears.
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До кожного із завдань пропонується чотири варіанти відповіді, з яких
лише один є правильним.
2. Завдання на встановлення відповідності.
У завданнях пропонується підібрати заголовок або твердження до текстів
із поданих варіантів.
A Magazine Article
Eating vegetables isn’t the only way greens can make you healthy; a new study suggests that
simply living near trees, even in cities, does your body good. Japanese researchers studied the
survival rates of more than 3,000 senior citizens in urban Tokyo, and found that those who lived
near parks and tree-lined streets were more likely to outlive those surrounded by asphalt –
regardless of age, sex, or marital and socioeconomic status. The researchers think the availability of
such places contributes to good health because it entices us to be more active.
What is the best title for this article?
a. Trees of Life

c. Tokyo -- the Best City

b. Tree Disease

d. Healthy Researchers

Завдання вважається виконаним, якщо слухач обрав правильний варіант
відповіді та позначив його у бланку. Викладач перевіряє тестові завдання до
першої неправильної відповіді і визначає рівень володіння англійською мовою
слухачем за кількістю правильних відповідей: 0 балів отримають за 1–3
правильні відповіді, 0+ балів – за 4–5 правильних відповідей (слухачі будуть
навчатися в групі першого рівня); 1 бал ставлять за 6–9 правильних відповідей,
1+ бали – за 10–12 правильних відповідей, 2 бали – за 13–16 правильних
відповідей (слухачі будуть навчатися в групі другого рівня). В загальному рівні
можна поділити таким чином: рівень 0 - відсутність практичного вміння; рівень
1 – виживання; рівень 2 – функціональний; рівень 3 – професійний; рівень 4 –
експертний; рівень 5 – досконалий / рівень високоосвіченого носія мови.
Проміжні рівні позначаються (+), вони можуть додаватися до основних з метою
навчання, оцінювання та ведення обліку, або для визначення рівня мовленнєвої
компетенції, який значно перевищує основний (від 0 до 4), але тільки частково
відповідає всім критеріям наступного основного рівня [11]. На курсах
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інтенсивного вивчення англійської мови навчаються слухачі з рівнем від 0
до 2.
З метою забезпечення об’єктивності процедури оцінювання усна
співбесіда проводиться екзаменаційною комісією. Час, який відводиться на
відповідь слухача, не повинен перевищувати 30 хвилин. Особи, що проводять
співбесіду, коротко занотовують відповіді слухачів. Слухачу не оголошується
оцінка. Одразу ж після закінчення співбесіди кожен викладач незалежно оцінює
відповідь слухача. Якщо думки викладачів розходяться, результати співбесіди
аналізуються повторно для виставлення остаточної оцінки. Слухання, говоріння
та розуміння прочитаного оцінюється відповідно до поданих дескрипторів
рівня користувача мови. Викладачі, що проводять комплексне тестування,
несуть особисту відповідальність за об’єктивність виставлених оцінок.
Орієнтовний список тем для висловлювань: «Про себе», «Моя сім’я»,
«Службові обов’язки», «Мій робочий день», «Моє рідне місто», «Мої хобі»,
«Мої вихідні». Викладачі ставлять запитання слухачу на подані теми в
теперішньому, минулому й майбутньому часах, ведуть розмову на побутові
теми. Приклади комунікативних ситуацій наведено нижче.
Приклади тем для обговорення
1.

Have you got any children? Imagine that you’d like to buy a present for your
daughter/son. I’m a shop-assistant. You are a customer.

2.

Imagine that your fridge is completely empty and you are hungry. Make a
pizza delivery.

3.

Make a hotel reservation.

4.

You are at the ticket office. Buy a train ticket to Kyiv. There are no tickets for
the nearest train.

5.

You are in a restaurant. I’m a waiter. Choose something to eat and drink. Order
your food.
Усна співбесіда складається з декількох завдань: розминка (спілкування

на побутові теми); постановка запитань (слухач ставить одному учаснику
комісії запитання на запропоновану тему: домашній улюбленець, рідне місто,
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літній відпочинок і розпитує викладача інформацію на основі загальних та
спеціальних запитань в теперішньому, минулому й майбутньому часі, робить
нотатки, передає отриману інформацію у формі розповіді іншому викладачу;
висловлювання за ситуаціями (викладач пояснює ситуацію англійською мовою,
зазначає ролі, певні деталі розмови на побутові теми, наступну ситуацію
пропонує інший викладач на одну з професійних тем). Якщо слухач погано
володіє лексичними та граматичним матеріалом, навичками слухання та
говоріння, то викладач вибирає ситуацію для обговорення з першого рівня. Для
слухача, котрий впевнено відповідає на запитання, володіє достатнім
лексичним та граматичним матеріалом викладачі підбирають ситуації з другого
рівня, які передбачають певну проблему для вирішення. Слухачі без підготовки
повинні відреагувати на ускладнення ситуації та запропонувати варіант
вирішення. Наведемо приклад комунікативних ситуацій (табл. 1).
Таблиця 1
Комунікативні ситуації для проведення усної співбесіди
Рівень 1

Рівень 2

Situation 1.
You need to go to Kiev. You must buy train
tickets. I am the clerk in the train station.
I am the clerk in the train station. You are
buying tickets.
Situation 2.
You come to a coffee-shop. I work as a
waitress in the coffee-shop.
You are a customer.
Situation 3.
You are in the United Kingdom. You want to
fly to Ukraine.
I am the person from the Air Travel Agency.
You are the customer.
Situation 4.
Imagine you have a bad toothache and you
ring a doctor.
I am a doctor in the Swiss Cottage Dental
Surgery.
Situation 5.
You are in Honda Car Shop. I am a shopassistant and you are buying Honda Accord.

Situation1
a. Imagine you want to buy a suit for a wedding.
I am a shop-assistant.
b.Problem – delivery is not here.
Situation 2
a. You are in a flat rental agency. You are
renting a flat from that agency. I am an assistant.
b. Problem – flat is flooded.
Situation 3
a. You are in a post-office. You must send very
important papers. I am a window-assistant and
you are a customer.
b. Problem – parcel is lost.
Situation 4
a. You buy a cake in a supermarket. I am a shopassistant and you are a customer.
b. Problem – cake is bad, you are back to the
supermarket to talk to a manager.
Situation 5.
a. You are in a fitness center.You are a customer.
b. Problem – after training you have a headache.
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Значна увага приділяється учасниками комісії висловлюванням слухачів
на професійні теми, адже вони стосуються обов’язків прикордонників, їхніх
функцій, вирішення проблем, які пов’язані з охороною державного кордону.
Під час спілкування на професійні теми учасники комісії обговорюють з
слухачами такі питання: “Спілкування з колегамиˮ (Знайомство з колегами,
звання, посада, посадові обов’язки).
Ситуації: 1. An international delegation from Germany is visiting your
workplace. Greet one of the visitors, have a short conversation, and close the
conversation; 2. You go to an international conference. On the first day, you must
give your name to register. The other person works at the conference. S/he does not
understand. You must spell your name for him/her; 3. A foreign delegation came to
your workplace to give a seminar. Before the seminar, you introduce one of the
foreigners to your colleague; You are at a training exercise with some foreign
counterparts. Make small talk about the weather with them; 4. Imagine you are at a
border guard conference in Brussels. There are border guards from the Netherlands,
France, Great Britain, and Italy. It’s coffee break. Have a short conversation about
your families with a border guard from another country; 5. You are at a Frontex
training exercise in Hungary. Border guards from many countries are there. Meet
someone from another country and start a conversation.
Якщо слухач демонструє хороші знання та вміння спілкуватися на прості
професійні теми, учасники комісії ускладнюють ситуації для обговорення і
пропонують такі теми для дискусії: “Перевірка документівˮ (Паспорти, Візи,
Водійські права та страховка); “Проведення інтерв’ю з іноземцямиˮ (Перевірка
на першій лінії паспортного контролю, Попередня співбесіда, Перевірка на
другій лінії паспортного контролю, Відмова у в’їзді); “Надання допомоги
іноземцям під час перетину кордонуˮ (Вирішення проблем іноземців, Правила
перетину кордону,

Інструкції щодо порядку проходження прикордонного

контролю, Дії у позаштатних ситуаціях); “Проведення огляду транспортних
засобівˮ (Проведення огляду автомобіля, Проведення огляду суден, Проведення
огляду літака, Проведення огляду потягу); “Робота з нелегальними мігрантамиˮ
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(Причини затримання, Розпорядок дня в пункті тимчасового утримання
нелегальних мігрантів, Права нелегальних мігрантів, Біографічні дані та стан
здоров’я, Обставини правопорушення, Особисті документи нелегальних
мігрантів, Робота з біженцями). Ситуації для спілкування на професійні теми:
Приклади професійних ситуацій щодо наведених вище тем для
обговорення:
1. A traveler is entering Ukraine. Check his/her passport and visa;
2. Role-play a border guard conducting a vehicle check with a traveler;
3. Choose a different type of boat for your role-play on vessel checks (cruise
ship, coastal fishing boat, freight carrier, ferry). One of you plays the captain and the
other plays the border guard officer;
4. One of you is a pilot. The other person is a border guard officer checking the
aircraft;
5. One of you is crew member on a goods train. The other person is a border
guard officer. Role-play a train search;
6. Get with a partner. Select a type of border crossing point (air/sea/ road/rail).
One of you is a border guard officer giving instructions about the border crossing
procedures. The other one is a foreigner crossing the border. He does not understand
some points in border regulations;
7. One of you is an irregular migrant. The other person is a border guard
officer. Choose the reason for detention.
Зазвичай слухачам важко спілкуватись на теми, які стосуються їх
професійної діяльності, оскільки, у них недостатній рівень володіння
прикордонними термінами та знання граматичного матеріалу англійської мови.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, характеристика особливостей проведення вступного комплексного
тестування на курсах інтенсивного вивчення англійської мови дає нам підстави
стверджувати, що вони проводяться на високому науково-методичному рівні.
За результатами цього тестування проводиться ефективний розподіл слухачів
на дві групи: перша група – елементарного рівня, друга група – більш
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просунутого рівня. Вступне тестування складається з письмового тесту та усної
співбесіди, які включають перелік завдань на перевірку навичок читання,
слухання та говоріння. Рівномірний розподіл слухачів на дві групи за рівнем
знання англійської мови дає можливість викладачам зрозуміло пояснювати
матеріал, а слухачам ефективно засвоювати його на основі комунікативного
підходу, який застосовується на курсах інтенсивного вивчення англійської
мови.
Перспективами подальших розвідок у даному напрямку вважаємо
особливості проведення підсумкового комплексного тестування на інтенсивних
курсах англійської мови для персоналу різних категорій ДПСУ.
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Olha Babich. The Methodology of Conducting the Placement Test of the Personnel of
the State Border Guard Service of Ukraine at the English Language Intensive Course
The article describes the methodology, the main stages and peculiarities of placement test of
the personnel of the State Border Guard Service of Ukraine that takes place at the beginning of the
intensive English language course. The purpose of this assessment of English language proficiency
is to distribute students into two groups of elementary and more advanced levels. A homogeneous
composition of groups according to the level of the English language provides a comfortable
environment and ensures the effective mastering of course material. Students' knowledge test is
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conducted in the form of written test and oral interview. Written test is conducted in accordance
with international standards for determining the level of the user's language in accordance with the
ILR and the NATO Standardization Agreement STANAG 6001. The test consists of sixteen closedform tasks, which are built on the principle – from simple to more complicated tasks. Each task has
four variants of answers but only one variant is correct. Oral interview consists of several tasks:
warming-up, putting questions, discussion on the situation. Listening, speaking and reading
comprehension is evaluated according to the user level language descriptors. According to the test
results, the main problems in the foreign language training of border guards are the development of
listening and speaking skills that are the most necessary for the border guards. While studying the
disciplines “English for everyday use” and “English for professional needs”, students develop the
foreign communicative competence that involves improving of all kinds of speech activities, such
as: speaking, listening, reading and writing. During English language intensive course students
improve the level of foreign professional competence which will facilitate their effective service at
the state border guard authorities.
Key words: placement test; English language intensive course; personnel of the State
Border Guard Service of Ukraine; professional situations; levels of foreign language proficiency.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК НЕВЕРБАЛЬНОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ
В ПРОЦЕСІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У МАГІСТРІВ
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються особливості невербального спілкування та його роль в
контексті міжкультурної комунікації. Виявлено, що процеси глобалізації і інтеграції у світі
та пов'язані з ними кардинальні соціально-економічні трансформації в українському
суспільстві зумовлюють необхідність реформування іншомовної підготовки магістрів
педагогічних закладах вищої освіти.
Наведена класифікація невербальних засобів спілкування за Ф. С. Бацевичем
(акустичні, оптичні, тактильно-кінестезичні, ольфакторні, темпоральні) та розглянуто деякі
елементи з цих груп. Ядром невербальної семіотики вважають просодику, кінетику і
проксеміку.
Визначено і проаналізовано такі параметри невербального спілкування, як пара-мова,
кінезис, часова та просторова організація та наведено приклади. Проаналізовано універсальні
та національні невербальні засоби спілкування.
Виявлено, що важливим моментом у процесі навчання міжкультурної комунікації є
поняття «культурної» особистості, що несе в собі не тільки особливості своєї етнічної
культури, а є здатною адекватно реагувати на прояви іншої культури.
У контексті дослідження виявлено нагальну необхідність у всебічному аналізі
невербальної поведінки, як невід’ємного компонента процесу спілкування. Доведено, що
взаємодія між людьми потребує численних форм невербальної комунікації – обміну
інформацією через зміни виразу обличчя, жести та рухи тіла. Використання невербальних
засобів у спілкуванні має загальнолюдські характеристики.
У статті проаналізовано методи, які дають змогу поглибити знання магістрів про
особливості вербальної та невербальної поведінки представників різних культур, культурні
події та явища народів світу, розвинути комунікативні навички магістрів, вміння знаходити
та виділяти необхідну інформацію.
Ключові слова: навички; міжкультурна комунікація; невербальне спілкування;
невербальна передача інформації; магістри.

1.

ВСТУП

Постановка проблеми. Зв’язки між представниками різних культур та
прагнення країн до співробітництва в усіх сферах життя набувають особливого
значення у сучасних умовах трансформації суспільства та модернізації
культури. Міжкультурна комунікація – це процес взаємозв’язку і взаємодії
представників різних спільнот, під час якого відбувається обмін інформацією,
© Воротняк Л. І.
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досвідом, духовними цінностями різних типів культур. Багато лінгвістичних та
соціально-економічних факторів, а саме: вплив зростання імміграції на всі
сфери життя певної країни;

вплив соціального контексту на використання

мови; важливість вивчення невербальних аспектів комунікації, підняли
вивчення

комунікації

між

культурами

різних

країн

на

високий

інтернаціональний рівень [1].
Міжкультурна комунікація є поліфункціональним явищем, що включає, з
одного боку, знання норм, принципів комунікативної поведінки в іншому
соціокультурному середовищі, уміння переводити їх у площину міжкультурних
відносин, з іншого, формування специфічних якостей, здатності до емпатії та
самооцінки. Саме освіта, і передусім, мовна освіта розглядається при цьому як
фундамент

формування

здатності

суб’єктів

суспільного

простору

до

міжкультурної взаємодії на принципах демократії, рівних прав та можливостей.
На думку М. Беннетта, на сучасному етапі актуалізується розвиток
інтеркультурної сензитивності молоді,

або здатності до розпізнавання

відмінностей між культурами в їхньому сприйнятті світу та терпимого
ставлення до особливостей «чужої культури» [2, с. 28–30].
Пріоритетне місце серед досліджень проблем комунікації займає вивчення
специфіки мовної і мовленнєвої поведінки людини. Вербальні компоненти
відіграють провідну роль у міжособистісному спілкуванні, оскільки саме вони є
основними носіями значень повідомлень. Цілком природним, таким чином, є
той факт, що ця складова комунікативного акту є більш ґрунтовно
дослідженою. Водночас дослідники стверджують, що частка невербальних
сигналів у міжособистісному спілкуванні становить 60 % – 80 % що доводить
важливість дослідження елементів інших семіотичних систем [3], [4].
Отже, варто наголосити на необхідності у всебічному аналізі невербальної
поведінки, як невід’ємного компонента процесу спілкування. Взаємодія між
людьми потребує численних форм невербальної комунікації – обміну
інформацією через зміни виразу обличчя, жести та рухи тіла. Використання
невербальних засобів у спілкуванні має загальнолюдські характеристики.
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Проте альтернативно існує інша невербальна поведінка – «культурна», яка
притаманна окремому народу чи етнічній групі й обумовлена культурними
традиціями та національним характером. Подібність або відмінність моральних,
етичних вимірів, звичаїв, мовних і немовних стандартів може призвести до
багатьох проблем у міжкультурній комунікації.
Таким чином, метою навчання іноземним мовам вже не може бути лише
передача лінгвістичних знань, умінь і навичок. Центральне місце в
педагогічному процесі поступово займає розвиток у молоді здатності до
міжкультурного спілкування, тобто до адекватного взаєморозуміння двох і
більше учасників комунікативного акту, які належать до різних національних
культур [5]. Важливим моментом у процесі навчання міжкультурної
комунікації є поняття «культурної» особистості, що несе в собі не тільки
особливості своєї етнічної культури, а й здатної адекватно реагувати на прояви
іншої культури.
Тому пріоритетними цілями, на які орієнтується викладач у процесі
навчання міжкультурної комунікації магістрів, є озброєння магістрів знаннями
особливостей етнічної психології, традицій, етикету, естетичних пріоритетів,
знакової системи в невербальній комунікації, що складає характеристику того
чи іншого народу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми міжкультурної
комунікації як необхідної умови успішної інтеграції у політичний соціум, що
дозволяє ефективно брати участь у процесі міжетнічної комунікації в реаліях
глобалізованого світу, досліджувались багатьма вітчизняними та зарубіжними
науковцями: серед яких слід назвати Н. Алієва, М. Баретт, О. Грива,
Л. Кузнецова, А. Полупан, О. Константинова, С. Гогильчина, Є. Верещагіна,
В. Костомарова, В. Фурманова, Г. Томахіна, З. Гасанова, Т. Петрову,
І. Калисецьку, І. Кряж, Н. Маркову, D. Deardorff, M. Rost-Roth.
Вагомий внесок у вивчення різних аспектів невербальної поведінки, яка
передає емоційний стан людини під час комунікативної взаємодії, зробили
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вітчизняні і зарубіжні учені Дж. Холл, П. Екман, А. Фрізен, А. Піз, Дж. Фаст,
Е. Холл, Т. Ніколаєва, К. Шерер, Ю. Цив’ян, І. Шаронов та ін.
Таким чином, сьогодні в умовах підвищеного інтересу до проблем
міжнаціональної, міжкультурної комунікації особливої актуальності набуває
дослідження інтерпретації невербальних засобів, як стереотипів поведінки та
елементів невербального культурного коду та аналізу специфіки невербальної
передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації.
Метою статті є виявлення особливостей використання культурнообумовлених невербальних компонентів та визначення ефективних методів
формування навичок невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної
комунікації у магістрів педагогічних закладів вищої освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Невербальна комунікація – це система знаків, що використовуються у
процесі спілкування і відрізняються від мовних засобами та формою виявлення.
Наразі ідеться про існування національного стилю спілкування – типових,
найбільш

поширених,

стереотипів

поведінки

найбільш

вірогідних

представників

особливостей

різних

етносів.

мислення

і

Використання

невербальних засобів також етнічно обумовлено, тому національна знаковість
комунікативної поведінки може і повинна бути сприйнятою та засвоєною так
само, як і природна мова.
За класифікацією Ф. С. Бацевича, невербальні засоби спілкування
представлені

акустичними,

оптичними,

тактильно-кінестезичними,

ольфакторними, темпоральними [3]. Ядром невербальної семіотики вважають
просодику, кінетику і проксеміку. Розглянемо елементи деяких з цих груп.
Жести, міміка, пози, рухи тіла (кінетична поведінка) найбільшою мірою
впливає на перебіг спілкування [3, с. 60]. Кінеми можуть або доповнювати
вербальне повідомлення, або заміщувати його.
Дослідження у галузі невербального спілкування зосереджені на проблемі
універсальності та специфічності проявів невербальної поведінки стосовно
різних культур. Національна семіосфера включає в себе найрізноманітніші
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коди, кожний з яких відрізняється своєю специфікою у порівнянні з
аналогічним кодом в іншій національній культурі. Існують, звичайно,
універсальні типи виразу обличчя, які символізують страх, щастя, подив, злість,
смуток, рухи людського тіла, а також жести, експресивні сигнали, які майже
однакові в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені брови, хитання
головою тощо), але правила виявлення цих емоцій відрізняються у різних
культурах.
Відомо багато невербальних засобів, звичок, що прийняті лише однією
нацією, тобто, невербальні сигнали в різних народів несуть різну інформацію.
Наприклад, більшість європейських народів передають згоду, хитаючи головою
згори донизу. Болгари цим жестом передають незгоду, японці лише
підтверджують, що уважно слухають співрозмовника.
І. М. Байбакова вважає, що термін «невербальне спілкування» має
слугувати для визначення таких типів поведінки і символів культури, що
передають культурно специфічні поняття, які розуміють і поділяють інші люди
в межах однієї культурної групи. Наприклад, рухи голови догори і вниз є
фізичною поведінкою, вони можуть супроводжувати вербальний знак або
заміняти його. Ці рухи тіла стають невербальним типом спілкування тоді, коли
вони передають якесь культурне повідомлення, таке, як згода, незгода або
ствердження [7].
Специфічною знаковою системою в невербальній комунікації є контакт
очей, як основний засіб візуального спілкування. Візуальний контакт відіграє
важливу роль у досягненні взаєморозуміння зі співрозмовником, оскільки
поглядом можна позитивно або негативно вплинути на іншу людину. Таким
чином, ознакою включення мовця у процес спілкування, його зацікавленість у
предметі розмови і в продовженні взаємодії є зоровий контакт, встановлений
адресатом комунікативного акту.
Іншим

прикладом

може

бути

відсутність

зорового

контакту

зі

співрозмовником, що не завжди свідчить про протилежне: жінки зі Шрі-Ланки
традиційно уникають прямого і тривалого зорового контакту з незнайомими
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чоловіками. Уникання зорового контакту з незнайомими людьми в офіційному
оточенні вважається нормальною поведінкою в Японії, але абсолютно
неприйнятне в американському контексті. Тому при тлумаченні невербальних
повідомлень слід пам’ятати про культурно-специфічні моделі кінетичної
поведінки.
Ще одним специфічним компонентом національної культури є проксемна
або просторова поведінка Проксеміка – це система організації простору і часу
спілкування. Ідеться про розміщення учасників зустрічі та доцільні, прийняті в
різних ситуаціях і культурах часові характеристики різних форм спілкування,
зокрема монологу та діалогу.
Невербальна поведінка включає також акустичні елементи. Певні
паралінгвістичні риси настільки чітко з’єднані вербально, що вони виступають
частиною лінгвістичної системи. Так відбувається з фонетичними та
інтонаційними характеристиками в англійській мові. Відомо, що у деяких
мовах тон вживається фонематично, однак в англійській мові нетональний
наголос, мова чи інтенсивність можуть використовуватися для зміни значення
слова. Слід також зазначити, що інтонація в англійській мові може описувати
різницю між питаннями, твердженнями і вигуками. Такі паралінгвістичні
моделі відрізняються в різних мовах та часто є джерелом проблем у мовленні і
розумінні повідомлення, з якими зустрічається доповідач, який не володіє
мовними формами відповідної мови.
Теоретичний аналіз проблеми свідчить про доцільність відтворення
соціокультурного

простору і

елементів

соціокультурного

оточення

та

формування на цій основі навичок міжкультурної комунікації магістрів в
навчальних умовах через максимальне насичення навчальних матеріалів
аутентичними аудіо-, відео- та друкованими матеріалами.
У цьому контексті значна увага приділяється відбору навчального
матеріалу з урахуванням таких принципів: парної диференціації з рідною
культурою; діалогу культур; дидактичної культуродоцільності; достовірності;
інформативності.
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При відборі навчального матеріалу враховуються також принципи
професійно-інформативної значущості окремого тексту та системи в цілому,
розроблені й описані в роботах А. А. Вейзе, О. Ф. Волобуєвої, В. Л. Скалкіна,
І. В. Сусліної, Д. Нунан, а саме: тематичної цілісності системи текстів
(передбачає розкриття теми у всій її повноті та глибині); предметної
пов’язаності (тексти повинні бути присвячені одному спільному предмету
повідомлення);

функціональної

обумовленості;

мовної

функціональної

системності текстового матеріалу; кількісної достатності.
Наші дослідження показали, що робота з навчання міжкультурної
комунікації може бути успішною лише тоді, коли заняття будуть проводитися з
використанням значущого за змістом матеріалу та активних методів навчання.
Підвищення полікультурної компетенції магістрів, стимулювання їх
міжкультурної сензитивності з допомогою орієнтування та інформованості про
типові для іншої культури реакції та ситуації, практичного навчання
комунікантів в ході загальнокультурних та культурно-специфічних тренінгів
допоможуть усунути комунікативні невдачі у міжкультурному спілкуванні.
Таким чином, тренінгові програми є ключовим елементом практичної
роботи з непорозуміннями у міжкультурній комунікації. Зокрема, варто
наголосити на методі «культурних асиміляторів», який є методом когнітивного
орієнтування і має на меті дати індивіду за короткий термін якомога більше
інформації про розбіжності між двома культурами і навчити його бачити певні
ситуації з точки зору членів іншомовної групи. Культурні асимілятори є
описами ситуацій, де розігрується взаємодія двох персонажів з різних культур.
Вони супроводжуються чотирма інтерпретаціями – реакціями на поведінку
персонажів. У моделюванні навчальних ситуацій перевага надається типовим
чи стереотипним комунікативним контекстам [8].
Отже, в процесі вивчення іноземної мови потрібно звертати увагу і на
такий аспект мови, як стереотипні формули невербальної поведінки. Причому
формування іноземного етикету має відбуватися в умовах, максимально
наближених до реальної комунікації. Таким чином, навчання міжкультурної
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комунікації має за мету підвищити здатність магістрів ефективно вирішувати
міжнародні ділові завдання.
Невербальне спілкування займає важливе місце у житті кожного індивіда,
оскільки, як зазначав Г. В. Колшанський, несловесні знаки – це не залишок,
який виокремлюється з мовної системи, а особливий функціональний
компонент парамовної системи, тобто та комунікативна підсистема, яка
доповнює функцію вербальної комунікативної системи [6]. Сукупність засобів
невербального спілкування поділяють на кінесичну і некінесичну підсистеми.
До кінесичної підсистеми, як до такої, що вивчає рухи тіла у процесі
комунікативної взаємодії індивідів, відносяться наступні категорії немовних
символів: вираз обличчя, жести і позиції тіла. В свою чергу некінесична
система розглядає невербальні одиниці у межах таких явищ як артефакти,
парамова, хептика, хронеміка і проксиміка [5].
Таким

чином,

була

розроблена

ціла

група

прикладних

методів,

застосування яких в навчальному процесі дало змогу зробити навчання
міжкультурної комунікації ефективним і цілеспрямованим [5], [9].
Наведемо приклади таких методів:
метод інтерактивного моделювання орієнтований на свідоме відтворення
різних індивідуальних та групових ситуацій міжкультурної комунікації.
Завдяки

цьому

методу

інтеркультурна

й

емоційна

енергія

учасників

навчального процесу спрямовується на аналіз та оцінювання ситуацій.
Спрощений світ інтерактивних моделей дає змогу учасникам краще, ніж у
реальній дійсності, ознайомитися і вивчити способи й види стосунків у
міжкультурних контактах;
метод симуляції полягає у штучному створенні конкретної ситуації
міжкультурного спілкування й прогнозування можливих варіантів і результатів,
зважаючи на різні точки зору та аспекти. Сингулятивні ситуації дають змогу
увійти в образ людини іншої культури і, як правило, є узагальненим досвідом
міжкультурного

спілкування

всіх

учасників
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характеристикою цього методу є обов’язкове створення умов для культурної
творчості, бо саме творчість є основною діяльністю її учасників.
Реалізація цих вимог значною мірою забезпечується використанням
імітативних ігор. Гра «Міклухи і Маклаї» спрямована на формування кращого
розуміння й сприйняття іншої культури. Мета гри – навчати магістрів розуміти,
як функціонує культура, що означає бути в незнайомому культурному
середовищі, які почуття та емоції можуть при цьому відчувати люди;
метод проблемних ситуацій полягає в організації таких ситуацій, за яких
відбувається трансформація інтелектуально-етичних проблем в емоційні.
Завдяки цьому учасники знаходять у співпраці з викладачем потрібний
матеріал для подолання труднощів, самостійно ставлять завдання для розвитку
власних можливостей, які є необхідними для відпрацювання відповідної
стратегії дій в опосередкованій чи безпосередній ситуації міжкультурного
спілкування.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, як доводять численні дослідження та наші власні
спостереження,

процес

навчання

магістрів

міжкультурної

комунікації

ґрунтується на аналізі й інтерпретації реальних культурних контактів з
урахуванням потенційних джерел міжкультурного непорозуміння, а саме:
специфічної кінетичної поведінки співрозмовників, проксемної поведінки,
різних уявлень носіїв різних культур про норми тривалості пауз між
мовленнєвими ходами. На відміну від традиційних форм навчання, які
передбачають переважно загальний розвиток особистості, розглянуті вище
методи більшою мірою орієнтовані на практичні вимоги й вивчення конкретних
ситуацій міжкультурної взаємодії.
Враховуючи той факт, що для повного розуміння актів комунікації
важливо оперувати усіма моделями як вербального, так і невербального
спілкування у контексті широкої міжкультурної взаємодії,

напрямами

подальших досліджень вважаємо дослідження комунікативних невдач в процесі
міжкультурної комунікації та способів їх успішного подолання.
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Liudmyla Vorotniak. Development of the Skills of Non-verbal Transmission of
Information in the Process of Intercultural Communication of Masters of Higher Educational
Pedagogical Institutions
The article deals with the features of non-verbal communication and its role in the context of
intercultural communication. It has been revealed that the processes of globalization and integration
in the world and the dramatic socio-economic transformations associated with them in the
Ukrainian society necessitate the reformation of foreign language training of masters.
The classification of non-verbal means of communication by F. S. Batsevych (acoustic,
optical, tactile-kinesthetic, olfactronic, temporal) is presented, and some elements of these groups
are considered. The key of non-verbal semiotics is considered to be prosodic, kinetic and proxemic.
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The following non-verbal communication parameters, such as para-language, kinesis,
temporal and spatial organization, are defined and analyzed, and examples are given. The universal
and national non-verbal means and habits are analyzed.
It is revealed that an important point in the process of teaching intercultural communication is
the concept of "cultural" personality, which carries not only the features of their ethnic culture, but
also is capable of responding adequately to the manifestations of another culture.
In the context of the study, there was an urgent need for a comprehensive analysis of nonverbal behavior as an integral component of the communication process. It is proved that interaction
between people requires numerous forms of non-verbal communication – the exchange of
information through changes in the expression of the face, gestures and body movements. The use
of nonverbal means in communication has universal characteristics.
The article analyzes the methods that allow to deepen the knowledge of masters about the
features of verbal and non-verbal behavior of representatives of different cultures, cultural events
and phenomena of the peoples of the world, to develop communicative skills of masters, the ability
to find and allocate the necessary information.
Key words: skills; intercultural communication; non-verbal communication; non-verbal
conveyance of information; masters.
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ЗАВДАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ РЕКРУТИНГУ ЗБРОЙНИХ CИЛ США
Забезпечення людськими ресурсами є актуальним питанням оборони держави та
включає комплекс заходів, спрямованих на визначення потреби, планування, раціонального
розподілу, прогнозування та створення військового резерву.
Перехід до контрактної армії в Україні офіційно розпочався у 2002 році після
затвердження Державної програми переходу Збройних Сил України до комплектування
військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом. Фунції відбору
кандидатів на військову службу було покладено на територіальні центри комплектування
військовослужбовцями за контрактом –відокремлені підрозділи військових комісаріатів.
Проте через обмежене фінансування потреб оборони держави не вдалося повною мірою
виконати всі передбачені заходи, а подальше реформування й скорочення військових
комісаріатів протягом 2012-2013 рр. суттєво відобразилось на спроможності забезпечити
кількісне й якісне комплектування українського війська, особливо навесні 2014 року.
Суттєву допомогу в удосконаленні відбору на військову службу за контрактом та
збереженні карового потенціалу Збройним Силами України надають іноземні країнипартнери, чий позитивний досвід є предметом постійного вивчення з боку викладацього
складу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
У статті розглядаються діяльність підрозділів рекрутингу Збройних Сил США.
Досліджено основні завдання, організаційно-штатну структуру, алгоритми роботи та
особливості функціонування вербувальних підрозділів, проаналізовано існуючі форми і
методи роботи рекрутерів щодо відбору кандидатів на військову службу за контрактом і
заходів щодо збереження досвідчених кадрів. Визначено напрями адаптації досвіду
рекрутингових підрозділів США у Збройних Силах України та запропоновано зміни до
існуючої системи підготовки фахівців зазначеного профілю із урахуванням дистанційної
складової навчання.
Ключові слова: військова служба за контрактом; дистанційне навчання; інструкторвербувальник; комплектування збройних сил; рекрутинг.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Аналіз системи комплектування Збройних Сил
України із урахуванням історичних, соціально-політичних, економічних та
демографічних факторів дозволяє пояснити сутність та основні тенденції
перетворень у військовій сфері на сучасному етапі реформування та розбудови
українського війська. При цьому забезпечення людськими ресурсами було, є і
залишається актуальним питанням оборони держави і включає комплекс
заходів, спрямованих на визначення потреби, планування, раціонального
розподілу, прогнозування та створення військового резерву.В контексті
вищевикладеного існує необхідність удосконалення форм і методів залучення
громадян України на військову службу за контрактом та збереження кадрового
потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З метою ознайомлення зі
студіюванням

проблемних

питань,

пов’язаних

із

тематикою

нашого

дослідження, вважаємо за необхідне звернути увагу на творчий доробок
вітчизняних науковців: І. Буковського, Г. Гозуватенко, Г. Галаз, О. Коваля та
Ю. Калагіна[1-5]. При цьому більшість вищеназваних праць хронологічно
припадають на перший етап виконання Державної програми переходу до
комплектування військовослужбовцями, які проходять військову службу за
контрактом

(2002-2015 рр).

комплектування

збройних

та
сил

містять

порівняльний

країн-членів

НАТО

аналіз
й

системи

обґрунтування

необхідності здійснення таких перетворень в Україні.
Окремої уваги заслуговують дослідження О. Коваля, у яких автор
виокремлює та аналізує проблемні питання діяльності територіальних центрів
комплектування та соціальної підтримки на базі військових комісаріатів [4].
У наших попередніх дослідженнях також розглядались питання удосконалення
форм і методів залучення на військову службу за контрактом – здійснення
рекламування

військової

служби

із

використанням

інформаційно-

комунікаційних технологій на основі досвіду передових країн світу [6].
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Суттєву допомогу у підвищенні якості відбору на військову службу за
контрактом Збройним Силами України (далі – ЗС України) надають іноземні
країни-партнери. Так, на базі Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана

Петра

Сагайдачного

військовослужбовців
здійснюється

за

участі

підготовка

у

системі

інструкторів

Курсової

США

два

інструкторів-вербувальників

підготовки

роки

для

поспіль

військових

комісаріатів та нової структури – Територіальних центрів комплектування та
соціальної підтримки. Отже, метою нашої статті є висвітлення особливостей
діяльності підрозділів рекрутингу ЗС США та узагальнення досвіду,
отриманого при підготовці інструкторів-вербувальників на Курсах підвищення
кваліфікації у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра
Сагайдачного.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Першою спробою законодавчого оформлення переходу до комплектування
ЗС України військовослужбовцями за контрактом стала Державна програма
переходу Збройних Сил України до комплектування військовослужбовцями, які
проходять військову службу за контрактом, завданням якої було визначено
“…реформування

існуючої

системи

комплектування

Збройних

Сил,

оптимізація їхньої чисельності та поліпшення якісного складу військ шляхом
проведення сукупності заходів, спрямованих на професіоналізацію особового
складу” [7].
Окрім цього, передбачалось реформувати систему навчальних закладів,
удосконалити
контрактної

систему
служби,

професійної
а

також

підготовки
підготовки

військовослужбовців
та

перепідготовки

військовозобов’язаних; реформувати місцеві органи військового управління
(військові

комісаріати);

удосконалити

систему

соціального

захисту

військовослужбовців і членів їх сімей [7]. Забігаючи наперед зазначимо, що у
2013 р. дію програми було припинено, а відповідний Указ Президента України,
яким її було затверджено, скасовано.
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У 2007 р. вперше було утворено територіальні центри комплектування
військовослужбовцями за контрактом (далі – ТЦК) як відокремлені підрозділи
обласних військових комісаріатів. Вони здійснювали комплекс заходів із
відбору кандидатів на військову службу за контрактом, у військовий резерв ЗС
України, вступу до військових навчальних закладів тощо[8].
Ураховуючи ситуацію на ринку праці у період часу, що розглядається,
недостатню конкурентість заробітної плати військовослужбовців ЗС України із
рівнем заробітної праці в середньому по країні та низку соціальнодемографічних факторів, на нашу думку, ТЦК поставлені перед ними завдання
із труднощами, але виконували. Саме тоді вперше з’явилася військова рекламна
продукція: відеоролики, біг-борди, плакати, листівки агітаційного змісту.
Інструктори ТЦК у рамках співпраці із центрами зайнятості населення брали
участь у ярмарках вакансій; відвідували школи, інститути, інші навчальні
заклади. Така активна рекламна діяльність сприяла зацікавленості населення
перспективою проходження військової служби. У подальшому реформування
військових комісаріатів та ТЦК (2012–2013 рр.) відобразилось на спроможності
забезпечити якісне комплектування українського війська у перші місяці
військової агресії Російської Федерації проти України, зокрема, навесні 2014 р.
На виконання вимог Державної програми розвитку Збройних Сил України
на період до 2020 року значно активізовано роботу, спрямовану на залучення
кандидатів до військової служби за контрактом. Минулого року військові
комісаріати Дніпропетровської, Одеської, Рівненської та Чернігівської областей
були переформовані у Територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки (далі –ТЦКіСП). У ТЦКіСП зв’явились нові спеціальності –
інструктор-вербувальник і старший інструктор-вербувальник у відділенні
рекрутингу та комплектування військ. Також передбачено заходи щодо
поширення інформації з метою рекламування військової служби серед
населення України. Цей процес відбувається у системі розвитку ЗС України
відповідно до стандартів НАТО та реформування державної системи мобілізації
і мобілізаційної підготовки на основі світових підходів.
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“Робота

підрозділів

рекрутингу

повинна

забезпечувати

безумовне

виконання планових завдань з комплектування військових частин Збройних
Сил України військовослужбовцями за контрактом, при цьому не допускати
випадків неякісного відбору кандидатів, для чого постійно впроваджувати нові
підходи з пошуку та відбору кандидатів на військову службу за контрактом”, –
таку думку висловив начальник Кадрового центру Сухопутних військ ЗС
України генерал-майор Г. Долгашов [9].
Як вже йшлося вище, суттєву допомогу у підвищенні якості відбору на
військову службу за контрактом надають представники країн-партнерів,
зокрема, інструктори США, де з часом сформувалась дієва система відбору на
військову службу та збереження кадрового потенціалу.
Завдання відбору кандидатів на військову службу за контрактом для
американської армії покладено на Рекрутінгове Командування Армії США (далі
–USAREC) зі штаб-квартирою у Форт Ноксі, штат Кентуккі. На USAREС
покладено функції комплектування діючої армії і Резерву армії США. Відбір
кандидатів проводиться у рамках т.зв. вербувальних операцій, які проводяться
на всій території країни, а також на об’єктах США у Німеччині та Азії [10].
Штаб-квартира USAREC забезпечує управління, контроль і кадрову
підтримку рекрутингових сил. Понад 400 офіцерів і цивільних працівників
працюють

у

підрозділах

персоналу,

управління

ресурсами,

безпеки,

дослідження та аналізу ринку, зв’язків з громадськістю та рекрутингових
операцій, а також в адміністрації USAREC.
Структура USAREC включає шість вербувальних бригад і медичну
бригаду. Штаб медичної вербувальної бригади, який також керує вербуванням
сил спеціального призначення і капеланів, також дислокується у Форт-Ноксі.
Кожна бригада структурно складається з восьми батальйонів, які
функціонують у межах свого географічного району. Кожний батальйон
здійснює керівництво вербувальними ротами у своїй зоні відповідальності.
Загалом, двісті шістдесят одна рота вербувальників забезпечує роботу та
контроль за діяльністю вербувальних пунктів. При цьому бригада медичного
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набору складається з п’яти батальйонів медичного набору по всьому
командуванню і батальйону спеціального призначення [11].
За інформацією, розміщеною на офіційному сайті USAREC, у більш ніж
1400 вербувальних офісах на території США й за кордоном працюють близько
9500 солдатів і цивільних вербувальників. [12].
Цікавим, на нашу думку є умовний розподіл регіонів комплектування ЗС
США на регіони утримання та досягнення домінування, тобто регіони, у яких
існує можливість залучити на військову службу якнайбільшу кількість
бажаючих. Інші регіони розподіляються на дві категорії: непланові регіони –
регіони, які мають середній потенціал підписання контрактів і додаткові
регіони – регіони, які мають низький потенціал підписання контрактів.
Професія армійського рекрутера є надзвичайно популярною та вимагає від
її представників бути грамотними, обізнаними й комунікабельними. Підготовка
рекрутерів відбувається у US Army Recruiting and Retention College
(українською мовою – Коледжі рекрутингу і збереження кадрового потенціалу),
який дислокується у Форт-Джексоні, Штат Південна Кароліна.
Слід зауважити, що починаючи з сімдесятих років минулого століття
американська армія комплектується виключно військовослужбовцями за
контрактом. Строк дії контракту складає від 2 до 6 років. Окрім громадян США
в американській армії можуть проходити службу і особи, які мають вид на
проживання у країні (власники Green Card), але для них введено низку
обмежень – вони не мають права обіймати посади перекладачів, а також
служити у спецпідрозділах[13].
Цікавим є й алгоритм відбору потенційного військовослужбовця. Після
прибуття на співбесіду до найюлижчого вербдувального офісу майбутній
кандидат заповнює анкету, у якій зазначає свої біографічні дані, відповідає на
питання про стан здоров’я, приводи у поліцію, заборгованість за кредитами
тощо. Якщо відповіді в анкеті не викликають додаткових питань, кандидат
допускається до здачі іспитів. Після обговорення отриманих результатів,
кандидатові пропонують військову посаду, яка найбільш відповідає його
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морально-діловим, професійно-психологічним і фізичним якостям. Чим вище
бал за іспит, тим ширше коло посад, які йому будуть запропоновані, а
відповідно й вище майбутнє грошове забезпечення. Рекрут визначається зі
строком, на який буде заключати контракт – 2, 3, 4, 5 чи 6 років. В той же час
інструктори-вербувальники заохочуються його надбавками до грошового
забезпечення й бонусними сумами, що спонукає кандидатів здійснити вибір у
бік спеціальностей, які користуються найбільшим попитом, а також заключає
контракт на більший строк [13].
Так, при вступі на військову службу військовослужбовець отримує
бонусну суму у розмірі 20–30 тисяч доларів, а іноді за підписання контракту на
дефіцитну спеціальність і 40 тисяч. Ця сума виплачується кандидату частинами
протягом всього строку контракту. Місячне грошове забезпечення рядового
призначається у межах 2 тисяч доларів [13].
Сам процес служби розпочинається у навчальному центрі для новобранців,
де вони протягом 2–3 місяців під керівництвом сержантів опановують ази
військової служби. З моменту підписання контракту рекрут може бути
направлений для проходження служби у будь-яку місцевість країни.
Відбору на військову службу за контрактом підлягають громадяни у віці
від 17 до 42 років, для неповнолітніх – обов’язкова згода батьків. Основний
контингент – це молодь у віці від 17 до 24 років. Офіс веде справи одночасно
від 200 до 250 рекрутів. За рахунок рекрутів національний резерв США
поповнюється щорічно на 60-70, а подекуди і до 100 тисяч осіб [13].
Кожний офіс має розрахунок імовірності вербовки тієї чи іншої кількості
кандидатів, який залежить від демографії району, зайнятості населення та
інших показників, при цьому спостерігається диференційований підхід,
наприклад, для офісів, розташованих у густонаселених районах, він вище.
Як правило, професійним рекрутером є тільки керівник офісу, який
спостерігає за послідовністю процесу і його відповідності встановленим
правилам. Для інших інструкторів-вербувальників рекрутинг не є основною
спеціальністю. У військах відбираються кращі сержанти, які мають достатній
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фаховий рівень і досвід служби, як правило бойовий. Після проходження
двомісячних курсів у військовому коледжі вони на 2–3 роки скеровуються для
проходження служби в офіси комплектування особовим складом, оскільки
військовослужбовці з бойовим досвідом викликають у потенційних кандидатів
більшу довіру [14].
Вербувальні операції з комплектування особовим складом поділяються на
підготовчі й вирішальні.
Підготовчі операції з комплектування передбачають всебічне вивчення
району проживання потенційних кандидатів, сфери їхньої зацікавленості, тощо.
При цьому визначається коло осіб, які здійснюватимуть допомогу у відборі
кандидатів. Особи, які дають рекомендацію потенційному кандидатові
називаються рефералами. Ретельно підбираються місця для проведення
агітаційних заходів – це ярмарки професій, навчальні заклади. Враховується
навіть форма одягу,

у якій проводяться заняття, а також навички

міжособистісного спілкування (вербальні та невербальні) та риторика.
Вирішальні операції з комплектування особовим складом є заключною
фазою операції, яка включає спілкування телефоном (особисто, віртуально),
залучення представників збройних сил; подолання перешкод.
Для того щоб виконати планове завдання (mittions) рекрутеру необхідно
проявляти самостійну ініціативу, шукати нестандартні шляхи, навіть у
неробочий час і вихідні дні, а також необхідно чітко сформулювати завдання.
Незважаючи на те, що служба в американській армії є привабливою і
високооплачуваною, з кожним роком бажаючих заключити контракт стає все
менше. Вступити на військову службу складно, необхідно відповідати багатьом
дуже високим вимогам. Слід зауважити, що вперше з часів іракської війни у
2018 році армія США не змогла виконати план набору новобранців на 8,5 %
(близько 6,5 тис.). Під час війни в Іраку, для виконання плану комплектування,
армія США вирішила цю проблему за рахунок набору на контракт
т.зв.“неформатних” кандидатів, які мали проблеми з законом, із здоров’ям, не
мали достатнього освітнього рівня. Не зважаючи на те, що президент країни
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анонсував збільшення чисельності армії, в цьому році перед рекрутерами, у
першу чергу поставлено завдання щодо якісних, а вже в другу чергу –
кількісних показників відбору новобранців. Це спонукає вербувальників
удосконалювати існуючі та шукати нові методи роботи [14].
Зазвичай, у своїй роботі вербувальники застусовують такі види пошукових
дій: спілкування телефоном; особисте спілкування; віртуальне спілкування.
Але, заявив в інтерв’ю NPR керівник армійського командування з
рекрутингу генерал Френк Мут, для агітації молоді, яка народилась у 2000-х
роках, метод спілкування телефоном є застарілим й малоефективним. Отже,
рекрутери

відпрацьовують

стратегію,

яка

базується

на

використанні

можливостей Всесвітньої павутини, у тому числі соціальних мереж. Наразі
серед молоді користується популярністю електронний спорт, а відео турніру, у
якому вербувальник виступив в ролі коментатора, за добу набрало 2 млн.
переглядів [14]. Проте такі результати для американських рекрутів є цілком
очікуваними: десять років тому назад застосування комп’ютерних ігор для
залучення на військову службу за контрактом у США дало змогу значно
підвищити кількість залучених до військової служби [6].
З метою адаптації досвіду іноземних колег у практичну діяльність
підрозділів рекрутингу ЗС України, необхідною передумовою ефективного
пошуку потенційних військовослужбовців необхідно здійснювати ретельний
аналіз показників зайнятості населення з урахуванням комплексу економічних,
демографічних, соціальних, етнічних і релігійних факторів.
Як правило, для пошуку кандидатів на військову службу за контрактом
використовується

внутрішнє

середовище

(потенційні

кандидати

–

військовослужбовці строкової служби та резервісти ) та зовнішнє середовище –
ринок праці, що передбачає співробітництво із працівниками навчальних
закладів, центрів зайнятості тощо.
Протягом 2017–2019 рр. у Національній академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного пройшли відповідну підготовку офіцери та
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сержанти, яких рекомендовано на заміщення посад у відділеннях рекрутингу та
комплектування районих військових комісаріатів.
Аналіз системи підготовки фахівців зазначеного профілю свідчить, що для
більш ефективного оволодіння матеріалом й здобуття необхідних навичиків
роботи

необхідним

є

досконале

знання

нормативно-правової

бази

та

відпрацювання алгоритму дій рекрутера у різноманітних ситуаціях.
Так, під час занять за участі інструкторів-вербувальників США, було
зроблено акцент на дослідженні пошукової фази вербувальної операції із
детальним опрацюванням форм і методів спілкування із потенційними
кандидатами й аналізі вихідних даних (соціально-демографічних, політичних,
економічних, а також інших причин і умов). Як правило, специфікою викладення
матеріалу наших є метод створення проблемних ситуацій, а до обговорення
шляхів їх вирішення активно залучаються слухачі. Окрім цього, при підготовці
інструкторів-вербувальників у Коледжі рекрутингу та збереження кадрового
потенціалу,

за

словами

його

представників,

широко

застосовуються

відеоконференції, дискусії, різноманітні хмарні технології тощо. Велику увагу
приділяється організації самопідготовки тих, хто навчається.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У контексті запровадження дистанційної складової у військових закладах
вищої освіти, на нашу думку, навчання інструкторів-вербувальників необхідно
проводити за змішаною формою: теоретична складова – у вигляді вебінарів,
відеолекцій, тестів, індивідуальних завдань тощо; практична складова – на базі
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного із
ретельним відпрацюванням ситуативних вправ і завдань. Такий підхід дозволить
значно підвищити результативність підготовки фахівців даного напрямку.
У наших подальших дослідженнях ми плануємо приділити увагу
особливостям підготовки рекрутерів у збройних силах країн-членів НАТО.
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Olga Gapeyeva, Oleh Grigorchuk and Sergii Pervak. Tasks of Recruiting and Retention
Units in the Usa Armed Forces
The human resources provision is an urgent issue of state defense and includes the set of
measures aimed at planning, rational distribution, forecasting and creation of a military reserve.
Transition to the contract army in Ukraine officially began in 2002 when the Armed Forces
of Ukraine State transformation program was approved that enabled manning of military personnel
who are enlisted by contract.
The selection of candidates for military service was assigned to the territorial centers for
recruiting servicemen under contract such as contract-separate units of military commissariats.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка
However, due to the limited funding of the state's defense needs, it was impossible to fully
implement all provided measures, and further reform and reduction of military commissariats
during 2012-2013 significantly affected the ability to provide quantitative and qualitative manning
of the Ukrainian army, especially in the spring of 2014.
Significant assistance in improving the selection for military service under contract and the
preservation of the Armed Forces of Ukraine personnel is provided by foreign partners, whose
positive experience is the subject of constant study of the Hetman Petro Sagaydachny National
Army Academy magistral staff.
The article deals with the activities of recruiting units of the USA Armed Forces. The main
tasks, organizational and staff structure, work algorithms and recruiting divisions functioning
features are investigated.
The existing forms and methods of recruitment consultants’ work concerning candidates’
selection for military service under contract and measures for preservation of skilled personnel are
analyzed. Directions of the USA recruiting divisions experience adjustment in the Armed Forces of
Ukraine are defined and changes to the existing system of specialists training of the specified
profile taking into account a distance component of training are offered.
Key words: military service under the contract; distance learning; instructor-recruiter;
recruitment of the Armed forces; recruiting.
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ПРАКТИКА ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ (ДІЛОВІ ТА РОЛЬОВІ
ІГРИ) ПРИ ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В
МІЖНАРОДНИХ ОПЕРАЦІЯХ З ПІДТРИМАННЯ МИРУ І БЕЗПЕКИ
У статті розглядаються методи інтерактивного навчання, що є складовою моделі
формування готовності військовослужбовців Збройних Сил України (далі – ЗСУ) до
професійної взаємодії у міжнародних операціях. Сучасні виклики та загрози диктують
абсолютно нові підходи до підготовки курсантів. Ефективність виконання професійних
обов’язків майбутніх офіцерів у іншомовному середовищі прямопропорційно залежить від
практичної підготовки та відпрацювання комунікативних ситуативних завдань. Таким чином
виникає гостра необхідність заміни традиційних методів навчання більш новими,
ефективними та мотиваційними.
Під час здійснення підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ для участі у міжнародних
операціях надзвичайної важливості набуває імплементація іншомовних знань через
застосування рольових та ділових ігор на заняттях. На загальному фоні навчальної діяльності
це дасть зможу додатково стимулювати інтелектуальне навантаження курсантів. Під час
програвання своїх ролей, курсанти зможуть з практичної точки зору оцінити правильність
своїх дій та можливі наслідки, які іноді можуть коштувати їм життя у іншомовному
середовищі.
Також було визначено, що рольові ігри, так само як і ігрове навчання, несуть відбиток
проблемності певних ситуаційних завдань і є ефективним засобом засвоєння знань, навичок,
умінь в конкретній ситуаційній іншомовній обстановці. При цьому можна виділити певні
постановки проблеми, які і визначатимуть рольову гру і її дидактичний зміст.
Найбільшою перевагою використання інтерактивних методів навчання є вкрай важливе
моделювання на заняттях професійних ситуацій, які можуть мати місце під час виконання
обов’язків у міжнародній операції за допомогою ділових ігор. Таким чином викладачеві
вдається спрямувати матеріал заняття на більш практичне застосування, підвищити
мотиваційні чинники пізнавальної діяльності майбутніх офіцерів та покращити навички
комунікативної взаємодії для досягнення виконання спільного завдання.
Ключові слова: інтерактивні форми навчання; ділова гра; моделювання реальності;
іншомовне спілкування; професійна взаємодія.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Сучасні виклики та загрози на рівні держави
загалом, та Збройних Сил України зокрема, значними темпами пришвидшують
потребу

досягнення

взаємосумісності

з

країнами-членами

Північноатлантичного альянсу. Це диктує абсолютно нові підходи до
© Гребенюк Л. В.
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підготовки майбутніх офіцерів та формування їхньої готовності для взаємодії у
міжнародних операціях. Ефективність виконання професійних обов’язків
військовослужбовців у складі багатонаціональних штабів прямопропорційно
залежить від практичної підготовки та відпрацювання комунікативних
ситуативних

завдань.

Неможливо

забезпечити

якісне

виконання

вищезазначених завдань без використання інтерактивних методів навчання та
усунення деяких застарілих елементів радянської школи (пасивного навчання).
Тож завданням сучасного викладача є навчити курсанта перетворювати
доступну інформацію у ґрунтовні знання через рольові та ділові ігри.
Сучасні науковці педагогічної ланки військової освіти шукають окремі
шляхи активізації та методи інтенсифікації формування навичок для здійснення
ефективної іншомовної комунікації майбутніми офіцерами Збройних Сил
України, що значною мірою полегшить професійну взаємодію з іноземними
колегами у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки. Таким чином
виникає гостра необхідність заміни традиційних методів навчання більш
новими, ефективними та мотиваційними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теорія та методика ігрового
навчання неодноразово ставала об’єктом досліджень сучасних вітчизняних
науковців,

серед

яких

І.П.

Підласий,

О.І.

Пометун,

В.С.

Рижиков,

О.Б. Тарнопольський. Питаннями удосконалення підготовки представників
системи вищої військової освіти на основі ігрових технологій займався
О.В. Торічний. Імітаційно-ігрове навчання та його значення у іншомовній
підготовці вивчала Л.В. Кондрашова.
Метою статті є розкрити основи теорії ділових та рольових ігор,
розробити практичну ігрову ситуацію для формування готовності майбутніх
офіцерів ЗСУ для здійснення професійної взаємодії під час виконання
обов’язків у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Інтерактивне навчання бере свої початки з загальновідомих підходів та
визначених Є. Голантом трьох основних моделей навчання, що базуються на
участі учня у пізнавальній діяльності [1]. Поряд з традиційною пасивною
моделлю навчання (викладач надає всю навчальну інформацію учневі за
допомогою лекцій та пояснень з подальшим відтворенням пройденого
матеріалу через метод опитування) та активною моделлю навчання (викладач
стимулює пізнавальну діяльність учнів, самостійну роботу, розвиває критичне
мислення) постає інтерактивна модель навчання, де учні постійно та активно
взаємодіють з викладачем та одне з одним.
О. І. Пометун визначає інтерактивне навчання, як спеціальну форму
організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою
успішність, інтелектуальну спроможність [2]. Інтерактивне навчання у вищих
військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ) передбачає: моделювання
життєвих ситуацій, що стосуються безпосереднього виконання службових
обов’язків військовослужбовцем, використання рольових та ділових ігор,
вирішення проблем та задач на основі аналізу наказів та обставин виконання
поставлених завдань [3].
Під час здійснення підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил України
для участі у міжнародних операція надзвичайної важливості набуває
імплементація іншомовних знань через рольові та ділові ігри. На загальному
фоні

навчальної

діяльності

це

дасть

зможу

додатково

стимулювати

інтелектуальне навантаження курсантів. Під час програвання своїх ролей,
курсанти зможуть з практичної точки зору відпрацювати (програти ролі),
оцінити правильність своїх дій та можливі наслідки, які іноді можуть
коштувати життя у іншомовному середовищі в умовах дефіциту часу на
прийняття рішень та виконання завдань.
На думку О. Б. Тарнопольского навички вміння говоріння іноземною
мовою формуються з великими труднощами і вміння аудіювання в значній мірі
ґрунтується на вмінні говоріння [4]. Той, якого навчають в більшості випадків
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не в змозі правильно сприйняти на слух те, чого не може сказати сам. У цьому
випадку викладачеві пропонується керуватися принципом свідомої активності.
В основі того принципу покладено нижче перераховані постулати [5]:
викладач повинен знати індивідуальні інтереси учнів;
викладач повинен ставити учнів в ситуації, що вимагають від них
виявлення і пояснення розбіжностей, що спостерігаються між фактами і
знаннями, однак це не повинно проводитися в рамках наявного часу;
викладач повинен усвідомлювати умови, що сприяють залученню учнів до
колективних форм роботи (в нашому випадку колективом є навчальна група
майбутніх офіцерів ЗСУ, у рольовій грі розподілена згідно ролей).
І. П. Підласий зазначає, що дидактичні ігри слід проводити на основі
кількох елементів: 1) моделювання реальності; 2) рольова діяльність; 3) ігрове
змагання у відповідності з правилами гри; 4) певний, визначений ігровий сюжет
[6; с. 119]. Саме включення життєвих ситуацій та розробка алгоритму дій у тій,
чи іншій ситуації і обумовлює їх ефективність.
Рольові ігри, на думку В. С. Рижикова, так само як і проблемне навчання
несуть відбиток проблемності певних ситуаційних завдань і є ефективним
засобом засвоєння знань, навичок, умінь у конкретній ситуаційній обстановці.
При цьому можна виділити певні постановки проблеми, які і визначатимуть
рольову гру і її дидактичний зміст:
а) постановка проблеми, яка розкриває конкретні сторони діяльності
військовослужбовця в інформаційному просторі;
б) аналіз проблем, які акцентують увагу майбутнього офіцера на рішенні
задач щодо спілкування іноземною мовою і формування іншомовної
компетентності як науки;
в) розкриття нових підходів з опорою на досягнення сучасної науки у
вирішенні проблем культури спілкування іноземною мовою;
г) рішення проблем, що вимагають від майбутнього офіцера практичних
знань, щодо асиміляції сформованих у одного об'єкта іншим [7].

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

Комунікативна

методика

вивчення

іноземної

мови

має

високу

ефективність і досягається через виконання комунікативно-пізнавальних
завдань за допомогою іноземної мови [8]. Роботу в малих групах варто
використовувати

для

вирішення

складних

проблем,

що

потребують

колективного розуму. Якщо витрачені зусилля й час не гарантують бажаного
результату, краще вибрати парну роботу або будь-яку з наведених вище
технологій для швидкої взаємодії. Варто використовуйте малі групи тільки у
тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи [2].
Для

формування

готовності

військовослужбовців

до

майбутньої

професійної взаємодії у міжнародних операціях критично важливим є
використання дидактичних ігор під час іншомовної підготовки. Таким чином
викладач штучно створює комунікативну ситуацію близьку до тієї, що може
скластися у реальних умовах під час виконання завдань. Ми розглянемо
рольову гру, основу якої становить робота в групах, адже робота в команді та
створення сприятливого середовища у багатонаціональному колективі призведе
до позитивного вирішення поставлених завдань. Через такі творчі завдання
курсанти

зможуть

вчитимуться

краще

комунікувати,

розвивати

спільну

здійснювати

мовленнєву

міжмовну

та

діяльність,

міжкультурну

комунікацію, а головне чути і розуміти іноземну мову.
Фрагмент рольової гри «Застосування єдиної форми наказу за моделлю
SMESC». Темою нашої гри є вивчення та застосування єдиної форми
віддавання наказу командиром у міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки.
Мета гри: ознайомити курсантів з єдиною формою віддавання наказів під
час виконання завдань у операціях з підтримання миру і безпеки на основі
набутих практичних навичок під час проведення заняття за допомогою ділової
гри.
Завдання гри: обговорити та написати пункти бойового наказу командира
у міжнародній операції використовуючи єдиний формат наказів за моделлю
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SMESC (S- обстановка, M- задача з’єднанню, E-задача підпорядкованим
підрозділам, S-розпорядження по тилу, C-розпорядження по зв’язку та
розташуванню командних пунктів) відповідно до ситуації, яка їм пропонується.
Викладач коментує, що плани та накази це такі засоби, завдяки яким
командир

виражає підлеглим

своє бачення

бою,

намір

та рішення.

Зосереджуючись на досягненні результату командир сподівається досягти свого
очікуваного результату. Це дає підлеглим оперативну та тактичну свободу
виконати завдання при мінімальній кількості обмежень та необхідних деталей
для синхронізації командирського рішення та задуму.
Основні кроки проведення ділової гри:
Крок 1. Викладач ділить курсантів на 3 групи по 3–4 особи. Групи
формуються викладачем з максимальною неупередженістю.
Крок 2. Курсантам дозволяється вільно розміщуватися в аудиторії для
зручності обговорення та комунікації. Учасники гри обирають керівника групи,
який організовує порядок виконання завдання; секретаря, який веде записи
обговорення та ідей, заповнює таблицю; посередника, що стежить за часом,
бере активну участь в обговоренні; капітана (доповідача), його затверджує
виключно викладач.
Крок 2. Кожна група отримує одне з ситуативних завдання та табличкушаблон наказу, в яку необхідно вписати всі пункти бойового наказу відповідно
до уявної ситуації, яка склалася у міжнародній операції з підтримання миру і
безпеки. Група розписує як роль командира, так і роль усіх членів підрозділу.
Крок 3. Викладач показує приклад заповнення таблиці.
Крок 4. На опрацювання завдання та роботу в групі дається 10 хвилин. Під
час обговорення викладачеві слід приділити увагу кожній групі, запитати чи все
зрозуміло і чи не виникли труднощі.
Крок 5. Капітан кожної групи робить доповідь за єдиною формою наказу.
Крок 6. Викладач оцінює кожного курсанта за відповідними критеріями та
окремо командира за командирські якості.
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Крок 7. Для оцінки ефективності гри курсантів викладач пропонує надати
зворотній зв’язок у довільній формі.
Очікуваними результатами рольової гри є сформування у курсантів уміння
оперувати теоретичними знаннями та практичними навичками написання
пунктів бойового наказу для успішного виконання завдань у міжнародних
операціях.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Найбільшою перевагою використання інтерактивних методів навчання є
вкрай важливе моделювання на заняттях професійних ситуацій, які можуть
статися під час виконання обов’язків у міжнародній операції за допомогою
ділових ігор. Таким чином викладачеві вдається спрямувати матеріал заняття на
більш практичне застосування, підвищити мотиваційні чинники пізнавальної
діяльності майбутніх офіцерів та покращити навички комунікативної взаємодії
для досягнення виконання спільного завдання при подальшій участі
військовослужбовця у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.
Також було встановлено, що ділові та рольові ігри, так само як і ігрове
навчання, несуть відбиток проблемності певних ситуаційних завдань і є
ефективним засобом засвоєння знань, навичок, умінь в конкретній іншомовній
обстановці в умовах дефіциту часу. При цьому можна виділити певні
постановки проблеми, які і визначатимуть рольову гру і її дидактичний зміст.
Подальші дослідження потребують розробки дидактичного наповнення
рольових і ділових ігор при іншомовній підготовці майбутніх офіцерів для
участі майбутніх офіцерів у міжнародних операціях з підтримання миру і
безпеки.
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Lesya Grebenyuk. Practice of Interactive Teaching (Simulation And Role Games) in
Forming the Readiness of Future Officers of the Armed Forces of Ukraine for Engagement in
Professional Cooperation in International Peace and Security Operations
The article deals with the methods of interactive teaching, which is an integral part of the
model of forming the readiness of military personnel of the Armed Forces to professional
interaction in international operations. Modern challenges and threats dictate absolutely new
approaches to cadets` training. The effectiveness of the professional duties of future officers in a
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foreign language environment is directly proportional to the practical training and development of
communicative situational tasks. In this way, there is an urgent need to replace the traditional
methods of teaching with modern, effective and motivational ones.
Implementation of foreign language knowledge through role-play and business games
becomes of paramount importance during training of future officers of the Armed Forces of Ukraine
for participation in international operations. Based on the general background of educational
activities, this point will allow us to further stimulate the intellectual load of cadets. While playing
their roles, cadets will be able, from a practical point of view, to assess correctness of their actions
and the possible consequences that can sometimes cost life.
It was also determined that role-playing games, as well as problem-based learning, reflect the
problem of certain situational problems and are effective means of learning the knowledge, skills,
abilities in a particular situational foreign-language environment. In this case, it is possible to
highlight certain statements of the problem, which will determine the role play and its didactic
content:
The greatest advantage of applying interactive learning methods is the extremely important
simulation of occupational situations that may occur when performing duties in an international
transaction, with the help of business games. Thus, the teacher is able to direct the lesson material to
more practical use, increase the motivation factors of cognitive activity of future officers and
improve communicative skills for achieving the joint task.
Key words: interactive teaching methods; role-playing game; simulation of reality; foreign
language communication; professional interaction.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УКРАЇНІ
(ПОЧАТОК ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
У статті представлено історичні засади підготовки фахівців морського профілю в
Україні впродовж двох останніх періодів – четвертий (радянський період, від 1917 до 1991
року) та п’ятий (сучасний період, від 1991 року – до наших днів). З’ясовано, що підготовку
фахівців для морського флоту у період з 1925 по 1935 роки здійснювали заклади освіти
транспортної галузі, зокрема мережа морських технікумів, училищ і шкіл, де навчалися в
основному молоді люди віком до 20 років. Технікуми суттєво наростили обсяг слухачів,
майже вдвічі зменшили терміни навчання, відкрили вечірні та заочні відділення, що
дозволило їм забезпечувати потреби морської галузі у фахівцях морської справи. Друга
світова війна внесла свої корективи у розвиток морської освіти у повоєнні роки. Морським
закладам освіти у повоєнний час притаманні такі характеристики: повернення з евакуації
морських закладів освіти; відновлення діяльності технікумів водного транспорту в якості
морехідних училищ; відкриття морських закладів освіти різних типів; розширення переліку
спеціальностей та форм здобуття освіти; поліпшення навчально-матеріальної бази;
запровадження навчальних дисциплін військово-спеціального та ідеологічного спрямування;
оновлення змісту освіти внаслідок науково-технічного та економічного розвитку;
забезпечення курсантів і слухачів санітарно-гігієнічними умовами перебування у закладах
освіти; виключно державна форма власності морських закладів освіти та відповідне
фінансування.
Із здобуттям Україною незалежності було взято курс на збереження морських
навчальних закладів із багаторічною історією і традиціями. Було також відкрито нові заклади
середньої, професійно-технічної та вищої освіти різної форми власності, а також центри
післядипломної освіти моряків. Розвиток змісту освіти на сучасному етапі відбувається у
контексті вимог міжнародних Конвенцій, що регулюють питання підготовки фахівців
морського флоту, а також загальноєвропейських тенденцій.
Ключові слова: неперервна професійна підготовка; майбутні судноводії; вищі морські
навчальні заклади; розвиток судноплавства та річкового флоту; фахівці морського профілю.

1. ВСТУП
Постановка проблеми у загальному вигляді. Підготовка фахівців для
морського флоту в історичній ретроспективі завжди було важливим завданням
для соціально-економічного розвитку країни. Про важливість підготовки
майбутніх бакалаврів судноводіїв до професійної діяльності наголошується і у
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вітчизняних нормативно-правових документах. За даними інтернет джерел, за
кількістю моряків нині Україна займає до першої десятки країн у світі в
рейтингу за кількістю офіцерів флоту, а також є однією з найбільших країнпостачальників робочої сили на світовий ринок праці моряків. З огляду на це
потребують

дослідження

особливості

професійної

підготовки

фахівців

морських спеціальностей в Україні (початок ХХ – початок ХХІ ст.).
Аналіз

останніх

досліджень

і

публікацій.

Різноманітні

аспекти

підготовки фахівців морського профілю в Україні в історичному вимірі були
предметом

публікацій

М. Мамчака,

О. Задорожньої,

М. Кабачинського,

О. Клепікової,

І. Рябухи,

Н. Слюсаренко,

А. Ляшкевич,
О. Чорного,

В. Щербини. У працях цих вчених зустрічаються окремі посилання на часові
межі періодів історії морехідної освіти.
Проте періодизація, що пропонується ученими не може бути застосована
по відношенню до історії морської освіти України, оскільки підготовка фахівців
для флоту древньої України, флоту княжої України-Руси та національного
флоту в часи монголо-татарської і литовської доби суттєво відрізнялася від
усталеного розуміння класичної морської освіти.
З урахуванням результатів аналізу науково-педагогічної та історикопедагогічної

літератури

доцільно

виокремити

п’ять

періодів розвитку

морехідної освіти і навчальних закладів морського профілю в Україні: перший
період – козацький (від кінця ХV до останньої чверті ХVІІІ ст.); другий період
– епоха вітрильного флоту (від останньої чверті ХVІІІ ст. до початку ХІХ ст.);
третій період – дореволюційний (від початку ХІХ ст. – до 1917 р.); четвертий
період – радянський (від 1917 до 1991 року); п’ятий – сучасний (від 1991 року –
до наших днів).
Метою статті є висвітлення особливостей професійної підготовки
фахівців морських спеціальностей в Україні від початку ХХ – до початку ХХІ
ст.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Важливою подією на початку четвертого етапу розвитку морської освіти в
Україні було прийняття у 1922 році «Кодексу законів про народну освіту в
УРСР». У цьому документі визначено типи закладів освіти, зокрема курси,
профшколи, технікуми, інститути, школи робітничої молоді, вечірні робітничі
технікуми, робітничі факультети [1]. Відповідно до цього документу технікум
вважався закладом вищої освіти, у якому здійснювалася підготовка фахівців
вищої кваліфікації певної галузі народного господарства [1, с. 251].
Підготовку фахівців для морського флоту у період з 1925 по 1935 роки
здійснювали заклади освіти транспортної галузі, зокрема мережа морських
технікумів, училищ і шкіл, де навчалися в основному молоді люди (як правило
діти вільних лоцманів, козаків, рибалок) віком до 20 років. Тривалість
навчального року у порівнянні з дореволюційним періодом було збільшено до
195 днів (з 1 жовтня до 1 червня).
Радянські реформи торкнулася усіх закладів морської освіти. Так,
наприклад, Херсонське училище далекого плавання було реформовано у
Технікум водного транспорту, у якому навчання тривало 3 роки. Проте
переважна більшість дисциплін у змісті освіти залишилась незмінною з
дореволюційного періоду, за виключенням історії та політграмоти.
Загалом необхідно зазначити, що технікуми суттєво наростили обсяг
слухачів, майже вдвічі зменшили терміни навчання, відкрили вечірні та заочні
відділення, що дозволило їм забезпечувати потреби морської галузі у фахівцях
морської справи. Суттєво покращилася також навчально-матеріальна база цих
закладів освіти: з’явилися нові приміщення, навчальні судна, бібліотеки,
інструменти для підготовки суднових механіків тощо.
Водночас, активний розвиток торгівлі та перевезень річковим і морським
транспортом, зростання потреб народного господарства СРСР обумовили
потребу у підготовці фахівців для цієї галузі економіки. З огляду на це на
початку 1930 року було створено Одеський інститут водного транспорту, де
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студенти навчалися на п’яти факультетах (судномеханічному, гідротехнічному,
експлуатаційному, економічному та кораблебудівному).
З початком Другої світової війни весь торговий флот, що базувався на
Чорному і Азовському морях був мобілізований для потреб Воєнно-морського
флоту, а слухачі з більшістю викладачів морських закладів освіти, що були
розташовані в Україні, були також призвані на службу до Військово-морського
флоту СРСР [2].
Друга світова війна внесла свої корективи у розвиток морської освіти у
повоєнні роки, оскільки за даними дослідників торговий флот СРСР втратив
більше половини суден, які було затоплено або захоплено. Було також знищено
суднобудівні і судноремонтні заводи на півдні України, а також споруди в
морських портах Чорного та Азовського морів. У зв’язку з потребою
відновлення потенціалу фахівців морського торгового флоту наприкінці війни у
1944 році було прийняте рішення про підготовку кваліфікованих фахівців для
торгового і воєнного флотів і портів у вищих інженерних морських училищах
та морехідних училищах. Для цього морські технікуми, що діяли до війни, було
реформовано у вищі морехідні училища. Зокрема, було реорганізовано
Одеський і Херсонський морехідні технікуми у морехідні училища, а також
створено Одеське вище морехідне училище та школи юнг у м. Херсоні та
м. Одеса (після Другої світової війни було багато сиріт і безпритульних дітей,
яких набирали до цих шкіл). Фактично у цей час було започатковано створення
розгалуженої різнорівневої системи морської освіти [1, с. 266–267].
Щодо змісту освіти, то, наприклад, курсанти Херсонського морехідного
училища вивчали такі загальноосвітні дисципліни, як математика, російська
мова і література, географія, креслення, фізика, історія, хімія, англійська мова.
Щодо спеціальних дисциплін, то у навчальний план було включено воєнноморську підготовку, що обумовлено воєнно-політичною ситуацією навколо
СРСР та панівною ідеологією.
Ще один заклад освіти з підготовки фахівців морського флоту –
Херсонський морський рибопромисловий технікум відновив свою діяльність
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одразу після звільнення території від німецьких окупантів у 1944 році. Згодом
його було реорганізовано у морехідне училище рибної промисловості. Серед
форм навчання тут переважала класно-урочна форма організації освітнього
процесу, що є поширеною у професійно-технічній освіті – уроки (що правда
для курсантів старших курсів проводилися лекції), практичні заняття у
лабораторіях, кабінетах та навчальних майстернях, виробнича практика,
самостійна робота курсантів [1, с. 279].
Також у 1944 році з евакуації до Одеси повернувся Одеський інститут
інженерів водного транспорту, згодом перейменований на Одеський інститут
інженерів морського флоту, який було у 1962 році було розширено шляхом
створення заочно-вечірнього факультету Ждановським (Маріупольським)
загально технічним у 1988 році.
У цьому ж році в Одесі було створено Одеське вище морехідне училище
(згодом – Одеське вище інженерне морське училище), у якому з 1954 року
функціонували факультет судноводіння, судномеханічний факультет та
електромеханічний факультет, а також заочне відділення [1, с. 286]. У 1960 році
в Ізмаїлі було відкрито заочний факультет Одеського вищого інженерного
морського училища.
З метою посилення охорони людського життя і збереження майна на морі,
а також захисту морського середовища шляхом установлення міжнародних
норм у 1978 р. було прийнято Міжнародну конвенцію про підготовку та
дипломування моряків і несення вахти (ПДНВ), проте СРСР до цього
документу не приєднався. Україна лише у 1997 році ратифікувала положення
Конвенції. Роль цієї Конвенції важко переоцінити, оскільки у цьому документі
встановлено стандарти мінімальних професійних знань та навичок, якими
повинні володіти кандидати на отримання диплома моряка, а також єдину
форму документів моряків [3].
За даними науково-історичних джерел, наприкінці 1970-х років у
розпорядженні морських закладів освіти було чотири вітрильних судна та
шістнадцять великих навчальних пароплавів [4], [3].
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На початку 1980-х років у системі морської освіти виникла післядипломна
форма її здобуття, що засвідчило про її структурно-професійний розвиток.
У цей час, підготовку фахівців морського транспорту було організовано у
5 вищих та 15 середніх спеціальних закладах освіти. До їх складу входили
29 заочних і вечірніх філіалів факультетів, а також навчально-консультативних
пунктів. Загалом ці заклади освіти здійснювали підготовку морських інженерів
по 15-ти спеціальностям і техніків по 13-ти спеціальностям, пов’язаним з
експлуатацією плавальних засобів та обслуговуванням берегових об’єктів
інфраструктури [3].
Загалом, морським закладам освіти у повоєнний час притаманні такі
характеристики: повернення з евакуації морських закладів освіти; відновлення
діяльності технікумів водного транспорту в якості морехідних училищ;
відкриття морських закладів освіти різних типів (для здобуття середньої, вищої
і позашкільної освіти); короткий термін перебування на посаді керівника
навчального закладу (плинність кадрів); розширення переліку спеціальностей
та форм здобуття освіти; поліпшення навчально-матеріальної бази; географічне
розширення структурних підрозділів; запровадження навчальних дисциплін
військово-спеціального та ідеологічного спрямування; оновлення змісту освіти
внаслідок

науково-технічного

та

економічного

розвитку;

забезпечення

курсантів і слухачів санітарно-гігієнічними умовами перебування у закладах
освіти; виключно державна форма власності морських закладів освіти та
відповідне фінансування.
П’ятий етап розвитку морської освіти в Україні – сучасний, триває від 1991
року до наших днів. Початок цього періоду ознаменувався тим, що після
проголошення незалежності у 1991 році Україна успадкувала весь потенціал
матеріально-технічна база морської галузі, що розташований на в АзовоЧорноморському регіоні. Але для дослідження важливим є те, що в України
залишилася досить потужна система морської освіти, яка охоплювала 4 ВНЗ
(морехідні училища та інститути), 7 морських середніх технічних навчальних
закладів, мережу технічних училищ і морехідних шкіл, а також культурно© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019
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освітні заклади морського профілю та осередки підвищення кваліфікації
моряків [1, с. 319].
Ще до проголошення незалежності на початку квітня 1991 року Кабінет
Міністрів СРСР реорганізував Одеське вище інженерне морське училище імені
Ленінського комсомолу в Одеську державну морську академію (ОДМА), яка у
1992 році отримала від Міністерства освіти України ліцензію на право
підготовки фахівців плавскладу всіх рівнів і підтвердила високий статус
академії [5]. Згодом, у липні 1992 року Одеська державна морська академія
отримала право на військову підготовку курсантів. Для цього було створено
відповідні кафедри, факультети і відділення військової підготовки. Подальший
розвиток Одеська державна морська академія отримала наприкінці 1994 року,
коли на базі факультету підвищення кваліфікації було створено Центр
підготовки та атестації плавскладу (ЦПАП). Ця важлива подія передувала
прийняттю Міжнародною морською організацією (IМО) Міжнародного кодексу
зі стандартів підготовки та дипломування моряків (ПДНВ-95).
28 червня 1996 року у склад ОДМА увійшов Маріупольський факультет, а
міжнародна

діяльність

університетом

забезпечила

(Швеція)

та

співпрацю
Інститутом

зі

Світовим
морських

морським
інженерів

(Великобританія) [5].
У 1998 року рішенням Державної акредитаційної комісії України ОДМА
визнана навчальним закладом, атестованим IV рівнем акредитації.
Загалом за роки незалежності України Одеська державна морська академія
стала провідним науково-методичним центром морської освіти, що визначає
філософію, стратегію і шляхи удосконалення підготовки моряків в Україні [5].
Підтвердженням цього стало присвоєння ОДМА статусу національного у
вересні 2002 року, що стало визнанням досягнень колективу закладу вищої
освіти у забезпеченні конкурентноздатності майбутніх фахівців. Нині укладені
десятки договорів з судноплавними компаніями України та інших країн,
морськими портами, агентствами, крюїнговими компаніями щодо місць
практики

курсантів

академії,

оскільки

вихід

українського
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міжнародний ринок праці є не тільки престижним, але й економічно доцільним,
оскільки сприяє розвитку трудових ресурсів України. Ще один етап розвитку
Одеської національної морської академії відбувся у 2014 році, коли було
утворено факультет військово-морських сил, згодом перетворений в Інститут.
З 1 січня 2016 року ОНМА реорганізовано шляхом її перетворення в
Національний університет «Одеська морська академія» (НУ «ОМА») [5].
Прикладом бурхливого розвитку морської освіти в Україні після набуття
нею незалежності є низка етапів реорганізації та реформування Херсонського
морехідного училища – одного з найстаріших морських закладів освіти, що
бере свій відлік від 1834 року. У 1996 році його було перетворено на морський
коледж, а згодом – у 2006 році – на Херсонський державний морський інститут.
З метою оптимізації мережі навчальних закладів із підготовки морських
фахівців та вдосконалення системи підвищення якості підготовки морських
фахівців у 2011 році було прийнято рішення «Про утворення Херсонської
державної морської академії».
У Роки незалежності в Україні було відкрито також низку закладів
професійної освіти, зокрема Маріупольський морський ліцей (1992 р.), який у
1999 р. ліцей отримав ліцензію МОН України на право ведення професійного
навчання, а у 2001 році заклад був сертифікований Регістром судноплавства
України згідно вимог Міжнародної Конвенції ПДМНВ. Було також відкрито
Миколаївський морський ліцей (1991 р.), Одеський Морський ліцей (2001 р.),
Одеський професійний ліцей морського транспорту (2004), Морський коледж
ХДМА (1996), Херсонський професійно-морський ліцей (2011 р.),
Отже, упродовж п’ятого, сучасного етапу розвитку морської освіти в
Україні було збережено морські навчальні заклади з багаторічною історією і
традиціями, що мали високі результати освітньої діяльності. За весь цей період
було також відкрито і нові заклади середньої, професійно-технічної та вищої
освіти різної форми власності, а також центри післядипломної освіти моряків.
Щодо трансформації змісту освіти на сучасному етапі розвитку освіти, то
тут теж відбулися суттєві зміни. Так, наприклад, відповідно до вимог
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міжнародної Конвенції ПНДМНВ (1978), міжнародного Кодексу ПНДМНВ
(з урахуванням Манільських поправок 2010 р.), в Україні у 2012 р. було
розроблено галузевий стандарт освітньо-професійної програми морських
фахівців, який до 2013 р. поширювався на всю систему морської освіти
[1, с. 344]]. Нова ОПП передбачає три цикли підготовки в нормативній
(обов’язковій) частині та два у варіативній частині, зокрема: гуманітарної та
соціально-економічної підготовки; математичної та природничо-наукової
підготовки; професійної підготовки (визначається напрямом підготовки –
спеціальністю). До варіативної частини включено рекомендовані дисципліни
варіативної складової та цикл дисциплін самостійного вибору. Для отримання
диплому майбутнього судноводія необхідно отримати стаж плавання не менше
12 місяців у складі палубної команди. Прикметно, що така ж вимога висувалася
до майбутніх судноводіїв і у радянські часи.
Освіта в морських академіях передбачає проходження курсантами
плавальної практики. Її метою є закріплення набутих теоретичних знань,
ознайомлення із особливостями сучасної організації праці на суднах, розвиток
професійних вмінь та навичок роботи в реальних умовах, формування потреби
постійного професійного розвитку та здатності приймати самостійні рішення.
Практика як правило проводиться на власних базах практики, а також на
сучасних суднах, що виконують комерційні вантажні перевезення або
здійснюють вилов риби. Часто для організації практики використовують
послуги компаній, що надають послуги з підбору та працевлаштування моряків
на судна іноземних судновласників. Так, наприклад, представники компанії
Marlow Navigation щорічно відбирають курсантів Херсонської Державної
Морської Академієї для кадетської програми, що передбачає проходження
плавальної практики на суднах компанії.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, трансформація змісту освіти на сучасному етапі її розвитку
відбувається у контексті вимог міжнародної Конвенції ПНДМНВ (1978),
міжнародного Кодексу ПНДМНВ (з урахуванням Манільських поправок 2010
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р.), а також загальноєвропейських тенденцій (Болонський процес). Зі здобуттям
незалежності в Україні продовжили функціонувати морські заклади освіти, що
залишилися в спадок від Радянського союзу. Разом з тим з 1991 року
відкривалися й нові приватні та комунальні заклади освіти, що забезпечили
здобуття середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти
майбутніми фахівцями.
У радянські часи великого значення надавали ідеологічній та технічній
складовим підготовки фахівців морського флоту. Виявлено, що оскільки серед
методів управління у радянську добу переважали адміністративні, питання про
налагодження соціально-комунікативної взаємодії як одного з чинників
ефективності професійності діяльності судноводіїв та екіпажу не були
предметом уваги ні науковців, ні практиків судноводіння.
Із здобуттям Україною незалежності було взято курс на збереження
морських навчальних закладів із багаторічною історією і традиціями. Було
також відкрито нові заклади середньої, професійно-технічної та вищої освіти
різної форми власності, а також центри післядипломної освіти моряків.
Розвиток змісту освіти на сучасному етапі відбувається у контексті вимог
міжнародних Конвенцій, що регулюють питання підготовки фахівців морського
флоту, а також загальноєвропейських тенденцій.
Перспективами подальших наукових досліджень є науково-теоретичне
обґрунтування системи професійної підготовки майбутніх судноводіїв з
урахуванням компетентнісного підходу в освіті та вимог міжнародних
документів, у яких регламентуються питанні морської освіти.
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Oleksandr Danylenko. The Peculiarities of Professional Training of Specialists of
Maritime Specialties in Ukraine (The Beginning of the 20th – the Beginning of the 21st
Centuries)
The article presents the historical foundations of training specialists in maritime profile in
Ukraine over the past two periods – the fourth (the Soviet period, from 1917 until 1991) and the
fifth (the modern period, from 1991 – until today). It was clarified that in the period from 1925 up
to 1935 the training of specialists for the navy was carried out by educational institutions of the
transport industry, in particular, by the network of maritime technical schools, colleges and schools
and mostly young people under the age of 20 studied there. Technical schools have significantly
increased the number of their students, almost halved the duration of training, opened the
departments of evening and part-time studying and that all allowed to meet the needs of maritime
industry as for maritime professionals. The Second World War made some corrections in the
development of maritime education in the post-war years. Maritime educational institutions in the
postwar period possessed the following characteristics: the returns of maritime educational
institutions from the evacuation; restoration of the activities of water transport schools as nautical
schools; opening of maritime educational institutions of various types; increase in the list of
specialties and forms of education; improvement of the education facilities; introduction of
academic disciplines of military, special and ideological direction; updating the content of
education as a result of scientific and technical and economic development; providing cadets and
trainees with sanitary and hygienic conditions in educational institutions; exclusively state
ownership of maritime educational institutions and appropriate financing.
With the independence of Ukraine, there was set a course for the preservation of maritime
educational institutions with a long history and traditions. New institutions of secondary, vocational
and higher education of various forms of property, as well as seafarers’ postgraduate education
centers, were opened. The development of the content of education at the present stage takes place
in the context of the requirements of international Conventions regulating the training of specialists
of the navy, as well as of the European trends.
Keywords: continuous professional training; future navigators; higher maritime educational
institutions, the development of shipping and river fleet; marine profile specialists.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ
КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У статті представлено педагогічний експеримент, проведений із метою перевірки
ефективності системи формування управлінської компетентності майбутніх керівників
закладів загальної середньої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» у процесі
неперервної професійної підготовки. Методологічна основа системи побудована на
концепції наступності та неперервності формування управлінської компетентності майбутніх
керівників закладів загальної середньої освіти, законах, закономірностях, підходах,
загальних і спеціальних принципах управління. Розроблена система реалізовувалася через
впровадження елементів структурно-функціональної моделі, загальних і спеціальних
організаційно-педагогічних умов, інноваційних технологій, практичних методів і прийомів.
Із метою перевірки ефективності створеної системи, дослідження охоплювало оцінювання
рівня сформованості теоретичної та практичної складових управлінської компетентності
майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти.
Автором обґрунтовано поняття та зміст управлінської компетентності, сформульовано
мету експериментального дослідження, загальну та часткові гіпотези, описано методи
математичної статистики, що використовувалися із метою обробки даних і визначення
оцінки рівня сформованості управлінської компетентності, а також проаналізовано етапи
проведеного дослідження. Представлено відсотковий розподіл відповідей слухачів
магістратури контрольної та експериментальної групи за опитувальниками; показники
обрахування якісних рівнів сформованості теоретичної та практичної складових
управлінської компетентності, їх інтегральної оцінки на початку та в кінці формувального
експерименту;
порівняльну
динаміку
сформованості
складових
управлінської
компетентності. Описано результати проведеного підсумкового контролю, що
підтверджують ефективність розробленої системи.
Ключові слова: педагогічний експеримент; управлінська компетентність; етапи
експериментального дослідження; сформованість компетентності.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Результативність процесу підготовки слухачів
магістратури зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» передбачає сформованість управлінської компетентності.
Під управлінською компетентністю розуміємо сукупність знань, умінь і
навичок із теорії організації закладу освіти, побудови ефективної реалізації
його структурних підрозділів, менеджменту, правових аспектів управління
© Дарманська І. М.
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закладом освіти, стратегічного та інноваційного управління, управління
освітньою та виховною діяльністю, статутною діяльністю, трудовими
ресурсами, змістом внутрішньошкільного документування, інформаційними
зв’язками, техніки управління, аудиту та оцінювання управлінської діяльності,
психологічних аспектів управління, соціальної та екологічної безпеки
діяльності, застосування освітніх технологій, а також наявність особистіснопрофесійних якостей для власної самореалізації, спрямованих на бажання до
самоудосконалення,

професійного

розвитку

та

самоактуалізації,

якими

директор школи має ґрунтовно володіти для організації як суб’єкт-суб’єктних
відносин, так і для створення ефективного внутрішнього та зовнішнього
середовища, застосування технологій управління, прийняття адекватних
управлінських рішень.
Вважаємо, що невід’ємними складовими компонентами управлінської
компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти є
етична,

комунікативна, конфліктологічна, психологічна, загальногалузева,

економічна,

правова,

предметно-методична,

діагностична,

навчальна,

інформаційна, технічна компетентності, компетентність саморозвитку та
продуктивної діяльності.
Рівень сформованості управлінської компетентності залежить від якості
побудови освітнього середовища для слухачів другого (магістерського) рівня
вищої освіти, організації освітнього процесу та впровадження інноваційних
підходів у систему надання освітніх послуг.
Перевагами
управлінської

застосування

компетентності

системного
майбутніх

підходу

керівників

до

формування

закладів

загальної

середньої освіти є спроможність: розглядати проблему у комплексі та
цілісності; виділити об’єкт дослідження та визначити різнорівневий вплив на
нього; структурувати освітній процес; визначити функціональні обов’язки
суб’єктів надання освітніх послуг; розглядати об’єкт з позиції множинності
елементів; розкрити взаємодію елементів системи; розкрити зміст педагогічної
системи; визначити методологічні поняття і методи; дослідити об’єкт з позиції
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неперервності та наступності; будувати систему дослідження у вигляді
структурно-функціональної моделі; визначити ієрархічність системи; отримати
результати впровадження системи.
Доцільність створення системи формування управлінської компетентності
майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти вбачаємо в тому, що
вона сприятиме обґрунтуванню та удосконаленню змісту, напрямів підготовки
майбутніх

управлінців,

побудові

структурно-функціональної

моделі

та

експериментальній перевірці її ефективності.
Провідна ідея дослідження, основні положення слугували базою для
формування гіпотези, що полягає в тому, що фахова професійна підготовка
майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти буде ефективною у
разі, якщо процес формування управлінської компетентності буде визначатися
технологією, що є комплексом теоретичних і методичних складників,
системоутворюючих чинників, реалізація яких сприятиме забезпеченню
високого рівня сформованості управлінської компетентності, спонукатиме до
створення мотиваційного освітнього середовища та якісного надання освітніх
послуг.
Загальну гіпотезу дослідження конкретизовано у часткових гіпотезах, які
базуються на положеннях, що ефективність надання освітніх послуг майбутнім
керівникам закладів загальної середньої освіти на засадах наступності й
неперервності забезпечується створенням системи формування управлінської
компетентності,

а

також

розробкою

навчально-методичного

супроводу

відповідно до визначених організаційно-педагогічних умов, таких як: зовнішні
(програмне забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» із урахуванням
сукупних

компетентностей,

теоретичного

програмного

що

утворюють

забезпечення

до

управлінську;
практичної

адаптація

управлінської

діяльності; міждисциплінарну інтеграцію) та внутрішні (позитивну мотивацію
до оволодіння сукупністю компетентностей; ціннісні орієнтації у власній
управлінській самореалізації та організації взаємовідносин між учасниками
освітнього

процесу),

що:

задовольняють

потреби
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магістерського рівня вищої освіти та науково-педагогічних працівників у
якісному навчанні й наданні освітніх послуг; спонукають науково-педагогічних
працівників до активних професійних дій; мотивують слухачів другого
(магістерського) рівня до особистісної самореалізації; спрямовують слухачів
другого (магістерського) рівня до здійснення власних аналітичних пошуків.
Тому метою здійснення експериментального дослідження було аналіз і
перевірка

ефективності

авторської

системи

формування

управлінської

компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти.
Запропонована
наступності

авторська

система

базується

та неперервності у процесі

на

реалізації

принципів

підготовки слухачів другого

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми компетентнісного
підходу у підготовці майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти
досліджують такі науковці, як Р. П.Вдовиченко [1], В. М. Гладкова [2],
Г. В.Єльникова [3], В. І. Жигірь [4], Г. В. Зайченко [3], О. І. Мармаза [5],
В. І. Маслов [3] та ін.
Мета статті. Метою статті є представлення результатів педагогічного
експерименту щодо перевірки ефективності створеної авторської системи
формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів
загальної середньої освіти.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дослідження проводилось упродовж 2010–2019 рр. та передбачало
наступні етапи:
На першому етапі (2010–2015 рр.) проаналізовано стан наукової та
нормативно-правової розробленості проблеми формування управлінської
компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти,
досліджено практику функціонування вищих закладів освіти, що здійснюють
підготовку слухачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
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На другому етапі (2015–2017 рр.) проаналізовано підходи вищих закладів
освіти України до підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої
освіти та формування у слухачів другого (магістерського) рівня управлінської
компетентності; проведено аналіз практики організації освітнього процесу
вищих закладів освіти, що здійснюють підготовку управлінців; проведено
констатуючий експеримент із метою визначення рівня обізнаності слухачів
магістратури у змісті ключових управлінських понять, оцінки власних потреб у
формуванні управлінської компетентності, окреслення факторів блокування й
сприяння

ефективності

реалізації

управлінських

дій,

сформованості

компетентностей, сукупних управлінській; створено робочу програму реалізації
формувального дослідження.
На третьому етапі (2017–2019 рр.) здійснювались експериментальна
перевірка

ефективності

авторської

системи

формування

управлінської

компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти;
систематизація, узагальнення та аналіз отриманих експериментальних даних;
формулювання загальних висновків.
Під час проведення експериментального дослідження використовувалися
наступні

методи:

емпіричні

(спостереження,

анкетування,

тестування,

індивідуальні та групові бесіди, аналіз освітньої діяльності слухачів другого
(магістерського) рівня вищої освіти); статистичні (рейтингових оцінок,
розрахунок

Q

статистики

однорідності

двох

біноміальних

вибірок,

встановлення динаміки формування сукупних компетентностей, що утворюють
управлінську, кількісний та якісний аналіз експериментальних даних).
В експериментальному дослідженні брали участь слухачі другого
(магістерського)

рівня

вищої

освіти

галузі

знань

07

Управління

та

адміністрування спеціальності 073 Менеджмент, до якого було залучено
47 студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 10 студентів
Харківської гуманітарно-педагогічної академії та 36 студентів Черкаського
національного університету імені Б.Хмельницького.
Вибірка з 46 осіб контрольної групи та 47 осіб експериментальної групи є
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достатньою за кількістю для отримання результатів з точністю 95,0 %, з
похибкою 12 %, а для заданої нами кількості анкетованих довірчий інтервал за
рівнем значущості 95 % складає ± 12,01 %.
З метою проведення якісного експериментального дослідження нами було
виокремлено наступні критерії: мотиваційно-ціннісний із метою дослідження
стану

сформованості

ціннісних

орієнтирів

у

власній

управлінській

самореалізації та створення на цій основі мотиваційного середовища;
когнітивно-змістовий, завдяки якого здійснюється дослідження програмного
забезпечення спеціальності 073 Менеджмент, а також рівень реалізації
міждисциплінарної інтеграції; практичний, що дозволяє дослідити рівень
адаптації теоретичного програмного забезпечення до практичної управлінської
діяльності;

контрольно-результативний,

завдяки

якого

визначається

особистісна готовність до реалізації управлінських функцій.
Дослідження спрямовувалося на оцінювання результатів сформованості
теоретичної та практичної складових компетентностей, що утворюють
управлінську. Тому запропоновані слухачам магістратури завдання були
спрямовані на визначення рівня обізнаності у змісті компетентностей, якими
має володіти
(теоретична

майбутній

складова)

та

керівник закладу загальної
визначення

рівня

середньої

практичного

освіти

застосування

компетентностей, якими має володіти майбутній керівник закладу загальної
середньої освіти (практична складова). Для достовірності оцінювання
результатів сформованості теоретичної складової компетентностей нами було
окреслено 16 завдань, відповідно практичної складової – 32 завдання.
Завдання (теоретична та практична складова), що використовувалися для
оцінювання рівня сформованості управлінської компетентності, побудовані за
принципом відповідності змісту компетентностей, якими має володіти
майбутній керівник закладу загальної середньої освіти. Тому вони дають
можливість оцінити рівень сформованості 16 компетентностей (етичної,
комунікативної,

здоров’язберігаючої,

саморозвитку,

продуктивності,

конфліктологічної, психологічної, загальногалузевої, економічної, правової,
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предметно-методичної, діагностичної, навчальної, інформаційної, технічної,
загально-професійної), остання з яких виокремлена нами для оцінки розуміння
необхідності оволодіння переліченими компетентностями та визначення місця
кожної у професійній діяльності.
Перший етап експериментального дослідження передбачав проведення
первинної обробки даних анкетування – підрахунок відповідей, їх цифрову
кодифікацію, визначення питомої ваги коефіцієнтів значущості, визначення
відсоткового розподілу відповідей респондентів, визначення наявності або
відсутності достовірної різниці в оціночних судженнях слухачів магістратури за
блоками питань анкети шляхом розрахунку Q статистики однорідності двох
біноміальних вибірок за формулою:
,
де: р – відношення n (значення ознаки) до N (загальна кількість вибірки),
відповідно до вимог наукової літератури [6].
Так, результати вхідного контролю

у контрольній групі на початку

формувального експерименту показали сформованість компетентностей із
незначними відмінностями. Наприклад, здійснений відсотковий розподіл
відповідей теоретичної складової за опитувальником показав, що слухачі
магістратури контрольної групи дали 47,3% правильних відповідей, з них у
межах

41,3 %

–

47,8 %

щодо

комунікативної,

здоров’язберігаючої,

продуктивності, конфліктологічної, загальногалузевої, економічної, правової,
предметно-методичної,

діагностичної,

навчальної,

загально-професійної

компетентностей, відповідно в межах 50 % – 54,3 % етичної, саморозвитку,
психологічної,

технічної.

Відсотковий

розподіл

відповідей

теоретичної

складової за опитувальником експериментальної групи показав наявність
49,2 % правильних відповідей, з них у межах 40,4 % – 48,9 % щодо
комунікативної,

здоров’язберігаючої,

продуктивності,

психологічної,

загальногалузевої, предметно-методичної, діагностичної, навчальної, загальнопрофесійної компетентностей, відповідно в межах 51,1 % – 55,3 % етичної,
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саморозвитку,

конфліктологічної,

економічної,

правової,

інформаційної,

технічної.
Високий відсоток правильних відповідей обумовлений нормативними
вимогами щодо навчання слухачів на другому (магістерському) рівні вищої
освіти, що передбачають попереднє

здобуття освітнього рівня «бакалавр»,

«спеціаліст», «магістр». Тобто слухачі, що здобувають кваліфікацію керівника
закладу освіти, мають відповідний рівень педагогічної підготовки та
орієнтуються в питаннях організації освітньої діяльності.
Разом із цим показник Q критерія на рівні значущості 1,64 показує
недостатню

сформованість

управлінської

компетентності

студентів

контрольної та експериментальної груп при оцінюванні теоретичної складової
контрольної групи (-2,8998) та експериментальної (-0,8596), практичної
складової контрольної групи (-0,4117) та експериментальної (0,1018).
Статистичні дані розподілу слухачів магістратури контрольної та
експериментальної групи за якісними рівнями дають можливість виокремити
загальні середні бали, що характеризують кожну складову управлінської
компетентності. Так, загальний середній бал для теоретичної складової
управлінської компетентності становить у КГ 7,6, ЕГ 7,9; практичної складової
– КГ 15,9, ЕГ 16,0; інтегральна оцінка КГ 23,4, ЕГ 23,9, що свідчить про
приналежність слухачів магістратури контрольної та експериментальної до
рівня, що відповідає нижче середнього за усіма запропонованими складовими.
Таким чином, результати вхідного контролю показали недостатній для
управлінської діяльності рівень компетентностей як у контрольній, так і
експериментальній групах, про що свідчить значення Q критерія: теоретична
складова -0,0393, практична складова 0,0514, інтегральна оцінка 0,0058 на рівні
значущості 1,64.
Другий етап експериментального дослідження (підсумковий контроль)
передбачав проведення обробки даних анкетування. Нами було здійснено
підрахунок відповідей слухачів магістратури із їх відсотковим розподілом,
визначено питому вагу коефіцієнтів значущості, загальний розподіл відповідей
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за якісними рівнями та Q критерієм. Аналіз здійснювався відповідно до
розрахунку Q статистики однорідності двох біноміальних вибірок за формулою,
яку ми застосовували на етапі вхідного діагностування. Темпи змін результатів
за відповідними розділами анкети здійснювався нами за показниками,
визначеними на початку і в кінці експерименту, з використанням формули:
W (%) =

Х 2  Х1
 100 , де:
Х1

W – величина темпів приросту;
Х1 – абсолютне значення вихідного показника;
Х2 – абсолютне значення кінцевого показника.
Так, здійснений нами підсумковий аналіз показав вищу сформованість
управлінської компетентності як у контрольній, так і експериментальній групі
порівняно

з

магістратури
сформованості

початком

експерименту.

контрольної
теоретичного

групи,

Результати

що

компоненту

опитування

стосувались

слухачів

визначення

управлінської

рівня

компетентності,

показали наявність 63% правильних відповідей, експериментальної – 83,4 %.
Відсотковий розподіл правильних відповідей показав переважну наявність
правильних відповідей в експериментальній групі щодо сформованості
загально-професійної компетентності – 89,4 %, що в контрольній групі
становить 65,2 %. Так, порівняльна динаміка сформованості загальнопрофесійної компетентності в експериментальній групі на початку та в кінці
експерименту показує відсоткові зміни на рівні 100 %, у контрольній – 50 %.
Отриманий імперичний показник Q критерія для загально-професійної
компетентності більше критичного значення Q критерія і в експериментальній
групі становить 16,7508, контрольній 4,0496, що свідчить про існуючі
відмінності між результатами.
Розбіжності демонструють і підтверджують актуальність введеного нами
спецкурсу «Управлінський практикум», завдяки якого у слухачів магістратури
сформовані чіткі уявлення про компоненти управлінської компетентності, що
мають мати обов’язкове місце у підготовці майбутнього керівника закладу
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загальної середньої освіти. Це дозволяє зробити висновок про забезпеченість
авторським спецкурсом мотиваційного середовища, що сприяє сформованості
потреб в оволодінні компетентностями, які утворюють управлінську. Тобто
слухачі магістратури експериментальної групи, орієнтуючись в змісті сукупних
компетентностей, розуміють необхідність не тільки їх засвоєння, а й
удосконалення протягом професійної кар’єри, так як усвідомлюють їх значення
в

реалізації

управлінських

результативність

є

також

функцій.

Чинниками

структурування

змісту

магістратури

експериментальної

групи,

навчального

плану

спрямованих

дисциплін,

що

впливу
підготовки

передбачало
на

на

таку

слухачів

введення

формування

до

кожної

компетентності, що утворюють управлінську. Також позитивний вплив на
формування компетентностей було здійснено через структурування змісту
навчальних дисциплін, його узгодження із змістом дисциплін, передбачених
навчальним планом рівня «бакалавр», що вплинуло на уникнення повторів.
Здійснюючи

розподіл

слухачів

магістратури

контрольної

та

експериментальної групи за якісними рівнями після закінчення експерименту,
нами було використано шкалу, що передбачає наступні рівні: низький, нижче
середнього, середній, високий. Розподіл слухачів магістратури контрольної та
експериментальної групи за якісними рівнями показав наступні результати
щодо сформованості теоретичної складової управлінської компетентності в
кінці експерименту: низький рівень КГ 15,2 %, ЕГ 0,0 %, нижче середнього
КГ 56,5 %, ЕГ 6,4 %, середній КГ 26,1 %, ЕГ 66,0%, високий КГ 2,2 %, ЕГ
27,7 %; сформованості практичної складової управлінської компетентності:
низький рівень КГ 4,3 %, ЕГ 0,0 %, нижче середнього КГ 4,3 %, ЕГ 2,1 %,
середній КГ 54,3 %, ЕГ 46,8 %, високий КГ 21,7 %, ЕГ 51,1 %; інтегральна
оцінка: низький КГ 4,3 %, ЕГ 0,0 %, нижче середнього КГ 41,3 %, ЕГ 4,3 %,
середній КГ 45,7 %, ЕГ 51,1 %, високий КГ 8,7 %, ЕГ 44,7 %.
Показник Q критерія на рівні значущості 1,64 рівня 0,95 при розподілі
слухачів магістратури контрольної та експериментальної групи за якісними
рівнями на початку та в кінці експериментального дослідження показав
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наступні результати: теоретична складова управлінської компетентності:
низький рівень КГ -4,4800, ЕГ -72,9655, нижче середнього КГ -2,7863, ЕГ 8,3461, середній КГ -0,9568, ЕГ -6,9213, високий КГ -0,9703, ЕГ -3,2104;
практична складова управлінської компетентності: низький рівень КГ -7,5242,
ЕГ -62,2353, нижче середнього КГ -3,0730, ЕГ -17,7552, середній КГ 3,6403,
ЕГ -3,3726, високий КГ 2,8178, ЕГ 6,4148; інтегральна оцінка: низький рівень
КГ -6,9363, ЕГ -58,7778, нижче середнього КГ -0,0000, ЕГ -15,3793, середній
КГ -2,2340, ЕГ -4,8337, високий КГ -1,5525, ЕГ -5,2336. Значення середнього
балу для контрольної та експериментальної групи становить: теоретична
складова управлінської компетентності КГ -0,8567, ЕГ -1,6985; практична
складова управлінської компетентності КГ -1,6842, ЕГ -3,1495; інтегральна
оцінка КГ -2,0926, ЕГ -6,8442.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, результати проведеного експериментального дослідження
дають можливість зробити висновок щодо наявності в експериментальній групі
достовірних змін переходу на вищій якісний рівень за усіма складовими
(теоретичною, практичною, інтегрально) та про їх відсутність у контрольній
групі, що підтверджує дієвість впровадженої авторської системи формування
управлінської

компетентності

майбутніх

керівників

закладів

загальної

середньої освіти.
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Iryna Darmanska. Experimental Verification of the Effectiveness of the System of
Future Managers of Institutions of General Secondary Education Managerial Competence
Formation
The article presents a pedagogical experiment conducted to verify the effectiveness of the
system of forming the managerial competence of future managers of institutions of general secondary
education on specialty 073 «Management» in the process of continuous professional training. The
methodological basis of the system is based on the concept of succession and continuity of the
formation of managerial competence of future managers of institutions of general secondary
education, laws, rules, approaches, general and special principles of management. The developed
system was implemented through the introduction of elements of the structural-functional model,
general and special organizational and pedagogical conditions, innovative technologies, practical
methods and techniques. The research covered estimation of the level of formation of the theoretical
and practical components of managerial competence of future managers of institutions of general
secondary education to check the effectiveness of the created system.
The author substantiates the concept and content of managerial competence, formulates the
purpose of experimental research, general and partial hypotheses, describes the methods of
mathematical statistics used to process data and determines estimation of the level of formation of
managerial competence, also analyzes the stages of the conducted research. Percent distribution of
questionnaire responses of the Master degree students of the control and experimental group;
calculation indicators of qualitative levels of formation of theoretical and practical components of
managerial competence, their integral evaluation at the beginning and at the end of the forming
experiment; comparative dynamics of the formation of the components of managerial competence
are presented. The results of the final control are described, which confirm the effectiveness of the
developed system.
Key words: pedagogical experiment, managerial competence, stages of experimental
research, competence formation.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
У статті проведено аналіз педагогічних проблем змішаного навчання майбутніх
інженерів англійської мови за професійним спрямуванням, визначено його сутність та
практичні аспекти застосування у ЗВО технічного профілю. Визначено фактори мотивації
студентів при вивченні професійної англійської мови при змішаному навчанні. Визначено,
що сьогодні у вітчизняній і зарубіжній термінології змішане навчання розглядають як
об’єднання традиційних формальних засобів навчання: роботу в аудиторіях, вивчення
теоретичного матеріалу, та неформальних, обговорення за допомогою електронної пошти та
Інтернет-конференцій, використання комбінації електронного та аудиторного навчання,
поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності.
Зазначено, що модель змішаного навчання стає ефективною при навчанні професійної
англійської мови на старших курсах, оскільки вона дає можливість оптимізувати навчальний
процес в умовах зайнятості студентів проектами і дисциплінами за фахом, успішно
організовувати їх самостійну роботу за допомогою інформаційних технологій та
електронних навчальних середовищ.
Для студентів технічних спеціальностей під час професійно-спрямованого навчання
англійської мови запропоновано такі комунікативні вправи, як перекодування інформації,
усний виступ, виступ перед аудиторією може відображати результати вивчення будь-якого
питання, літератури з певної теми, вирішення проблемних завдань, рольова гра, психологічні
ролі, спілкування в межах соціального контакту; контроль і самоконтроль поведінки
студентів.
Розглянуто основні завдання викладачів щодо наукового проектування та організації
змішаного навчання майбутніх інженерів англійської мови за професійним спрямуванням.
Ключові слова: майбутні інженери; фактори мотивації; англійська мова за
професійним спрямуванням; змішане навчання; електронне середовище.

1.

ВСТУП

Постановка

проблеми.

Прагнення

до

практичного

оволодіння

англійською мовою в Україні сьогодні стає дедалі актуальним, оскільки
збільшуються

масштаби

професійної

мобільності,

масового

туризму,

посилюються процеси освітньої міграції [1].
Майбутні інженери часто ставлять іноземну мову не на достатньо важливе
місце в списку дисциплін, та не надають йому великого значення. І тільки на
© Дніпровська Т. В.
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старших курсах вони починають розуміти, що інженерія розвивається в
глобальному масштабі, і англійська мова стає засобом засвоєння досвіду і
передових

знань,

необхідним

інструментом

професійного

розвитку,

а

академічна мобільність – одним із способів підготувати себе до кар'єри
інженера.
Особливого значення в умовах реформування української освіти набуває
проблема

гармонійного

поєднання

традиційних

методів

навчання

та

інформаційних технологій, що здатні покращити передавання знань студентам
у дидактичному процесі сучасного ЗВО. Але ж принцип масовості в сучасній
освіті породжує зниження загальної активності та зацікавленості студентів у
навчанні. Саме тому варто активувати мотиваційний фактор у навчанні, де
життєва та професійна необхідність вивчення певної дисципліни має стати
визначальною замість догматичності, яка нечутлива до потреб та запитів
суспільства та ринку. Орієнтація на нові педагогічні технології має стати
пріоритетною для керівництва та викладацького складу. І тут учені
наголошують на винятковій перспективності змішаного навчання студентів
англійської мови.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упровадженню моделі
змішаного навчання в системі освіти присвячені праці таких авторів, як
О. Кривонос, В. Кухаренко, А. Стрюк, Г. Чередніченко, Л. Шапран та інших. До
різних аспектів і особливостей змішаного навчання зверталися також
C. Грехем, С. Moeбс, С. Вейбелзах, Д. Пейнтер. Однак, педагогічні особливості
застосування змішаного навчання у ЗВО потребує подальших досліджень в
аспекті застосування сучасних наробок такого навчання студентів англійської
мови, що є передумовою їх мобільності на ринку праці.
Метою статті є аналіз педагогічних проблем змішаного навчання
майбутніх

інженерів англійської

мови

за професійним спрямуванням,

визначення його сутності та розгляд практичних аспектів застосування у ЗВО.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розробка нових педагогічних технологій у навчальному процесі ЗВО
створює нові можливості для індивідуалізації та диференціації навчання,
позитивно впливає на розвиток пізнавальної діяльності студентів, їхньої
мотивації (зовнішньої і внутрішньої) до навчання та самоосвіти.
До зовнішньої мотивації відносять так звану широку соціальну мотивацію
і мотивацію, що пов'язана з перспективами розвитку особистості. Як показують
дані проведеного нами опитування

в Кременчуцькому національному

університеті імені Михайла Остроградського, широку соціальну мотивацію
вивчення іноземної мови студенти пояснили наступним чином:
42 % опитаних вивчають англійську мову тому, що дана дисципліна
входить до навчального плану;
38 % з них вивчають для того, щоб мати високий рейтинг для участі в
конкурсах і програмах міжнародного обміну, в студентських проектах;
36 % прагнуть наслідувати приклад успішних студентів-однокурсників з
високим рівнем володіння мовою, ефективно застосовувати її на практиці;
32 % студентів вивчають англійську мову для того, щоб поїхати вчитися за
кордон, набути досвіду іншомовного спілкування для подальшої кар'єри і
знайти цікаву, перспективну, високооплачувану роботу;
64 % студентів вважають, що англійська мова їм буде необхідна для
спілкування з іноземними колегами на професійні теми в майбутньому.
Ці фактори відносяться до мотивації, що пов'язана з розвитком
професійних компетенцій, освоєнням нових знань і досвіду. Внутрішня ж
мотивація студентів визначається мотивацією до комунікації і операційноінструментальною мотивацією [2].
В результаті опитування студентів 3 курсу нами визначено, яким чином
студенти пояснюють свою мотивацію до комунікації (до вивчення англійської
мови). Так, було отримано такі результати:
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36 % студентів цікаво спілкуватися з однокурсниками на заняттях, брати
участь в дискусіях з іноземної мови, проектній діяльності, обговорювати і
знаходити рішення;
52 %

опитаних

вважають,

що

спілкуватися

з

однокурсниками,

використовуючи сучасні інформаційні технології (чат, форум, електронну
пошту і т.д.) більш цікаво і корисно;
54 % студентів відповіли, що вивчають англійську мову для того, щоб
читати оригінальні наукові тексти і статті за фахом, використовувати іноземні
інтернет-джерела, що представлені в значній мірі англійською мовою.
Друга фаза опитування дозволила зробити висновок, що операційноінструментальна мотивація розвинута у 60 % студентів. Цей вид мотивації
породжується самою навчальною діяльністю.
Студенти зазначають, що їх приваблюють мовні центри та зони Wi-Fi, що
стимулюють вивчення англійської мови. Інтерес студентів до навчання
посилюється тим, що в університеті активно впроваджуються інформаційнокомунікаційні технології. Отже, проведене опитування показує, що провідною
залишається зовнішня мотивація, яка підтримується у студентів створеними
умовами у ЗВО. У той же час внутрішню мотивацію підтримують і розвивають
такі сучасні методи навчання – як комунікативний, ігрові та імітаційні методи,
кейс-стаді. Їх можливості збільшують інформаційно-комунікаційні технології, в
тому числі технологія змішаного навчання (blended learning).
Поняття змішаного навчання з'явилося не так давно. Згідно поглядів
науковців змішане навчання можна розглядати як систему навчання, яка
поєднує в собі найбільш ефективні аспекти та переваги викладання в класній
кімнаті і інтерактивного або дистанційного навчання, що утворюють систему,
компоненти якої функціонують в постійному взаємозв'язку один з одним [3].
На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній термінології змішане навчання
розглядають як об’єднання традиційних формальних засобів навчання: роботу в
аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу, та неформальних, обговорення за
допомогою

електронної

пошти

та

Інтернет-конференцій,

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

використання
Випуск 2

Педагогіка

комбінації електронного та аудиторного навчання, поєднання дистанційного і
традиційного спілкування в інтегрованій навчальній діяльності.
За визначенням вітчизняних авторів [4], змішане навчання – це
цілеспрямований процес здобування знань, набуття вмінь та навичок в умовах
інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів
освітнього процесу на основі впровадження і взаємного доповнення технологій
традиційного, електронного, дистанційного та мобільного навчання за
наявності самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом
навчання.
У змішаному навчанні онлайн-навчання об'єднується з традиційним
викладанням дисципліни, які проходять відповідно до розкладу занять.
Навчання називають у різних країнах «змішаним» за умови, якщо не менше
45 % навчального часу студенти вивчають дисципліну онлайн [4].
Змішане навчання передбачає обов'язкове «живе» спілкування викладача і
студентів в аудиторії. Згідно нашій практиці і спостереження, модель
змішаного навчання стає ефективною при навчанні професійної англійської
мови на старших курсах, оскільки вона дає можливість оптимізувати
навчальний процес в умовах зайнятості студентів проектами і дисциплінами за
фахом,

успішно

організовувати

їх

самостійну

роботу

за

допомогою

інформаційних технологій та електронних навчальних середовищ.
Цей вид навчання вирішує такі завдання:
стимулює формування мотивації, самостійності, соціальної активності,
рефлексії та самоаналізу, підвищує ефективність освітнього процесу в цілому;
забезпечує перехід від трансляції знань до інтерактивної взаємодії зі
студентом, що змінює стиль педагога;
розширює освітні можливості студентів за рахунок доступності та
гнучкості, урахування їхніх індивідуальних освітніх потреб, темпу й ритму
оволодіння навчальним матеріалом;
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персоналізує освітній процесс так, що студент самостійно визначає свої
навчальні цілі, способи їх досягнення, ураховуючи власні освітні потреби,
інтереси та здібності;
сприяє побудові віртуальних навчальних середовищ, що змінюють формат
навчання у ЗВО.
Сьогодні віртуальне навчальне середовище Moodle знайшло широке
застосування в системі електронного навчання і організації змішаного навчання
в університеті. Необхідно відзначити, що досвід показав, що при змішаному
навчанні поліпшуються результати навчання, студенти набувають додаткових
навичок роботи з інформацією, які також підвищують мотивацію. Дуже
важливим результатом навчання (outcome) є формування умінь планувати і
організовувати свою навчальну стратегію, розвиток навичок автономного
навчання. При цьому змінюється роль викладача, який з наставника
перетворюється

в

організатора,

координатора,

модератора

навчального

процесу [4].
Викладач набуває не менш важливої ролі партнера і помічника, коли
підтримує, направляє і контролює пізнавальну діяльність студентів, консультує
їх.
Одним з головних завдань для викладача стає наукове проектування та
організація навчального процесу.
При розробці навчального курсу необхідно:
1) сформулювати цілі та завдання навчального курсу;
2) сформувати навчально-методичне забезпечення курсу: визначити
основні та додаткові навчальні матеріали, а також електронні ресурси для
аудиторної і позааудиторної роботи;
3) визначити, які види мовленнєвої діяльності та типи вправ будуть
виконуватися в аудиторії, а які – самостійно.
Мовні вправи, як правило, виносяться на самостійну роботу в
позааудиторний час, оскільки, з одного боку, вони є витратними за часом, а з
іншого - студенти на старших курсах мають уже сформовані навички та вміння
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для такої роботи за різними видами вправ. До таких належать імітації, вправи
на трансформацію, розширення пропозицій, підбір аналогів, заповнення
пропусків, конструювання фрази зі структурних елементів [5].
Студенти самостійно виконують ці вправи, розміщені на платформі
Moodle, а викладач виконує функції модератора, своєчасно надає поради щодо
виконання завдань, відстежує і контролює самостійну діяльність студентів.
Робота в аудиторії передбачає в основному комунікативну діяльність, тому
студенти працюють переважно з мовними вправами, що розвивають
продуктивні вміння, особливо щодо говоріння.
До мовних вправ можна віднести такі: запитальні вправи, умовні та реальні
бесіди, переказ прочитаного, драматизація тексту або ситуації спілкування,
опис, дискусія, усна розповідь, опис схем та малюнків [6], [7].
На нашу думку, для студентів технічних спеціальностей під час
професійно-спрямованого

навчання

англійської

мови

ефективно

себе

показують такі комунікативні вправи, як перекодування інформації (наприклад:
описати іноземною мовою геометричні фігури, хімічні реакції і формули,
графіки, технологічні процеси, схеми приладів та ін.), усний виступ (виступ
перед аудиторією може відображати результати вивчення будь-якого питання,
літератури з певної теми або підводити підсумки невеликої дослідної роботи),
вирішення проблемних завдань (студенти аналізують проблемну ситуацію,
знаходять шляхи вирішення, докладно викладають усі етапи цього), рольова гра
(студенти виконують по черзі різні соціальні та психологічні ролі, освоюють
спілкування в межах соціального контакту і в умовах, максимально близьких до
реального спілкування); здійснювати контроль і самоконтроль студентів.
Студенти швидко звикають до того, що їх діяльність в електронному
освітньому середовищі Moodle регулярно відстежується викладачем, який
перед початком заняття, перевіривши наявність розміщених завдань на
платформі, знає, хто, працював попередньо самостійно вдома та готовий до
продуктивної роботи в аудиторії. Це часто мотивує значну кількість студентів. І
вони знають, які завдання стоять перед ними і як досягти результату.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

Формою підсумкового контролю була усна презентація невеликого
дослідницького проекту на тему «Автомобілі майбутнього», де частину
матеріалу було розміщено у віртуальному навчальному середовищі, що
дозволила студентам продемонструвати свої професійні, комунікативні, мовні
та інші компетенції. В результаті підсумкового контролю при оцінюванні
результатів виконання проекту 42 студенти 3 курсу показали такі академічні
результати: 12 з них (тобто 28,5 %) отримали вищі бали, що відповідає оцінці
«відмінно», інші отримали оцінку «добре», і лише 2 студенти отримали
«задовільно». Це при тому, що в другій групі (40 осіб) було лише 15 %
«відмінників» та 10 % мали «задовільні» оцінки.
Як бачимо, студенти, які вивчають англійську мову з використанням
змішаних технологій, демонструють високий рівень володіння мовним
матеріалом, який вони вивчали в основному самостійно за допомогою
платформи Moodle, і сформованості мовленнєвих умінь, які вони розвивали в
аудиторний час.
Отже,

можемо

на

здобутому

досвіді

відзначити

особистісну

зорієнтованість та основні переваги змішаного навчання студентів англійської
мови за професійним спрямуванням:
розвиток мобільності студентів;
посилення зорієнтованості на особистість студента;
збільшення кількості студентів, залучених до цього виду навчання;
розширення можливостей взаємодії викладача і студента у віртуальному
середовищі;
збільшення автономності студентів за рахунок самостійної роботи з
великою кількістю баз даних, які пропонуються в Інтернеті;
персоналізація навчання;
продуктивна гейміфікація;
широке розповсюдження доступу до мобільних пристроїв, які реалізують
змішане навчання.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Визначено,

що

мотивуючими

факторами

вивчення

професійної

англійської мови при змішаному навчанні є: сам спосіб організації навчального
процесу, використання електронного середовища Moodle, форма взаємодії
викладача та студентів, форма і засоби підсумкового контролю.
2. Змішане навчання сприяє ефективності навчальної роботи і є
перспективною формою навчання іноземним мовам у ЗВО.
3. При змішаному навчанні відбувається розширення результатів навчання:
при навчанні англійської мови за професійним спрямуванням студенти
набувають важливих навичок автономного навчання і отримують уявлення про
стратегію освіти протягом усього життя, що сприяє професійному та
особистісному зростанню фахівця.
4. Використання платформи Moodle як основного способу організації
навчання, цікава форма комунікації викладача і студента, яка близька до
партнерства, сучасне зручне навчальне електронне середовище, - все це
посилює внутрішню мотивацію, що призводить до більш високих результатів у
навчанні майбутніх інженерів.
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Tetyana Dniprovska. Pedagogical Problems of Mutual Training of Future Engineers in
English Professional Language
The article analyzes the pedagogical problems of the future English engineers' training in a
professional direction, defines its essence and practical aspects of application in the technical
manual. The factors of motivation of students in the study of professional English when mixed
learning are determined. It is determined that today, in the domestic and foreign terminology, mixed
learning is considered as an association of traditional formal means of teaching: work in
classrooms, studying theoretical material, and informal, discussion with the help of e-mail and
Internet conferences, the use of a combination of electronic and classroom learning, a combination
distance and traditional communication in integrated learning activities. It is noted that the model of
mixed learning becomes effective in teaching professional English at senior courses because it
enables to optimize the educational process in the conditions of student employment by projects and
disciplines in the specialty, successfully organizing their independent work with the help of
information technologies and electronic learning environments.
For students of technical specialties during vocational education of the English language, such
communicative exercises as re-coding information, oral presentation, presentation to the audience
may reflect the results of studying any issue, literature on a specific topic, problem-solving, roleplay, psychological roles, communication within the limits of social contact; control and selfcontrol of student behavior.
This type of training solves the following tasks:
stimulates the formation of motivation, autonomy, social activity, reflection and selfexamination, increases the efficiency of the educational process as a whole;
provides a transition from the translation of knowledge to interactive interaction with the
student, changing the style of the teacher;
expands educational opportunities of students through accessibility and flexibility, taking into
account their individual educational needs, the pace and rhythm of mastering the educational
material;
personalizes the educational process so that the student independently defines his educational
goals, ways of achieving them, taking into account their own educational needs, interests and
abilities.
The main tasks of lecturers concerning scientific designing and organization of mixed training
of future engineers of the English language are considered in the professional direction.
Key words: future engineers; factors of motivation; English for professional orientation;
mixed learning; electronic environment.
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ
ЕТИКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ В
УНІВЕРСИТЕТАХ: АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ
Сучасне навчання студентів спеціальності «Соціальна робота» у закладах вищої освіти,
зокрема університетах, побудоване на чіткому вимірі змісту професійної діяльності
особистості, ураховуючи відповідні її компетентності. Майбутній соціальний працівник, щоб
стати професіоналом, потребує не тільки певних професійних знань, уміння використовувати
найпродуктивніші для кожної конкретної ситуації форми, методи, технології соціальної
роботи, а й особистісних професійно важливих якостей. Не випадково для покращення рівня
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників і було розроблено педагогічну
систему формування професійної етики майбутніх фахівців.
Особливе зацікавлення викликають результати впровадження педагогічної системи.
Саме вони показали зріст рівня сформованості професійної етики майбутніх соціальних
працівників у процесі їх підготовки в університеті.
Мета статті полягає в аналізі експериментальної перевірки впливу педагогічної системи
професійно-етичної підготовки майбутніх соціальних працівників в університетах на
підвищення їхнього рівня сформованості професійної етики.
Розглядаємо педагогічну систему формування професійної етики як сукупність
взаємопов’язаних компонентів, необхідних для організованого й цілеспрямованого
професійно-педагогічного впливу на розвиток морально-етичних якостей особистості
майбутніх фахівців соціальної роботи в університетах.
Експериментальна перевірка педагогічної системи здійснювалася за компонентами:
мотиваційно-ціннісним, особистісно-позиційним, когнітивно-світоглядним, діяльнісноповедінковим та рефлексивно-творчим і відповідними їм критеріями.
Отже, дані експериментальної перевірки засвідчують, що рівні сформованості
професійної етики майбутніх соціальних працівників безпосередньо залежать від
упровадженої педагогічної системи в університетах. Так, в експериментальній групі суттєво
збільшилася кількість респондентів з достатнім та високим рівнями сформованості
професійної етики. Відповідно зменшилось число представників низького рівня.
Ключові слова: педагогічна система; професійна етика; соціальний працівник;
університет; освітній процес; експериментальна перевірка.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Стрімкий розвиток технологій у суспільстві
вимагає підготовки конкурентоспроможних випускників закладів вищої освіти
– майбутніх соціальних працівників на вітчизняному і світовому ринках праці.
Така потреба проходить наскрізно через Закони України «Про освіту» та «Про
© Зозуляк-Случик Р. В.
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вищу освіту», де йдеться про високі вимоги до освітньої галузі у напрямі
підготовки всебічно розвинених, ініціативних, відповідальних, компетентних
фахівців, котрі спроможні виявити себе в успішному вирішенні виробничих
питань, продемонструвати на високому професійному рівні результати праці.
Модель випускника майбутнього соціального працівника, зумовлює
докорінні переміни в освітньому процесі університетів. модернізацію усіх
компонентів узвичаєної педагогічної системи. Насамперед, вони направлені на
цілеспрямоване
працівників

формування

як

професійної

інтегративної

системи

етики

майбутніх

соціальних

професійно-етичних

ціннісних

орієнтацій, знань, умінь, професійно важливих якостей, необхідних для
самореалізації та досягнення ними успіху в соціальній роботі. Найбільш чітко
вона проявляється у поведінці та вчинках фахівця, зумовлює його готовність і
здатність виконувати свої професійні функції на високому рівні, ефективно
вирішувати соціальні питання на основі поєднання комплексу знань, умінь,
мотивів, цінностей та необхідних особистісно-моральних професійно важливих
якостей.
Не

випадково

вдосконалення

у

сучасних

системи

умовах

професійної

набирає

підготовки

гостроти

майбутніх

проблема
соціальних

працівників, а також підвищення рівня сформованості їх професійної етики, на
що і була спрямована розробка самої педагогічної системи.
Аналіз

останніх

експериментальної
професійної

досліджень

перевірки

підготовки

і

впливу

майбутніх

публікацій.
розробленої

фахівців

Дослідження

системи

здійснювали:

на

з

якість

В. Беспалько,

Б. Без’язичний, І. Друзь, А. Каленський, О. Карпенко, В. Кузьміна, М. Михнюк,
Г. Скачкова, М. Чуносов та інші. Так, Б. Без’язичний [1] аналізував вплив
системи

на

формування

етичної

компетентності

майбутніх

учителів

фізкультури. А. Каленський [2] експериментально перевіряв ефективність
педагогічної системи в розвитку професійно-педагогічної етики майбутніх
викладачів спеціальних дисциплін закладів вищої освіти аграрної та
природоохоронної галузей. М. Михнюк [3] подала основні складові методичної
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системи розвитку педагогічної культури викладачів спеціальних дисциплін
будівельного профілю. Усе ж не вивчено впливу педагогічної системи на
професійно-етичну

підготовку

майбутніх

соціальних

працівників

в

університетах не проводилося.
Метою статті ставимо аналіз експериментальної перевірки впливу
педагогічної системи на рівень сформованості професійної етики майбутніх
соціальних працівників в університетах.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Під педагогічною системою формування професійної етики майбутніх
фахівців

в

університетах

ми

розглядали

сукупність

взаємопов’язаних

компонентів, необхідних для організованого й цілеспрямованого професійнопедагогічного впливу на розвиток морально-етичних професійно важливих
якостей особистості. Вона передбачає застосування форм і методів активного
контекстного й імітаційного навчання, що сприяли оволодінню професійноетичними знаннями, вміннями та навичками; моделювання професійно-етичної
діяльності в освітньому процесі підготовки фахівців шляхом проектування й
розв’язання морально-етичних завдань та оволодіння майбутніми соціальними
працівниками змістом курсу «Етика соціальної роботи»; включення студентів у
професійно-етичну спрямовану діяльність; відповідність змісту навчання рівню
розвитку сучасних соціальних, інформаційних, педагогічних технологій.
Реалізація педагогічної системи здійснювалася на орієнтовно визначених
етапах,

а

саме:

мотиваційно-цільовому,

процесуальному

та

оцінно-

діагностичному. Так, мотиваційно-ціннісний етап сприяв визначенню та
усвідомленню цілей освітнього процесу в університеті задля активізації
мотивації до формування професійної етики. Таким чином, відбувається
формування у студентів позитивного емоційно-етичного ставлення до
опанування професійно-етичними засадами фаху; розвиток альтруїстичної
емоційно-етичної позиції.
Процесуальний етап передбачав через зміст навчальних дисциплін та
впровадження відповідних форм, методів, інноваційних технологій навчання
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формування окреслених компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивносвітоглядного,

діяльнісно-поведінкового,

особистіно-позиційного

та

рефлексивно-творчого.
На оцінно-діагностичному етапі ми спробували дослідити ефективність
застосування

розробленої

педагогічної

системи,

визначивши

рівень

сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в
університетах.
Проведені

нами

висліди

дозволили

окреслити

сутність

поняття

сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в
університетах.

Зокрема,

дану

категорію

трактуємо

як

готовність

до

продуктивної самостійної й відповідальної дії, завдяки якій студент має
можливість продемонструвати власні знання, уміння, моральну культуру, що
виявляється у моральній взаємодії та діяльності; готовність вирішувати складні
професійно-етичні проблеми.
До компонентів сформованості професійної етики нами було віднесено:
мотиваційно-ціннісний,

когнітивно-світоглядний,

діяльнісно-поведінковий,

особистісно-позиційний, рефлексивно-творчий, які діагностувалися за такими
критеріями: мотиваційно-професійним, особистісно-емоційним, когнітивносвітоглядним, поведінково-діяльнісним, рефлексивно-корекційним. Водночас
досліджувався

ступінь

відповідності

окреслених

критеріїв

рівням

сформованості професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи в
університетах:

творчому

(високому),

продуктивному

(достатньому),

репродуктивному (середньому), елементарному (низькому) [4, с. 192].
До експериментального дослідження нами було залучено 432 студенти
1–4-х курсів спеціальності «Соціальна робота», з них 219 – контрольної,
213 – експериментальної груп.
На констатувальному етапі нами здійснений аналіз за мотиваційноціннісним,

особистісно-позиційним,

когнітивно-світоглядним,

діяльнісно-

поведінковим та рефлексивно-творчим компонентами професійної етики до
відповідних їм критеріїв і рівнів. У досягненні мети ми прибігли до
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інтерпретаційно-теоретичних

та

емпіричних

методів

дослідження:

інтерв’ювання, анкетування викладачів і студентів, експертне оцінювання
студентів.
У ході реалізації окресленої ними мети ми поставили завдання визначити
та обчислити інтегральну оцінку респондента (з урахуванням коефіцієнтів
вагомості показників сформованості професійної етики майбутніх соціальних
працівників). Відповідно до величини інтегральної оцінки ми спробували
встановити рівень сформованості кожного компонента професійної етики
студента.
Результати діагностичного дослідження підвели до узагальнення про
рівень сформованості професійно-етичних знань та вмінь, професійно
важливих

якостей майбутніх

соціальних працівників, що

здебільшого

прирівнювався до середнього та низького рівнів. Отримані дані стосовно
сформованості компонентів професійної етики на констатувальному етапі
подано в таблиці 1.
Отже ми дійшли висновку про необхідність розроблення педагогічної
системи формування професійної етики майбутніх фахівців соціальної роботи і
впровадження її під час формувального етапу експерименту в закладах вищої
освіти.
На формувальному етапі експерименту було застосовано педагогічну
систему, яка включала:
авторську робочу програму з дисципліни «Етика соціальної роботи»;
авторський навчальний посібник «Етика соціальної роботи»;
методичні рекомендації «Здійснення формування професійної етики
майбутніх соціальних працівників в університетах», розроблені автором;
застосування форм теоретичного навчання: лекцій, семінарів, консультацій
і форм практичного навчання;
використання груп методів: стимулювання до оволодіння основами
професійної етики; формування досвіду професійно-етичної діяльності;
діагностування сформованості професійної етики;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

впровадження технологій: колективної розумової діяльності, особистісно
орієнтованих, контекстного навчання, проектного навчання, формування
комунікативної культури засобами театральної педагогіки, інформаційнокомунікаційних, занурення студентів у професійну діяльність, професійного
самофутурування.
Таблиця 1
Рівні сформованості компонентів професійної етики студентів
експериментальних і контрольних груп
(кількість осіб, % до загальної кількості)
Рівні

Високий
Достатній
Середній
Низький
Високий
Достатній
Середній
Низький
Високий
Достатній
Середній
Низький
Високий
Достатній
Середній
Низький
Високий
Достатній
Середній
Низький

На

Після констатувального етапу Після
формувального
експерименту
експерименту
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
Мотиваційно-ціннісний компонент
18
8%
19
9%
24
11 % 56
49
22 % 54
25 % 57
26 % 89
124
57 % 115
54 % 118
54 % 50
28
13 % 25
12 % 20
9%
18
Когнітивно-світоглядний компонент
15
7%
18
8%
21
10 % 64
48
22 % 54
25 % 66
30 % 94
125
57 % 117
55 % 107
49 % 47
31
14 % 24
11 % 25
11 % 8
Діяльнісно-поведінковий компонент
16
7%
16
8%
26
12 % 67
50
23 % 47
22 % 61
28 % 83
131
60 % 123
58 % 115
53 % 54
22
10 % 27
13 % 17
8%
9
Особистісно-позиційний компонент
17
8%
16
8%
26
12 % 70
43
20 % 50
23 % 60
27 % 85
131
60 % 123
58 % 116
53 % 49
28
13 % 24
11 % 17
8%
9
Рефлексивно-творчий компонент
17
8%
19
9%
25
11 % 71
46
21 % 57
27 % 63
29 % 90
126
58 % 115
54 % 108
49 % 46
30
14 % 22
10 % 23
11 % 6

формувальному

етапі

експерименту

ми

етапу

%
26 %
42 %
23 %
8%
30 %
44 %
22 %
4%
31 %
39 %
25 %
4%
33 %
40 %
23 %
4%
33 %
42 %
22 %
3%

скористались

експериментальною перевіркою гіпотези про те, що формування професійної
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етики майбутніх соціальних робітників підвищиться завдяки цілеспрямованому
і системному впровадженню самої педагогічної системи.
Проаналізувавши діагностичні показники за окресленими компонентами
відповідно до критеріїв ми отримали певні результати. Так, розподіл студентів
контрольних груп за рівнями сформованості компонентів професійної етики
суттєво не різнився. У респондентів експериментальних груп ситуація була
зовсім протилежною, кількість студентів з низьким рівнем компонентів
професійної етики зменшилася на 4–8 %. Зменшення числа представників із
середнім

рівнем

особистісно-позиційного

компонента

зафіксоване

на

пропозиції 35 %. Натомість зростання достатнього та високого рівнів складало
16 % та 25 % відповідно. На 33 % зменшилася кількість студентів з низьким
рівнем когнітивно-світоглядного та рефлексивно-творчого компонентів, а
приріст числа осіб з високим рівнем становить 24 %. Зведені дані
формувального експерименту продемонстровані в порівняльній таблиці 1.
На основі отриманої динаміки сформованості професійної етики майбутніх
соціальних працівників в університетах за рівнями нами отримано наступні
результати. Їх подано в таблиці 2.
Таблиця 2
Динаміка сформованості професійної етики експериментальних і
контрольних груп за рівнями (кількість осіб, % до загальної кількості)
Рівні

Після констатувального
етапу експерименту
КГ

Після формувального етапу
експерименту

ЕГ

КГ

ЕГ

осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Високий

17

8%

18

8%

24

11 %

66

31 %

Достатній

47

21 %

52

24 %

61

28 %

88

41 %

Середній

127

58 %

119

56 %

113

52 %

49

23 %

Низький

28

13 %

24

11 %

21

10 %

10

5%

Всього

219

100 %

213

100 %

219

100 %

213

100 %

Наслідком проведеного вивчення стали певні узагальнення, зокрема,
експериментальна перевірка результатів формувального етапу переконала у
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зміні низького рівня сформованості професійної етики, що становило 2 % і 5 %
у контрольній та експериментальній групах відповідно. Зафіксоване значне
зменшення числа представників середнього рівня на 29 %, що відстежується
серед студентів експериментальної групи. Зменшення кількості студентів з
експериментальної групи з низьким та середнім рівнями, призвело до
збільшення числа осіб з достатнім і високим рівнями професійної етики на 13 %
і 20 % відповідно.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, експериментальне вивчення ефективності педагогічної системи
формування професійної етики майбутніх соціальних працівників засвідчило,
що відчутним став приріст у рівнях сформованості за мотиваційно-ціннісним,
когнітивно-світоглядним, діяльнісно-поведінковим, особистісно-позиційним,
рефлексивно-творчим компонентами в експериментальній групі. Так, кількість
майбутніх соціальних працівників на високому рівні сформованості в
експериментальній групі на 20 % більша, ніж у контрольній, на достатньому
рівні різниця становить 13 %, відповідно середній і низькій рівні – на 29 % і 5 %
у контрольній групі більше ніж у експериментальній.
Перспективу подальших розвідок вбачаємо в прогнозуванні перспектив
формування професійно-етичної підготовки майбутніх соціальних працівників
у закладах вищої освіти.
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Roksolyana Zozuliak-Sluchyk. Pedagogical System of Foundation of Professional Ethics
of Future Social Workers in Universities: Analysis of Experimental Check
Modern studying of students of the specialty «Social Work» in higher education institutions,
in particular universities is based on the definition of the content of professional activities of a
specialist, taking into account relevant competencies. The future social worker, in order to become a
professional, requires not only certain professional knowledge, the ability to use the most
productive for each particular situation forms, methods, technology of social work, but also
personal professionally-important qualities. For this purpose, to improve the level of training of
future social workers, a pedagogical system for formation of the professional ethics of future
specialists was developed.
The results of the introduction of the pedagogical system, which showed the growth of the
level of formation of the professional ethics of future social workers in the process of their
preparation at the university are actual in our study.
The purpose of the article is to analyze the impact of the pedagogical system of professional
and ethical training of future social workers at university eson increasing their level of professional
ethics.
We consider the pedagogical system of formation of professional ethics as a set of interrelated
components necessary for an organized and purposeful professional-pedagogical influence on the
development of moral and ethical qualities of the personality of future social work specialists at
universities.
Experimental verification of the pedagogical system was carried out according to the
components: motivational-value, personal-positional, cognitive-ideological, activity-behavioral and
reflexive-creative and corresponding criteria.
Consequently, the results of the experimental verification show that the level of formation of
professional ethics of future social workers depends directly on the introduction of the pedagogical
system at universities. Thus, in the experimental group, the number of respondents with a sufficient
and high level of professional ethics has significantly increased, with a corresponding decrease in
the number of representatives with a low level.
Key words: pedagogical system; professional ethics; social worker; university; educational
process; experimental verification.
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ЗМІСТОВИЙ АСПЕКТ НАВЧАЛЬНОГО ДИСКУРСУ ПІД ЧАС
ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ІНТЕГРАТИВНИХ ЗАСАДАХ
У публікації порушується питання про забезпечення фахової підготовки майбутніх
економістів з урахуванням галузевої інтеграції.
Окрема увага звертається на організацію лексичної роботи студентів економічних
спеціальностей, яка спрямовується на спостереження над структурно-семантичними
особливостями економічних і міжгалузевих термінів, а також на актуалізацію семантичних
відтінків термінів у процесі розгортання навчального економічного дискурсу.
Знаходить авторське вирішення питання дидактичного оброблення інформації, яка
стосується впорядкування й унормування, переструктуризації національної й міжнародної
економічної терміносистеми на засадах інтеграції.
Наголошено на тому, що міжнародна інтеграція й еволюція в розумінні осмислення й
подальшого переосмислення базових інтегративних економіко-юридичних понять
(насамперед які стосуються економічних прав, свобод і обов’язків людини; економікоправових відношень на рівні держава / громадянин) актуалізує соціолінгвістичний чинник
осмислення економіко-юридичного поняття. Кореляція статусу держави і міри дотримання
прав і свобод людини визначається рівнем розвитку свободи й демократії в суспільстві;
політичний
дискурс
держави
у сфері
прав людини становить аргумент
дотримання/недотримання інтересів.
Моделювання навчального дискурсу майбутніх економістів на інтегративних засадах
передбачає урахування таких аспектів: вивчення механізму реалізації інституційного змісту
економічних прав людини залежно від рівня демократичності чинного економікополітичного складу; апеляція до сформованих соціокультурних традицій і звичаїв населення,
що визначають національну економічну систему; вивчення географії матеріальних ресурсів
країни, ступеня її залучення до системи світових господарських і політичних зв’язків.
Інтегративний принцип розгляду економічних понять передбачає внесення до
навчального дискурсу питання імплементації законодавчої системи щодо економічних прав і
свобод людини. У розглядуваному аспекті рекомендованим є розгляд економічного і
юридичного статусу людини і громадянина, закріпленого в Конституції України; зіставлення
механізмів дотримання економічних прав в інших країнах.
Обґрунтовано, що результати навчальної діяльності майбутніх економістів на
інтегративних заняттях досягаються відповідно до загального уявлення про розглядувану
проблему економічного спрямування; розширення світогляду майбутніх економістів шляхом
оволодіння базовими й міжгалузевими поняттями.
Ключові слова: економічна освіта, майбутні економісти, інтеграція, економічні
терміни, міжгалузеві терміни.
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1.

ВСТУП

Постановка

проблеми.

Формування

нових

суспільно-політичних

відносин вимагає відповідних змін у системі чинного законодавства і в
регулюванні економіко-правових відносин, що в умовах глобалізації й
міжнародного співробітництва набувають характеру не лише безпосередньої
міжкультурної взаємодії, але й специфіки реалізації економічного механізму
відповідно до особливостей правової побудови держави. Поглиблення
політичних, культурних, наукових, економічних та інших зв’язків зумовлює
відповідне регулювання галузей суспільного життя, що мають регулюватися
правом, юридичною (або правничою) мовою, яка обслуговує економічну
галузь.
У зв’язку з цим виникає потреба впорядкування й унормування, а іноді
навіть

переструктуризації

національної

й

міжнародної

економічної

терміносистеми на засадах інтеграції. Ідеться насамперед про проблему
понятійної неузгодженості термінів у рамках міжнародного економікоюридичного дискурсу, що може призводити до комунікативної неточності.
Зважаючи на вищесказане, актуальність дослідження визначається:
– усвідомленою необхідністю українського суспільства в мовному
забезпеченні термінотворчих процесів, вільному розвиткові економічної
термінології

та

її

гармонізації

з

динамікою

сучасної

економічної

юриспруденції;
– потребою подальшого лінгвістичного опрацювання економічних термінів
як системи понять спеціальної галузі наукового знання.
Моделювання навчального дискурсу під час фахової підготовки майбутніх
економістів актуалізує врахування сучасної соціально-економічної ситуації в
умовах глобалізаційних перетворень інформаційної цивілізації [1], [7], [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання економічної і
юридичної освіти перебували в полі наукової уваги Е. Гідденса, М. Тітмі,
Л. Уорда. Актуальними є дослідження, спрямовані на виявлення соціальних
функцій

економічної і

юридичної освіти, виявлення рівнів взаємодії
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інституалізації економічного й освітнього інституту (Д. Гольдшмідт, Л. Коган,
О. Якуба). Модернізація вітчизняної вищої економічної освіти уможливлює
раціональне

розроблення

перетворень,

які

забезпечують

відповідний

навчальний дискурс і дидактичний супровід.
Засади

інноваційного

розвитку

економічної

освіти

досліджуються

міждисциплінарно як засобами загального теоретичного (філософського і
культурологічного),

так

і

спеціального

(педагогічного,

соціологічного,

емпіричного) аналізу (В. Арсенюк, В. Кремінь). Це дозволяє застосовувати
евристичний потенціал різноманітних культурологічних підходів (ціннісний,
культурно-антропологічний і інші), виявити ціннісні орієнтації і норми
культури, що визначають новації в юридичній освіті.
Мета публікації – розкрити специфіку організації навчального дискурсу
майбутніх економістів на інтегративних засадах.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Функціонування в економічних текстах спеціальної економічної і
юридичної лексики надає змогу зробити узагальнення, що його лінгвістичний
статус варіюється, а ступінь його поширення в економіко-юридичному просторі
чи загалом конкретній субмові може змінитися. Вони набувають нових
семантичних відтінків, можуть використовуватися як загальні поняття задля
подальшого моделювання семантичних реалізацій, а також розвитку системних
взаємозв’язків у юридичній субмові.
Розвиток сучасних економічної і юридичної наук вимагає вдосконалення їх
термінологічних

систем,

а

отже,

дослідження

проблем

становлення,

лінгвістичних особливостей, семантики, дериваційних процесів і стилістичного
функціонування галузевих економіко-юридичних термінологій.
Особливого
міжнародних

значення
зв’язків

в

період

набуває

поглиблення

функціонування

інтеграції

країн

та

економіко-юридичної

термінології у поєднанні з термінологією правознавчих актів, зокрема в
юридичних документах, економічних угодах, працях, які містять певні
юридичні рекомендації, вимоги й положення [7].
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Варто також наголосити на тому, що міжнародна інтеграція й еволюція в
розумінні осмислення й подальшого переосмислення базових інтегративних
економіко-юридичних понять (насамперед які стосуються економічних прав,
свобод і обов’язків людини; економіко-правових відношень на рівні держава /
громадянин) актуалізує соціолінгвістичний чинник осмислення економікоюридичного поняття. Кореляція статусу держави і міри дотримання прав і
свобод людини визначається рівнем розвитку свободи й демократії в
суспільстві; політичний дискурс держави у сфері прав людини становить
аргумент дотримання / недотримання інтересів.
Викладене вище дозволяє:
1) констатувати тісний взаємозв’язок чіткості й семантичного наповнення
юридичної мови залежно від сформованості економічної картини світу, а також
контексту відповідного соціально-політичного досвіду сучасних розвинених
демократій;
2) здійснити аналіз поняття, сутності і структури прав і свобод людини і
громадянина з урахуванням сучасних політологічних і правових підходів;
3) урахувати основні концепції теорій демократії, де базовими поняттями є
права людини і громадянина як чинника розвитку і становлення демократії як в
окремій державі, так на міжнародному рівнях, що дозволяє виробити єдиний
міжнародний економіко-юридичний дискурс;
4) аналізувати лінгвокогнітивну парадигму в економіко-юридичній субмові
в

корелятивному

взаємозв’язку

з

концепцією

політичних,

соціально-

економічних і культурних прав як особливої групи прав людини; поняття
громадянина;
5)

компаративно

подати

співвідношення

економіко-юридичного

тлумачення базових понять відповідно до осмислення практики сучасних
демократичних правових соціальних держав в юридичній галузі.
Інтегративний

аспект

у лінгвістичному розумінні розглядаємо

як

семантичне стягнення базового поняття, яке розглядається в економічній і
юридичній галузі як релевантне.
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Із позиції лінгвістичного розгляду системності економічної субмови є
з’ясування особливостей становлення і розвитку національної й міжнародної
економічної терміносистеми, висвітлення продуктивних лексико-семантичних
процесів у сучасному термінотворенні мови економіки, аналіз типових моделей
термінотворення і мотивації семантики терміноелементів економічної субмови,
а також аргументація взаємозалежності екстра- й інтралінгвальних чинників у
формуванні особливостей терміносистеми національної мови в контексті історії
становлення субмови економіки суспільств сучасного міжнародного простору.
Лінгвокогнітивний аналіз дозволяє дослідити внутрішню структуру
мовних одиниць на позначення понять економіки: 1) загальноекономічних
понять (права, свободи, обов’язки людини); 2) суб’єкта економічної діяльності;
3) фахівця економічної діяльності; 4) економічного злочину; 5) покарання за
економічний злочин; 6) юридичного документа, що засвідчує чинність
економічної діяльності; 7) судочинства; 8) майнових правовідносин.
Наукова економічна картина світу динамічна й диференційована порівняно
з концептуальною, яка має основою діахронний розвиток уявлення про
економічні поняття, і безпосередньо відбиває ті зміни й перебудови, які
відбуваються в соціумі (у публікації ми врахували тенденцію до міжнародної
суголосності в розумінні базових економіко-юридичних понять; друга
тенденція до інформатизації усіх сфер суспільства окреслює вимогу
розроблення методик визначення маркерів, які б дозволили розмежовувати
фахову прагматично доцільну у рамках Інтернет-гіпертексту інформацію у
змісті підготовки майбутніх економістів, а також шляхів формування наукової
економічної картини світу).
Викладене

вище

дозволяє

окреслити

такий

формат

організації

навчального дискурсу у змісті фахової підготовки майбутніх економістів:
1) формування полісемантичної моделі економічної реальності, де
семантика реалізується через апеляцію гіперпосилання, перехід від однієї
інформації до іншої, почасти не пов’язаної з нею як за змістовими
характеристиками, так і за ідейним навантаженням (наприклад, коментар, що
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стосується теоретичного аспекту становлення розуміння понять «суб’єкт
економічної

діяльності»,

«економічні

права

й

обов’язки

особистості»,

«економічно-правова держава»);
2) формування у свідомості людини двох реальностей: інформаційної, яка
уможливлює миттєве перетворення економічної інформації, яка транслюється,
поєднується, копіюється, анулюється тощо; й актуальної, яка може мати
діаметрально протилежні параметри; репрезентувати міжкультурний досвід
економічної співпраці.
Міжнародна економічна парадигма корелює на законодавчому рівні, де
юридичний

дискурс

передбачає

точність

уживання

термінологічної

економічної лексики, яка стосується розуміння захисту громадян з боку закону
від необґрунтованого арешту, посилання, надмірного втручання в їх особисте
життя не тільки держави, а й організованою недержавної сили з економікоюридичної позиції [8, с. 118].
Вище окреслені економічні поняття варто розглядати в рамках усталеного
міжнародного контексту, оскільки інтеграція висуває вимоги одностороннього
захисту економічних прав людини в межах планети. У межах термінологічної
кореляції зважаємо на таку ознаку економічного дискурсу, як точність і
логічність.
Корелятивність функціонування економічних термінів визначають напрям
творення системи функціонально-стильової синоніміки, а також критерій для
виявлення системно-структурних зв’язків синонімів у субмові економіки, яка
дозволяє моделювати навчальний дискурс у змісті підготовки майбутніх
економістів.
Моделювання

навчального

дискурсу

майбутніх

економістів

на

інтегративних засадах передбачає урахування таких аспектів:
– вивчення механізму реалізації інституційного змісту економічних прав
людини залежно від рівня демократичності чинного економіко-політичного
складу;
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– апеляція до сформованих соціокультурних традицій і звичаїв населення,
що визначають національну економічну систему;
– вивчення географії матеріальних ресурсів країни, ступеня її залученості
до системи світових господарських і політичних зв’язків.
Інтегративний принцип розгляду економічних понять передбачає внесення
до навчального дискурсу питання імплантації законодавчої системи щодо
економічних прав і свобод людини. У розглядуваному аспекті рекомендованим
є розгляд економічного і юридичного статусу людини і громадянина,
закріпленого в Конституції України (ст. 3; розділ 2).
Зіставлення

на

основі

економіко-юридичного

параметру

змісту

Конституції України з попередньої конституцією дозволяє зробити висновок
про те, що Конституція України закріпила якісно нову систему прав і свобод
людини і громадянина, імплементувавши відповідні положення міжнародноправових актів, що стосуються прав і свобод людини. Якщо в радянській
конституції закріплені соціально-економічні, політичні і громадянські права і
свободи людини, то Конституція України послідовно закріплює громадянські,
політичні, економічні, соціальні, культурні, інформаційні й екологічні права і
свободи людини і громадянина. Відповідно, до питань, які виносяться на
розгляд, варто віднести міру імплентації Конституцією України міжнародноправових актів і норм з питань прав і свобод людини, а також розширення їх
складу (ідеться про ряд інформаційних та екологічних прав).
Навчальна

дискусія

також

має

передбачати

обговорення

ступеня

забезпечення гарантій закріплених Конституцією України економічних прав
(ступінь збагачення їх змісту).
Уведення до Конституції України інформаційних прав пояснюється змінами,
які нині відбуваються в історії людської цивілізації, пов’язані з потужним
розвитком і поширенням електронних мережевих комунікацій, які одночасно
мають тісний взаємозв’язок з соціально-культурними, освітніми й політичними
змінами. Інформаційна модернізація й переструктурування усіх сфер суспільства
детермінує

становлення

суспільного

устрою,

який
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комплексному, багатосторонньому знанні, також пов’язаної з процесом
структурно-семантичних змін інформації. При цьому постає питання про
об’єктивне й аксіологічне розмежування наукового економічного знання, яке
сприяє подальшому розвитку уявлення про закони міжнародного економічного
співробітництва; закони, які визначають подальші розробки в економічній галузі
й інформації, яка в контексті їх соціальної й соціалізаційної ролі в
інформаційному суспільстві сприймається як коеволіційне начало інформаційної
цивілізації.
Окрім того, актуальною стає суперечність між актуальністю наукових
економічних знань, які визначають подальший розвиток галузі, і знань
надлишкових, які становлять гіперпосилання і не містять тематично змістовної і
безпосередньо пов’язаної інформації.
Виклад економічної інформації майбутнім економістам на інтегративних
засадах визначаємо в такому форматі:
1. Подати розгорнутий висновок з теми заняття (ключові тези, визначення
найважливіших положень розглядуваної теми, коментар важливості їх
засвоєння для подальшого вивчення економічної науки, а також застосування в
процесі майбутньої фахової діяльності).
2. Розробити для студентів економічних спеціальностей завдання для
самостійної підготовки до наступного заняття (підготувати аналітичну довідку
на основі матеріалу підручників…, укласти тезаурус …, знайти на соціальноекономічній карті… зробити аналітичну довідку, отримати в бібліотеці…,
знайти в мережі Інтернет… тощо).
Суперечність також зумовлюється тим, що інформаційні процеси значною
мірою впливають на перебіг сучасного духовно-культурного й економічного
життя суспільства окремої держави й людства загалом, визначають культурну
парадигму сучасного представника інформаційної цивілізації.
Якщо йдеться про предметну економічну інформацію, то мається на увазі
зміна парадигми економічного життя особистості. З одного боку, поширені
програми комп’ютерного перекладу й репрезентації міжнародного досвіду, що,
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безумовно, збагачує економічний досвід людини, а також сприяє реалізації
міжнародного економічного комунікаційного обміну, з іншого, – насиченість
економічної інформації може засвоюватися констатувально, поза інтеріоризацією
ціннісних орієнтацій.
На окремий розгляд виноситься питання розгляду економічної системи як
аксіологічної цінності в рамках сучасної інформаційної цивілізації. Оскільки
традиційно глобалізація характеризується як фінансово-економічний феномен,
культурні форми дозволяють на основі взаємопроникнення різних технологій
розкривають більш широкий діапазон оброблення й розвитку економічної та
юридичної

інформації;

мовної

інформації,

використовуваної

задля

обслуговування вказаних галузей, тобто фахова мова.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В умовах інформаційно-освітнього середовища навчальний дискурс під
час фахової підготовки студентів економічних спеціальностей має передбачати
вивчення й аналітичне оброблення економічної інформації, яка повинна
значною мірою визначати економічну культуру, активізувати моральні
орієнтири в цій галузі, оскільки культура становить життєвизначальну і
стратегічно

спрямовану

на

соціально-економічний

розвиток

позицію

суспільства.
Функціонально-структурний аналіз щодо виокремлення економічних
термінів із сукупності знаків системи мови, аналіз перспективи функціонування
українських юридичних термінів, вивчення їх формальної та семантичної
структури, розроблення класифікацій термінів субмови економічного права,
питання впорядкування, уніфікації, стандартизації терміносистем є актуальним
для впорядкування національної і міжнародної економічної термінології.
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Olena Katerucha. The Substantive Aspect of the Educational Discourse During the
Professional Training of Students of Economic Specialties on an Integrative Basis
The publication raises the issue of providing training for future economists, taking into
account sectoral integration. Special attention is paid to the organization of lexical work of students
of economic specialties, which is directed to the observation of the structural-semantic features of
economic and intersectoral terms, as well as the actualization of semantic shades of terms in the
process of deployment of educational economic discourse.
Special attention is paid to the organization of lexical work of students of economic
specialties, which is directed to the observation of the structural-semantic features of economic and
intersectoral terms, as well as the actualization of semantic shades of terms in the process of
deployment of educational economic discourse.
It finds the author's solution to the issue of didactic processing of information, which relates to
the ordering and rationing, restructuring of the national and international economic terminological
system on the principles of integration.
It is noted that international integration and evolution in the sense of understanding and future
rethinking of the basic integrative economic-legal concepts (especially those relating to economic
rights, freedoms and responsibilities of a person, economic and legal relations at the level of
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка
state/citizen) actualizes the sociolinguistic factor of understanding of economic and legal concepts.
The correlation of status of state and observance of human rights and freedoms is determined by the
level of development of freedom and democracy in society; the political discourse of state in the
field of human rights is the argument of observance / non-observance of interests.
The modelling the educational discourse of the future economists on an integrative basis
involves the following aspects: study of the mechanism for implementation of the institutional
content of economic human rights depending on the level of democracy of the existing economic
and political composition; appeal to the existing socio-cultural traditions and customs of the
population, determine the national economic system; study of the geography of domestic material
resources, degree of its involvement in the system of world economic and political relations.
The consideration of integrative principle of economic concepts provides the introduction of
the issue of implementation of legislative system on economic rights and freedoms into the
educational discourse. In the considered aspect it is recommended to evaluate the economic and
legal status of a person and a citizen established by the Constitution; compare the mechanisms of
observance of economic rights in other countries.
It is proved that the results of training activities of future economists in integrative classes are
achieved according to the general idea of the problem of economic direction; expansion of the
outlook of future economists by mastering the basic and cross-sectoral concepts.
Keywords: economic education, future economists, integration, economic terms, intersectoral terms.
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FORMATION OF SKILLS FOR USE OF FORCE AND WEAPON
ENGAGEMENT BY FUTURE BORDER GUARD OFFICERS IN COURSE
OF PROFESSIONAL TRAINING
Purpose of the article was to work out and study the influence of authors’ weapon training
program on formation of skills for use of force and weapon engagement by future border guard
officers in course of professional training. The material base is 178 3rd - 4th year cadets of Bohdan
Khmelnytskyi National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine participated in the
research (experimental group, n=92; control group, n=86), of age 19-24 years. The cadets’
functional state was registered using the indicators in the theoretical and practical tests developed
by authors, theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization, systematization of the data
of scientific literature and educational and methodical documentation); empirical (pedagogical
experiment, observation, interviewing, testing, questioning, method of expert assessments);
mathematical statistics (Kolmohorov-Smirnov criterion) methods. The term of trainings was 1 year.
As the result, it was found that the acting weapon training programs do not permit to completely
train a border guard for fulfilment of his missions. We also found the purposefulness of special
exercises in weapon trainings, which would be approached by their structure to border guards’
professional actions. The conclusions is that in order to form skills for use of force and weapon
engagement by future border guard officers in course of professional training, it was recommended
© Lemeshko V. V., Lemeshko O. V., Yankovets O. V., Yankovets A. V.
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to implement such pedagogical conditions: a gradual organization of the training of future border
guard officers for the use of weapons and physical force; formation of knowledge, skills and habits
of the use of weapons and physical force on the basis of simulation of service situations of border
guard officers and the drill of the action algorithm in extreme situations; provision of the unity of
weapon, psychological and legal training based on the principles of an integrative approach;
optimization of training methods of future border guard officers by using innovative means.
Key words: professional training; weapon engagement; future border guard officers; weapon
training, pedagogical conditions.

1. INTRODUCTION
Problem statement. The increased level of terrorism, international crime,
smuggling activities, military confrontation in the Eastern regions of Ukraine
stipulated the need to revise and improve the system to counter these factors [1].
Border guard officers must master the technique of use of physical force and weapon
engagement, be able to quickly assess the situation and make decisions, be strong,
enduring, that is, fully physically trained in order to perform missions of operational
and service activities, often caused by extreme situations of conflicts with violators of
the border. Under such conditions, the tactics of disarmament and neutralization of
offenders are not only a guarantee of personal safety, but also a professional duty of
each border guard.
Analysis of scientific works revealed that in conditions of anti-terrorist
operation, professional functioning has certain specific features and put forward high
requirements to physical and psychological fitness of ground troops’ military
officers [2].
Successful implementation of military functions requires radical changes in the
system of professional training of future border guard officers that are affirmed by the
requirements of the current legal acts regulating the operational and official activities
of the State Border Guard Service of Ukraine (SBGS). Thus, the Strategy of the State
Border Guard Service of Ukraine Development emphasizes the need to increase the
level of individual professional training of the SBGS personnel, taking into account
the actual threats to border security, in particular, the formation of skills for use of
physical force and weapon engagement by future border guard officers when
conducting operations. The generalized results of the analysis of legal documents
regulating the activity of the SBGS [3–7] point out that one of the most important
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

tasks of the border guard science is further development of the professional training
of future border guard officers. One of the important components of this training are
use of force and weapon training.
Certain law enforcement (power-wielding or specialized) agencies are allowed
by the law to apply special measures of coercive activities, namely: physical force,
special means, and as a last resort, fire weapons [8].
The Common Core Curriculum for Border and Coast Guard Basic Training in
the EU states that a border guard must be able to use physical force effectively,
safely, with minimum energy expenditure and in proportion to the threat observing
the legislation and human rights. Also border guard should be able to make decisions
about the application of all types of physical force and apply them, observing the
requirements of professional ethics and human rights [9]. Hypothesis: it is assumed
that skills of future border guard officers for use of force and weapon engagement are
formed more effectively in course of professional training if using the pedagogical
conditions developed by authors in comparison with the current state.
Analyses of investigations and publications. Nowadays there are a lot of
investigations and publications on determination of necessity to develop physical
training by different categories of law enforcement agencies officials. But the
problem of formation of skills for use of force and weapon engagement by future
border guard officers in course of professional training is not investigated. Problems
of improving physical training of law enforcement agencies officials were studied by
Shevchenko [10], Hnydiuk [11], Chudyk [12], Fedak, Afonin, Nebozhuk, Lashta,
Romaniv, Dzyama, Pylypchak [2], Lemeshko [1].
The purpose of the research is to establish the pedagogical conditions of the
professional training, under which the formation of skills for use of physical force
and weapon engagement by future border guard officers will be effective.
According to the purpose, the following objectives are defined for the research:
1. To clarify the essence of the skills of use of physical force and weapon
engagement by future border guard officers and the possibility of their formation by
means of weapons training in course of professional training.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

2. To determine the criteria, to develop indicators and to characterize the levels
of formation of skills of using physical force and weapon engagement by future
border guard officers in course of professional training.
3. To define and substantiate pedagogical conditions for formation of skills of
using physical force and weapon engagement by future border guard officers in
course of professional training.
4. To check experimentally the pedagogical conditions of forming the skills of
using physical force and weapon engagement by future border guard officers in
course of professional training.
5. To develop methodological recommendations to the scientific and
pedagogical staff regarding the development of skills of using weapons by future
border guard officers in course of professional training.
2.

RESULTS OF THE RESEARCH

Participants: 178 3rd – 4th year cadets of Bohdan Khmelnytskyi National
Academy of the SBGS participated in the research (experimental group, n=92;
control group, n=86), of age 19-24 years. All cadets had statistically equal physical
fitness and physical condition indicators. Experimental and control groups were
formed by method of equal pairs.
Organization of the research: the research was conducted on the base of Bohdan
Khmelnytskyi National Academy of the SBGS (Khmelnytskyi) from August 2016 to
March 2017. The results of the empirical analysis of the educational process of higher
military educational institutions allowed to determine the content of weapon training
and to distinguish its main features. Weapon training is a kind of training of future
professionals, which is to study the material part of weapons, safety precautions,
techniques and firing rules; training on simulators; weapon practice; study of the
legal basis for the use of force and weapons. An important characteristic of weapon
training is the need to maintain its appropriate level throughout the period of
professional activity of the border guard officer, which ensures professional growth
and the appropriate level of his professional skills.
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Taking into account the conclusions of our research on the clarification of the essence
of skills for use of force and weapons by future border guard officers, as well as the
results of the analysis of scientific works (V. Bespalko, A. Dakhin, V. Kallney,
S. Podmazin, S. Shyshov, etc.), the relevant criteria and indicators have been
determined: cognitive (systemacity, integration, practical orientation of knowledge,
ability to accumulate it); psychological (motivation of professional training,
emotional reactions to actions with weapon, psychological stability, level of
volitional powers); physical (level of strength endurance and labour ability, level of
physical coordination, ability to relax, vestibular tolerance, ability to arbitrarily
control breathing); reflexive (the ability to analyse and adequately assess the ability
to use force and weapons (self-concept, self-control), the ability to coordinate and
regulate the actions of all persons involved in the use of weapons and to choose
adequate means of influence in order to stimulate the necessary actions (mutual
evaluation, mutual control), ability to organize further self-education, selfdevelopment, personal development on the use of weapons, ability to control personal
activities). Three levels of formation of skills for use of physical force and weapon
engagement by future border guard officers were defined: low, medium and high.
Weapon training is a type of multicomponent training that includes
interconnected and interdependent components: intellectual training (studying the
basic knowledge of ballistics, the legal basis for transformational changes in weapons
and special equipment, the material part of pistols, sub-machine guns, basics of
weapon handling), training of techniques (improvement of the firing technique level
of a single shot), physical training (solving tasks for working out skills that increase
the level of overall shooting effectiveness) and special psychological training (use of
psychological diagnostics and correction of cadets in conditions of drills and actual
use of weapons).
The first pedagogical condition is a gradual organization of training of future
border guard officers for the use of weapons and physical force. Formation of
physical readiness is a long-term process and requires coordinated practical training
and phasing and continuity of the content of different forms of classes [10]. There is a
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need to adhere to certain stages in the formation of physical fitness; it is important to
separate the stage of initial physical training for the development of physical fitness,
the stage of basic development of physical fitness, the stage of development of
special physical qualities, and the stage of achieving the final level of physical fitness
within the professional-applied physical training and the stage of maintenance of
optimal physical capability during the whole time of training.
Thus, first of all, instructors drew attention to ensuring a high level of cadets’
motivation to master the knowledge system about the peculiarities of use of physical
force and weapon engagement in official activities as well as for self-defence. In
addition, the cadets’ training of use of physical force and weapon engagement was
implemented in three stages: educational, sport and tactical.
The stage-by-stage approach was related to the use of appropriate forms of
training. We conducted the formation of skills for use of physical force and weapon
engagement by future border guard officers using three main organizational forms of
training: training sessions, sport trainings and field exercises.
The second pedagogical condition is to form skills for use of physical force and
weapon engagement. It was carried out on the basis of simulation of activities of
service situations of border guard officers and by exercising the procedure of actions
in extreme situations. In this case, we also took into account the position of the
representatives of the activity approach (K. Abulkhanova-Slavska, B. Ananiev,
L. Vyhotskyi, O. Leontiev, P. Lesgaft, S. Rubinshtein). According to it, the teaching
of any physical actions including methods of use of physical force and weapon
engagement is carried out in three stages: knowledge – skills – practice. In such a
case, the researchers pay attention to the primary element in the formation of skills
and habits – giving the necessary knowledge to subjects of the training. In each
lesson, we initially showed the essence of hold (action), tried to give a complete and
correct idea of actions when using physical force and engaging weapons. At the stage
of studying, we used mainly the method of conversation and presentation. For
example, in order to study the action, we called the action, exemplified it in general,
and then explained the purpose for which the action is and when it is needed and can
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be used. If necessary, we showed the action slowly in general (in parts, sections)
explaining the method of execution, emphasizing attention, etc.At first, we paid
attention to teaching the methods of use of physical force and weapon engagement as
elementary structural units: we formed the ability of cadets to perform actions in
standard conditions, that is, in the gym. After studying individual actions, cadets
practiced them in combinations, that is, in a set of sequential techniques and actions
(movements, punches and blocks). Next, it was envisaged to study the actions and
means to use physical force and engage weapons in the personal security system to
such a level that they became habitual to each cadet. The logical interconnection of
methods and actions of use of physical force and weapon engagement as well as the
peculiarities of the technique of their implementation determined the sequence of
training of individual holds and actions, based on the didactic principles of
systematicity and continuality. Teaching of actions of the use of physical force and
weapon engagement was organized in accordance with such basic pedagogical rules
as “from easy to difficult”, “from simple to complex”. In all these cases, the scenarios
simulated the real situations of official activities of border guard officers. We drew
attention to the fact that none of the scenarios provided for irretrievable situation, that
was the situations in which it was impossible be win. We chose situations that could
be overcome by taking measures to comply with the requirements of the Decree of
the Administration of the SBGS “On approval of the Instruction on the use of
weapons, combat materiel, armament of ships (cutters), aircraft and helicopters of the
SBGS, special means and measures of physical coercion during the protection of the
state border and the exclusive (maritime) economic zone of Ukraine” [10].
It should be noted that we chose exercises to master the skills for use of physical
force and weapon engagement against outnumbering opponents, taking into account
the most likely variants of techniques and actions. We paid attention to the fact that
the cadets should be trained to immediately assess the situation and act. Also while
practicing each action during all classes, we emphasized the need to have a positive
psychological state, firm confidence in survival and decisiveness to rebuff violators.
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Formation of skills for use of force and
weapon engagement by future border guard officers
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Fig.1. Schematic representation of the unity of weapon, psychological and legal
training of future border guard officers in the process of developing skills in use of
force and weapon engagement
At the same time, we paid great attention to the skills of cadets to provide and
then analyse vantage positions. The cadets were trained to analyses the position of a
border guard and a suspect, to observe gestures and facial expressions, to find out the
position of a vehicle, the location of cover or use of the cover, and the technique to
approach an offender/criminal taking into account a specific situation. The next
aspect of their analysis is the perception/assessment of a threat, that is, the process of
identifying and assessing potential threats, which helps to make necessary decisions
and identify appropriate responsive measures. Finally, the cadets had to evaluate the
results, determine how effective the taken measures had been and/or what additional
measures should be taken. The other pedagogical condition was to ensure the unity of
weapon, psychological and legal training based on the principles of the integrative
approach (Figure 1). The legal training is considered as a set of legal knowledge,
legal beliefs and legal behavior related to the use of weapons. Psychological training
involves the formation, support and development of professionally, psychological and
moral-volitional important qualities necessary for skillful use of weapons.
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Experimental groups (EG) and control groups (CG) of cadets by determining
quantitative and qualitative values according to the relevant criteria and their
indicators. The results of obtained data analysis showed that the quantitative and
qualitative changes of EG cadets showed a positive dynamic (Table 1).
Table 1
Comparative level analysis of formation of the ability to use force and weapons
in control and experimental groups before and after the experiment
(number, %)
Cognitive Criterion
Group
CG
EG
Group
CG
EG
Group
CG
EG
Group
CG
EG

Initial Stage
High
Medium
26 (30.23 %) 35 (40.70 %)
22 (23.91 %) 36 (39.13 %)
Initial Stage
High
Medium
24 (27.91 %) 37 (43.02 %)
23 (25.00 %) 40 (43.48 %)
Initial Stage
High
Medium
26 (30.23 %) 38 (44.19 %)
29 (31.52 %) 33 (35.87 %)

High
26 (30.23 %)
29 (31.52 %)

Initial Stage
Medium
38 (44.19 %)
35 (38.04 %)

Final Stage
Low
High
Medium
25 (20.07 %)
23 (26.75 %)
40 (46.51 %)
34 (36.96 %)
42 (45.65 %)
35 (38.04 %)
Psychological Criterion
Final Stage
Low
High
Medium
25 (29.07 %)
23 (26.74 %)
42 (48.84 %)
29 (31.52 %)
42 (45.65 %)
35 (38.04 %)
Physical Criterion
Final Stage
Low
High
Medium
22 (25.58 %)
27 (31.40 %) 38 (44.19 %)
30 (32.61 %)
43 (46.74 %) 39 (42.39 %)
Reflexive Criterion
Final Stage
Low
High
Medium
22 (25.58 %)
27 (31.40 %) 37 (43.02 %)
28 (30.44 %)
39 (42.39 %) 39 (42.39 %)

Low
23 (26.74 %)
15 (16.31 %)

Low
21 (24.42 %)
15 (16.31 %)

Low
21 (24.41 %)
10 (10.87 %)

Low
22 (25.58 %)
14 (15.22 %)

Comparison of data at the beginning and in the end of the experiment made it
possible to conclude that, after the measures of the forming stage of the experiment,
the number of cadets with the high level of skill development in using force and
weapon engagement according to cognitive, psychological, physical and reflexive
criteria decreased insignificantly (by 4.65 %, 4.65 %, 6.52 % and 2.17 %
respectively). This suggests that individual knowledge started to fade way due to
irregular use of it; at the same time, the skills and abilities were updated as they were
applied in practice. Summarized results of the control phase of the experiment for all
criteria for EG are shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Summarized results of the control experiment stage with all criteria for the
experimental group
The statistical processing of the results of experimental work confirmed the
hypothesis of the research, according to which the formation of skills in the use of
force and weapon engagement in the process of professional training will be more
effective if the suggested pedagogical conditions are implemented.
According to the results of research and experimental work, the methodical
recommendations for the scientific and pedagogical staff on the formation of skills
for the use of physical force and weapons engagement by future border guard officers
in the course of professional training, which reflected the main directions for the
scientific and pedagogical staff of the academy: creation of real conditions of the
professional activity; increasing of speed activity, term reducing for decision-making
for task realisation; decision practicing under opponent counteraction, sudden assault;
task formation which require independent and creative solving; to implement the
theme about extreme situations during official activity into educational program.
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3. CONCLUSIONS
The substantiated pedagogical conditions of forming the skills for use of
physical force and weapons engagement by future border guard officers are effective,
which is confirmed by the results of the molding experiment. The results of the
analysis of the obtained data showed that the quantitative and qualitative changes that
occurred in the experimental group of cadets demonstrated positive dynamics. If at
the beginning of the forming phase of the experiment, a high proportion of cadets
with a low level of formation of the skills for use of physical force and weapons
engagement (32.61 %) was noticeable in the experimental group, then in the end of
the experiment, it decreased to 15.22 %. The number of cadets with a high level (up
to 45.65 %) has significantly increased in experimental groups. Based on the decision
rule for the Kolmohorov-Smirnov criterion, it can be argued that the differences in
the distribution of cadets of the control and experimental groups by the levels of the
formation of the skills of using special means and weapons according to all criteria
are statistically significant at the significance level of p=0.05.
Formation of the skills for using physical force and weapons engagement by
future border guard officers in the process of professional training is effective under
such pedagogical conditions: a gradual organization of the training of future border
guard officers for the use of weapons and physical force; formation of knowledge,
skills and habits of the use of weapons and physical force on the basis of simulation
of service situations of border guard officers and the drill of the action algorithm in
extreme situations; provision of the unity of weapon, psychological and legal training
based on the principles of an integrative approach; optimization of training methods
of future border guard officers by using innovative means.
The conducted research does not cover all aspects of the problem of forming the
skills for using physical force and weapons engagement by future officers of the State
Border Guard Service of Ukraine in the process of professional training.
The perspective directions for further research are the improvement of the
methodology for forming skills of using physical force and weapons engagement, the
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study of the factors of educational environment which influence the formation of
skills for use of force and weapons in the higher military educational institutions.
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Формування навичок застосування сили і зброї майбутніми офіцерами прикордонної
служби в процесі професійної підготовки
В статті досліджено вплив авторської програми підготовки з використання зброї на
формування навичок застосування сили та зброї майбутніми офіцерами прикордонної
служби в процесі професійної підготовки. У дослідженні взяли участь курсанти ІІІ - IV
курсів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького
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(дослідна група, n = 92; контрольна група, n = 86), віком 19–24 років. Функціональний стан
курсантів було зареєстровано за допомогою показників у теоретичних і практичних тестах,
розроблених авторами, теоретичних (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення,
систематизація даних наукової літератури та навчально-методичної документації);
емпіричних (педагогічний експеримент, спостереження, інтерв'ювання, тестування,
анкетування, метод експертних оцінок); та методів математичної статистики (критерій
Колмогорова-Смірнова). Навчання тривало терміном 1 рік. У результаті дослідження
встановлено, що діючі програми підготовки із застосування зброї не дозволяють повністю
навчити прикордонника для виконання покладених завдань. Також було виявлено, що у
навчанні застосуванню зброї доцільно використовувати спеціальні вправи, які за своєю
структурою були наближені до професійних дій прикордонників. Робиться висновок, що з
метою формування навичок застосування сили та озброєння майбутніми офіцерами
прикордонної служби в процесі професійної підготовки рекомендовано реалізувати такі
педагогічні умови: поступова організація підготовки майбутніх офіцерів прикордонної
служби до застосування зброї та фізичної сили; формування знань, умінь і навичок
використання зброї і фізичної сили на основі моделювання службових ситуацій посадових
осіб прикордонної служби і відпрацювання алгоритму дій в екстремальних ситуаціях;
забезпечення єдності вогневої, психологічної та юридичної підготовки на засадах
інтегрованого підходу; оптимізація методів навчання майбутніх офіцерів-прикордонників за
допомогою інноваційних засобів.
Ключові слова: професійна підготовка; застосування зброї; майбутні офіцериприкордонники; вогнева підготовка; педагогічні умови.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ДОСВІДОМ ПІДГОТОВКИ
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
ПРОВІДНИХ АРМІЙ КРАЇН-ЧЛЕНІВ НАТО
У статті проаналізовано системи військової освіти країн-членів НАТО та досвід
підготовки військових фахівців провідних армій США, Великобританії, Німеччини, Франції,
Туреччини.
Розглянуто досвід підготовки майбутніх офіцерів Сухопутних військ у Вест-Пойнті
Сполучених Штатів Америки. У процесі початкової військової підготовки майбутні офіцери
проходять індивідуальну підготовку, вчаться діяти у складі підрозділу, вивчають настанови,
інструкції і статути, оволодівають стрілецькою зброєю, займаються фізичною та стройовою
підготовкою.
Розглянуто досвід офіцерського корпусу Збройних сил Великобританії, що формується
за рахунок випускників військових училищ (кадровий офіцерський склад), а також із
цивільних закладів вищої освіти за короткостроковим контрактом.
У Німеччині Військово-професійна освіта офіцерів Сухопутних військ здійснюється в
університетах бундесверу. Кількість курсантів визначена потребами частин і з’єднань
бундесверу у військових фахівцях. Навчання в університетах проходить у невеликих групах,
що дозволяє науково-педагогічним працівникам приділяти багато уваги підготовці кожного
курсанта.
Збройні сили Франції комплектуються кадровим офіцерським складом за рахунок
випускників офіцерських шкіл, а також офіцерів резерву, що переводяться до кадрового
складу, та унтер-офіцерів, яким після здачі відповідних іспитів присвоюється офіцерське
звання.
Офіцерські кадри Туреччини готуються в національних військових навчальних
закладах і лише незначна частина навчається за кордоном, головним чином у США і
Німеччині, куди вони направляються для освоєння нової техніки і зброї, що закуповуються
для збройних сил країни. На основі існуючого в Туреччині законодавства підготовка
офіцерських кадрів здійснюється в системі військових закладів, в університетах та інших
цивільних закладах вищої освіти, а також за рахунок відбору з офіцерів запасу та унтерофіцерів.
На основі проведеного узагальнення розроблено пропозиції щодо удосконалення
національної системи вищої військової освіти та вирішення проблем, які сьогодні існують у
цій галузі.
Ключові слова: системи військової освіти, військовий заклад вищої освіти, організація
професійної підготовки офіцерів, країни – члени НАТО, досвід підготовки військових
фахівців.
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1. ВСТУП

Постановка проблеми у загальному вигляді. Питання якісної підготовки
офіцерських кадрів є однією з основних проблем підтримання високої бойової
готовності частин і підрозділів Збройних Сил України, оскільки офіцер є
центральною фігурою в здійсненні бойової підготовки особового складу,
забезпечення правильної експлуатації і збереження техніки та озброєння. Не
викликає сумніву те, що офіцер є професіоналом у повному розумінні цього
поняття. Сьогодні жодна армія не може існувати без високопрофесійних
офіцерів, і тим більше, якщо ця армія комплектується на контрактній основі.
Тому практично всі держави світу, у тому числі Україна, піклуються про
вдосконалення системи професійної підготовки офіцерських кадрів.
Процес підготовки військових фахівців у закордонних країнах є
неперервним. Це пов’язано з постійною модернізацією бойової техніки і
зростанням ролі людського чинника в збройних конфліктах. Вважаємо, що чим
вище рівень професійної підготовки офіцерського корпусу, тим вищою є
ефективність їх професійної діяльності. Тому питання організації освітнього
процесу у військових закладах вищої освіти іноземних держав знаходяться під
пильною

увагою

Міністерства

оборони

України,

науково-педагогічних

працівників ВЗВО тощо. При чому, найбільша увага приділяється проблемі
підготовки військових кадрів для заміщення первинних офіцерських посад. Це
пов’язано з тим, що це найбільш численна та основна категорія офіцерів щодо
вирішення практичних завдань бойової діяльності [1].
У контексті представленого дослідження вважаємо за доцільне вивчити
досвід професійної підготовки офіцерів Сухопутних військ провідних країн
Європейського союзу і НАТО з метою удосконалення національної системи
військової освіти за досвідом професійної підготовки військових фахівців
провідних армій країн – членів НАТО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі дослідження
організаційних засад професійної підготовки майбутніх офіцерів іноземних
армій присвячено низку праць науковців (П. Лебедь [3], В. Кружилин [4],
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Д. Зайцев [5], Б. Фермен [9], В. Чернов [13], В. Крымов [19] та ін.), зокрема:
аналізу військово-професійної підготовки офіцерських кадрів сухопутних
військ іноземних держав (А. Бельский, С. Тенитилов [17] та ін.); військовій
освіті в системі обороноздатності держави (В. Телелим, Ю. Приходько [1] та
ін.). Наукові праці військових дослідників стосуються різних аспектів,
інноваційних підходів професійної підготовки військових фахівців. Водночас,
комплексний аналіз щодо удосконалення національної системи вищої
військової освіти та надання пропозицій щодо вирішення проблем, які сьогодні
існують у цій галузі професійної підготовки, ще не було предметом окремих
досліджень.
Метою статті є дослідження й аналіз системи вищої військової освіти у
провідних арміях – країн членів НАТО та удосконалення національної системи
вищої військової освіти за досвідом підготовки військових фахівців провідних
армій країн – членів НАТО з урахуванням світових і національних тенденції
розвитку.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Розглянемо системи військової освіти країн – членів НАТО та досвід
професійної підготовки військових фахівців провідних армій світу – США,
Великобританії, Німеччини, Франції, Туреччині.
У Сполучених Штатах Америки існує три рівні професійної підготовки
офіцерських кадрів. Після першого рівня навчання офіцер повинен володіти
знаннями, необхідними для виконання обов’язків від первинних посад до
командира батальйону включно. При цьому термін навчання у військових
закладах вищої освіти становить не менше 4-х років. Однак навіть після цього
випускник повинен перед призначенням на первинну посаду пройти
спеціалізацію (4–8 тижнів) [2].
У

контексті

представленого

дослідження

привертає

увагу

досвід

підготовки майбутніх офіцерів Сухопутних військ у Вест-Пойнті, який є
найстаршим і найбільш відомим військовим навчальним закладом США з
підготовки кадрових військових [3].
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В училище поступає один із дев’яти претендентів з числа чоловіків та одна
з десяти жінок. Усього щороку зараховується близько 1300 чоловіків і 170
жінок. Навчатися в училищі непросто, тому за період навчання 20–30 %
курсантів відраховуються. Основною причиною цього є стресові ситуації, що
спеціально створюються з метою навчити майбутніх офіцерів витримки і
беззаперечного виконання наказів. Вважаємо, що такий підхід доцільно
використати і у військових закладах вищої освіти України, зокрема в процесі
підготовки майбутніх офіцерів. Це допоможе молодим офіцерам значно
швидше адаптуватися до реалій військової служби, особливо в зоні загострення
збройного конфлікту.
Зазначимо, що прагнення молодих людей вступити в училище Вест-Пойнт
(близько 11 000 кандидатів чоловіків і 1700–2000 кандидатів жінок) зумовлено
високою якістю та різноплановістю навчання курсантів. Загальноосвітня
підготовка передбачає вивчення обчислювальної техніки, програмування,
математики,
астрономії,

фізики,

інженерно-технічних

топографії,

країнознавства,

однієї

креслення,
з

дисциплін,

англійської

іноземних

мов,

хімії,

географії,

мови

та

літератури,

цивільного

та

військового

законодавства, сучасної історії (у тому числі військової), політекономії,
філософії,

міжнародного

права,

державного

устрою

та

управління,

міжнародних відносин, військової педагогіки та психології. Найбільшу
кількість годин відведено на вивчення математики (627 год.) та іноземної мови
(429 год.). До основного курсу, що нараховує 31 навчальну дисципліну,
курсантам додатково, на вибір, пропонується ще 30 напрямів навчання і
19 спеціалізацій. Професійне навчання кадетів складається з початкової
(300 год.) і подальшої військової підготовки (перший курс – 45 год., другий –
245 год., третій – 773 год. і четвертий курс – 825 год.). Кожен курсант, крім
вивчення військових дисциплін, може спеціалізуватися в природничих і
прикладних науках, інженерній справі, гуманітарних науках або в питаннях
національної безпеки [4].
У процесі початкової військової підготовки майбутні офіцери проходять
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індивідуальну підготовку, вчаться діяти у складі підрозділу, вивчають
настанови, інструкції і статути, оволодівають стрілецькою зброєю, займаються
фізичною та стройовою підготовкою. Після першого курсу вони перебувають у
навчальних центрах, де знайомляться зі зразками сучасної бронетанкової,
інженерної та іншої техніки, стрілецького та артилерійського озброєння, із
засобами зв’язку. Курсанти вчаться вести бій у складі піхотних, мотопіхотних,
танкових та інших підрозділів. Після другого курсу курсанти можуть
опановувати

техніку

пілотування

вертольотів

або

засоби

бойового

використання парашутно-десантних і «рейнджерських» підрозділів. Після
цього починається їх місячне стажування в ролі командирів взводів. По
завершенні третього року навчання курсанти перебувають у військових
гарнізонах, а потім беруть участь у триденному військовому навчанні.
Здобувши в училищі середню військову та вищу цивільну освіту, випускники
повинні прослужити в регулярних військах не менш як п’ять років. Їм
присвоюють науковий ступінь «бакалавр наук» і початкове військове звання
«другий лейтенант» [5], [6].
Особлива увага у підготовці майбутніх офіцерів Сухопутних військ ЗС
США приділяється дистанційному навчанню і створенню мобільних груп
підготовки. Інтернет-портал у мережі Міністерства оборони США забезпечує
курсантів

необхідною

базою

даних

за

відповідними

навчальними

дисциплінами, надає доступ до бібліотек за функціональними областями знань.
У доктринальних документах Пентагону підкреслюється, що, з огляду на досвід
військових конфліктів останнього часу, особлива увага приділятиметься
освоєнню форм і способів ведення гібридної війни [7], [8].
На нашу думку, таке поєднання теорії і практики на всіх курсах навчання
сприяє

ефективному

формуванню

в

майбутніх

офіцерів

професійної

компетентності і забезпечує їх готовність зразу після навчання адаптуватися до
реалій військової служби. Таку практику доцільно впровадити в українських
ВЗВО.
Неабиякий інтерес для представленого дослідження має досвід підготовки
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майбутніх офіцерів Збройних сил Великобританії. Британські громадяни, які
досягли встановленого віку і виявили бажання вступити на військову службу,
укладають з Міністерством оборони на певний термін контракт, який
передбачає взаємні права та обов’язки сторін. Ці права та обов’язки, порядок
проходження служби, а також всі питання, що стосуються особового складу,
визначаються Законом про військову службу і Королівським указом 1947 р. [9].
Вони доповнюються військовими статутами і регулярно обновлюваними
настановами та інструкціями для видів Збройних сил.
У Сухопутних військах Великобританії курс початкової підготовки
рядового складу складається з двох етапів. Перший – це одинарна підготовка
(тривалість 6 тижнів) – передбачає фізичну, стройову, вогневу, тактичну та
загальноосвітню підготовку. Другий етап – підготовка за фахом (тривалість від
2 до 6 місяців) – включає вивчення спеціальних предметів і проводиться в
навчальному центрі (школі) відповідного роду військ. Він передбачає
отримання початкової військової підготовки з присвоєнням первинного
військового звання «рядовий» (рядовий 4 класу, матрос 2 класу). У подальшому
дані особи направляються у війська для проходження військової служби
відповідно до підписаного контракту [10].
Офіцерський корпус Збройних сил Великобританії формується за рахунок
випускників військових училищ (кадровий офіцерський склад), а також із
цивільних закладів вищої освіти за короткостроковим контрактом. Крім цих
двох категорій, в британській армії існує незначний прошарок офіцерів
(близько 5 %), які починали свою службу рядовими, а потім закінчили курси
підготовки і перепідготовки. Останню категорію використовують, як правило,
на незначних адміністративних і технічних посадах [11].
Підготовка офіцерського корпусу Сухопутних військ Великобританії
характеризується цілісністю і безперервністю. Початкова військово-спеціальна
і військово-професійна підготовка офіцерів Сухопутних військ здійснюється в
Сандхерстському військовому училищі. В подальшому офіцери підрозділів і
частин проходять допідготовку і перепідготовку на курсах удосконалення при
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

військово-навчальних закладах або центрах родів військ. Разом із тим, у
Сухопутних військах Великобританії відсутні військові заклади вищої освіти, а
Сандхерстське військове училище є середнім військово-навчальним закладом.
Основна увага на першому етапі навчання в училищі спрямована на
фізичну і загальновійськову підготовку (тренінги, залікові заняття, конкурси,
змагання).

Чимало

уваги

приділяється

вмінню

самостійно

оцінювати

обстановку та ухвалювати правильні рішення. Для цього обов’язки командира
відділення за графіком виконують всі курсанти. В освітньому процесі училища
головний акцент робиться на загальновійськову підготовку. Курсантам дається
максимум знань і навичок із таких навчальних дисциплін як тактика,
топографія, вогнева, інженерна та фізична підготовки. Командир має вміло
керувати діями підпорядкованого підрозділу в бойовій обстановці, і для цього
курсантів з першого дня занять привчають до самостійного мислення щодо
грамотного оцінювання обстановки та ухвалення командирського рішення.
Однак навчання у військовому училищі не обмежується вивченням суто
військових дисциплін. Офіцер, на думку командування, повинен, в першу
чергу, завоювати авторитет у підлеглих інтелектуальним розвитком. Саме тому
майбутні офіцери вивчають психологію, педагогіку, етику, розглядають
питання поведінки в суспільстві тощо [12].
Для збройних сил Великобританії характерно, що відповідальність за
військове навчання і формування морально-бойових якостей у майбутніх
офіцерів, педагогічну діяльність та підготовку до неї покладено на командирів
усіх

ступенів.

Зазначимо,

що

систему

підготовки

військових

кадрів

Великобританії вирізняє хороша педагогічна підготовка офіцерів, курси
лідерства, знання і використання на практиці інформаційних і педагогічних
технологій, результативне стимулювання військово-професійної діяльності,
практична спрямованість навчання. Вважаємо, що виокремлені особливості
підготовки військових фахівців доцільно запровадити в освітньому процесі
підготовки майбутніх офіцерів українських ВЗВО.
В контексті дисертаційного дослідження значний інтерес представляє
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функціонування системи військової освіти Німеччини. Офіцерський корпус
Сухопутних військ (молодші і старші офіцери) комплектується за рахунок
випускників

офіцерських

(військових)

шкіл,

офіцерів,

службовців

за

контрактами та унтер-офіцерів, які отримали офіцерське звання [13].
Підготовка офіцерів в офіцерських школах Сухопутних військ Німеччини
включає: початкову військову підготовку у військах (3 місяці); основну
підготовку за програмою рядового військовослужбовця і підготовку для
отримання водійських прав (6 місяців); курс підготовки для отримання
військового звання фанен-юнкер у школах родів військ (3 місяці); військове
стажування в якості командира відділення (3 місяці). Подальше навчання
кандидатів в офіцери для бойових військ (мотопіхотні, танкові, гірничо-піхотні,
повітряно-десантні), військ бойового і тилового забезпечення, має деякі
відмінності. Зокрема, кандидати в офіцери бойових військ займаються на
офіцерських курсах в офіцерській школі у Ганновері (4,5 місяці), після чого
проходять стажування у військах або школах родів військ (4,5 місяці) і
проходять службу в якості командирів взводів (3 місяці). В системі їх
підготовки передбачено також здобуття вищої громадянської освіти в
університетах бундесверу в Гамбурзі та Мюнхені (3 роки).
Військово-професійна освіта офіцерів здійснюється в університетах
бундесверу. Кількість курсантів визначена потребами частин і з’єднань
бундесверу у військових фахівцях. Освітній процес враховує зміни, що
відбуваються в області науки, техніки, озброєнь тощо. За період навчання
курсанти отримують теоретичні та спеціальні знання, набувають педагогічні
навички, необхідні для служби у військах. Навчання закінчується врученням
диплома або присудженням наукового ступеня. Диплом про закінчення
прирівнюється до диплома цивільного закладу вищої освіти. При університетах
є аспірантура, де готують майбутніх викладачів для військових закладів вищої
освіти [12].
Навчальний рік починається з жовтня і триває до липня наступного року. З
першого липня закінчуються лекції і починаються практичні заняття з
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одночасною підготовкою до іспитів та їх здачею. Під час практичної підготовки
відбуваються зустрічі з представниками командування бундесверу, які
виступають перед слухачами з інформацією про життя і діяльність військ на
даному етапі. Навчання в університетах проходить у невеликих групах, що
дозволяє науково-педагогічним працівникам приділяти багато уваги підготовці
кожного курсанта.
Навчання в Гамбурзі організовано за наступними курсами: економіка та
організація виробництва, машинобудування, педагогіка, електроенергетика і
техніка зв’язку. Аналогічна система навчання і в університеті бундесверу в
Мюнхені, з тією лише різницею, що в ньому є ще й інші факультети:
інформатики, авіаційно-космічної техніки, інженерно-будівельної топографії та
геодезії. Тому в Мюнхені навчається більша кількість суб’єктів навчання
(близько 2500 осіб) порівняно з університетом в Гамбурзі (до 2100 осіб).
Слухачі і курсанти вивчають значну кількість гуманітарних дисциплін:
політологію, соціологію, історію, державне і міжнародне право, військове
право, християнську етику, економіку і суспільство, теорію управління,
філософію, педагогіку та психологію, теорію формування особистості,
актуальні ідейні напрями і теорію розвитку суспільства, військову географію,
економіку і збройні сили, літературу і мистецтво, основи політики безпеки,
іноземні мови та ін. Залежно від майбутньої спеціальності, яка відноситься до
одного з двох напрямів – гуманітарного або технічного, на вивчення цих
предметів відводиться від 20 до 50 % навчального часу. Після навчання офіцери
направляються у війська для проходження подальшої служби. Перед кожним
новим призначенням на вищу посаду офіцери зобов’язані пройти місячні курси
підвищення кваліфікації при школах родів військ. Весь процес навчання
кадрового офіцера та офіцера за контрактом розрахований на те, що він
становить приблизно половину терміну служби (в середньому 6–7 років) [14].
Вважаємо, що виокремлені особливості підготовки військових фахівців
Німеччини доцільно запровадити в освітньому процесі підготовки майбутніх
офіцерів ВЗВО України.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

Викликає неабиякий інтерес система військової підготовки офіцерських
кадрів Сухопутних військ Франції. Збройні сили Франції комплектуються
кадровим офіцерським складом, в основному, за рахунок випускників
офіцерських шкіл, а також офіцерів резерву, що переводяться до кадрового
складу, та унтер-офіцерів, яким після здачі відповідних іспитів присвоюється
офіцерське звання. За оцінкою експертів, представники різних категорій
офіцерського корпусу мають високі ділові та професійні якості, що
забезпечується багатоступінчастою системою військово-професійної освіти
офіцерів.
Підготовка молодших офіцерів здійснюється в основних, практичних і
спеціалізованих школах родів військ і служб. Навчання проводиться поетапно:
спочатку в основних школах, а потім в практичних і спеціалізованих, де
офіцери отримують підготовку за обраною спеціальністю. Після закінчення
практичної школи офіцери призначаються на посади у війська.
Навчання в школах основної підготовки триває три роки. Протягом
першого року курсанти отримують основи військових знань і навички,
необхідні командиру відділення. У наступні два роки вони проходять військову
підготовку в обсязі, достатньому для управління підрозділами до роти включно.
Згідно з навчальним планом приблизно 50 % часу відводиться на вивчення
військових дисциплін, близько 40 % – на загальноосвітні предмети і 10 % – на
фізичну підготовку [15].
У школах основної підготовки курсанти вивчають організацію частин і
підрозділів, тактику їх дій, отримують загальні відомості про бойове
використання з’єднань, знайомляться зі статутами Збройних сил, зброєю і
військовою технікою родів військ, беруть участь в загальновійськових
навчаннях. Курсантам надається право вибору спеціалізації з гуманітарних або
природничих наук. Залежно від спеціалізації вони вивчають математику,
фізику, географію, історію та інші науки. Значна увага приділяється вивченню
гуманітарних дисциплін, зокрема, філософії, політології, соціології, теорії
лідерства, економіки, педагогіки і психології. Кожен курсант вивчає дві
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іноземні мови (одна обов’язкова, інша – факультативна), причому вільне
володіння іноземною мовою вважається необхідним елементом підготовки
офіцера [16].
Після закінчення школи основної підготовки курсантам присвоюється
військове звання «молодший лейтенант», вони направляються для спеціалізації
в одну з практичних шкіл родів військ, де протягом двох років проходять
підготовку за обраною спеціальністю. У практичних школах вивчаються
питання організації військ, їх озброєння, способи ведення бойових дій,
прищеплюються необхідні навички управління підрозділами в ході бойових
дій, а також володіння зброєю і військовою технікою, навчання особового
складу. Після закінчення практичної школи офіцери направляються для
проходження служби у війська.
Вважаємо, що врахування особливостей озброєння та техніки військових
частин під час проведення посиленої підготовки з курсантами доцільно
запровадити в освітньому процесі підготовки майбутніх офіцерів українських
ВЗВО.
Значний інтерес для дисертаційного дослідження має досвід підготовки
офіцерських кадрів у Туреччині. Командування збройних сил Туреччини
приділяє значну увагу їх підготовці, намагаючись забезпечити комплектування
армії кваліфікованими і політично благонадійними офіцерами. В освітній
процес впроваджуються нові, більш ефективні методи навчання, постійно
вдосконалюється навчально-матеріальна база. Важливе значення надається
морально-психологічній і фізичній підготовці офіцерських кадрів, яка сприяє
виробленню в них вольових і фізичних якостей, що необхідно для ведення
бойових дій у різних умовах [17], [18].
Офіцерські кадри готуються в національних військових навчальних
закладах і лише незначна частина навчається за кордоном, головним чином у
США і Німеччині, куди вони направляються для освоєння нової техніки і зброї,
що закуповуються для збройних сил країни. На основі існуючого в Туреччині
законодавства

підготовка

офіцерських

кадрів

здійснюється
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військових закладів, в університетах та інших цивільних закладах вищої освіти,
а також за рахунок відбору з офіцерів запасу та унтер-офіцерів.
Офіцерські кадри з усіх спеціальностей готуються в училищах видів
збройних сил. До них приймаються юнаки віком від 17–20 років, які закінчили
військові загальноосвітні ліцеї та прирівняні до них навчальні заклади. З
цивільних навчальних закладів приймається, як правило, не більше 20 % із
загального числа курсантів. Особи, виключені раніше з ліцею, одружені або
заручені, з мовними і фізичними вадами, які перенесли захворювання віспою,
відслужили строкову службу, до військових училищ не приймаються. Особлива
увага під час прийому до військових училищ звертається на політичну
благонадійність вступника та його найближчих родичів [19].
Навчальні

програми

складаються

академічною

радою

училищ

і

затверджуються генеральним штабом. На вивчення військових дисциплін
(протягом чотирьох років навчання) відводиться понад 1000 год. Навчальний
рік складається з двох періодів навчання: академічний рік, що включає два
семестри (16 і 26 тижнів), і практичне навчання в навчальному центрі. В кінці
кожного семестру курсанти здають іспити з усіх пройдених предметів. За їх
результатами виводиться загальний підсумковий бал за семестр, на підставі
якого визначається індекс успішності. Училища мають хорошу навчальноматеріальну базу, навчальні класи оснащені електронною технікою і різними
наочними посібниками.
Викладання

технічних

дисциплін

здійснюється

іноземною

мовою

(англійською, французькою та німецькою). Рівень навчання досить високий.
Значна увага приділяється психологічній і фізичній підготовці майбутніх
офіцерів. У даний час багато викладачів запрошується з цивільних закладів
вищої освіти для читання загальнотеоретичних курсів.
Багатоступенева

система

військової

освіти

Туреччини

дозволяє

здійснювати ретельну фільтрацію командних кадрів і комплектувати керівний
склад збройних сил строго за класовою та ідеологічною ознаками. Вважаємо
такий підхід до підбору офіцерських кадрів доцільно запровадити в ЗС України,
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що дало б можливість покращити професійний потенціал керівного складу,
підняти патріотизм і бойовий дух на значно вищий рівень.
Висвітимо деякі чинники, які негативно впливають на якість підготовки
військових фахівців у Збройних Силах України:
1. Скорочення термінів підготовки офіцерського складу.
2. Демографічна криза та слабкий стан здоров’я цивільної молоді.
3. Низька мотивація у цивільної молоді до вступу у ВВНЗ.
4. Рівень

загальної

середньої

освіти

абітурієнтів

недостатній

для

опанування професії офіцера.
5. Низький відсоток абітурієнтів з достатнім знанням англійської мови
(при вхідному контролі з 200 осіб тільки 6 склали тестові завдання).
6. Збільшення ремонту військової техніки безпосередньо у військових
частинах Збройних Сил України потребує знань технологічних процесів.
7. Велика різноманітність автомобільної техніки, що стоїть на озброєнні
підрозділів і частин ЗС України.
8. Складнощі

у засвоєнні

технології

зберігання, ремонті

ракетно-

артилерійського озброєння та боєприпасів на базах і арсеналах Збройних Сил
України.
Надаємо пропозиції щодо удосконалення національної системи вищої
військової освіти та вирішення проблем, які сьогодні існують у цій галузі
професійної підготовки, за досвідом підготовки військових фахівців провідних
армій країн – членів НАТО. Пропонуємо наступне:
1. Перейти на навчання курсантів командного фаху у цивільній галузі
знань та спеціальності (інженерній або гуманітарній) з терміном навчання 4
роки на першому рівні вищої освіти «бакалавр» за рахунок скорочення годин
професійної підготовки (за згодою замовників на підготовку військових
фахівців) до командира взводу, командир роти ознайомчо.
2. Наприкінці 7-го семестру навчання здійснювати розподіл випускників за
місцем подальшого проходження служби з урахуванням особливостей
озброєння та техніки військових частин під час проведення посиленої
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підготовки.
3. За результатами роботи Військової академії (м. Одеса) у програмі DEEP
– Удосконалення військової освіти та у співпраці з Воєнно-технічною
академією (м. Варшава) завершити побудову структури майбутніх офіцерів
підготовки в напрямі логістичного забезпечення.
4. Здійснювати підготовку з терміном 5 років – 3,5 роки «бакалавр» і
1,5 роки «магістр».
5. Для

інженерних

спеціальностей

надавати

рівень

вищої

освіти

«бакалавр» за цивільними спеціальностями відповідно з досвіду військової
освіти армій країн – членів НАТО. На другому рівні вищої освіти «магістр» –
надавати військову освіту.
6. Підготовка військових фахівців інженерного напряму (автомобільний
транспорт) на даному етапі реформування військової освіти повинна
залишитися окремою складовою враховуючи значну кількість різноманітної
автомобільної техніки, якою укомплектовуються підрозділи та частини ЗС
України.
7. З метою мотивації вступу до військових закладів вищої освіти (ВЗВО)
цивільної молоді, заключати з курсантами після першого курсу навчання,
контракт про проходження громадянами України військової служби.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Розглянувши та з’ясувавши специфіку підготовки військових фахівців у
провідних арміях – країн членів НАТО робимо висновок, що їх системи
військової освіти базуються на поетапному та неперервному навчанні впродовж
усієї служби, прагненні максимально якісно забезпечити свої збройні сили
висококваліфікованими офіцерськими кадрами.
Цього можна досягнути завдяки: розгалуженій мережі навчальних закладів
різних рівнів підготовки, спрямованої на теоретичну і практичну підготовку за
відповідними
підготовку;

напрямами;
змісту

системою

військової

освіти,

кадрового

відбору

побудованому

на

через

курсову

оптимальному

співвідношенні гуманітарних, природничо-наукових дисциплін і практичної
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підготовки та орієнтованому на вузьку професійну спрямованість, відповідно
до набутого бойового досвіду й реальних потреб військ.
Вивчення закордонного досвіду має практичне значення для подальшого
реформування Збройних Сил України в контексті сучасних вимог нормативноправових документів з безпекової та оборонної політики держави, курсу на
зближення з НАТО.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямі вбачаються в
обґрунтуванні методологічних засад та їх практичної реалізації під час
підготовки майбутніх офіцерів ЗС України за різними спеціальностями і
спеціалізаціями.
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Maslii O. M. Improving the National System of Higher Military Education In the
Experience of Training Military Experts in the Land Forces of the Leading Armies of NATO
Members
The article analyses the systems of military education of NATO members and the experience
of training military experts in the leading armies of the USA, Great Britain, Germany, France, and
Turkey.
In the United States of America, the attention is drawn to the experience of training future
officers of the Land Forces in West-Point, due to the high quality and diversity of cadets’ studying.
In the basic military training, future officers are trained individually, learn to operate as members of
a unit, study regulations, instructions, and manuals, master small arms, participate in physical
education and drills.
In Great Britain, the citizens, who have reached the certain age and displayed a desire to join
the armed forces, contract with the Ministry of Defense for a certain term which provides mutual
rights and duties of the parts. In the British Army, the basic training of soldiers consists of two
stages.
In Germany, the officer corps of the Land Forces (junior and senior officers) is formed with
the graduates from the officer (military) schools, officers, servicemen under contract, and noncommissioned officers, who got officer’s ranks. Military professional education is provided in the
universities of Bundeswehr.
The Armed Forces of France are staffed by the officers with the help of the graduates from
officer schools as well as reserve officers who are reassigned to active-duty officers, and noncommissioned officers who acquire officer ranks after passing the appropriate exams.
In Turkey, the command of the armed forces pays much attention to the training of officers,
trying to staff the army with competent and politically reliable servicemen.. Officers are trained in
national military educational institutions, only a small amount of them are trained abroad, mainly in
the USA and Germany where they are sent to learn new equipment and weapons purchased for the
armed forces of the country.
The conducted compilation has resulted in proposals for improving the national system of
higher military education and solving the problems in this field.
Keywords: systems of military education, military institution of higher education,
organization of professional training of officers, NATO members, experience of training military
experts.
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ ТА МОДЕЛЬ ЇЇ ФОРМУВАННЯ
Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів необхідно
спрямувати на їх підготовку до виконання бойових завдань та формування здатності до
варіативних форм поведінки у нестандартних ситуаціях бойового польоту. Реалізацію цього
підходу забезпечує використання в освітньому процесі нових комп’ютерно-орієнтованих
форм та методів повітряно-тактичного навчання, а також створення для них відповідної
методичної бази. У статті представлені результати теоретичного аналізу проблеми
визначення компонентів, критеріїв, показників та рівнів фахової компетентності майбутніх
військових пілотів. Автор прийшов до висновку, що використання зазначених компонентів,
критеріїв та показників дозволяє визначити стан сформованості фахової компетентності
майбутніх військових пілотів і виокремити організаційно-педагогічні умови формування їх
фахової компетентності у процесі повітряно-тактичної підготовки з використанням сучасних
авіаційних тренажерів. Сукупність усіх зазначених компонентів є фундаментом для
формування та подальшого розвитку фахової компетентності майбутніх військових пілотів;
відповідно до структури фахової компетентності, виокремлюємо чотири критерії, що
вможливлюють оцінювання сформованості фахової компетентності майбутнього військового
пілота у процесі повітряно-тактичної підготовки які включають: когнітивний компонент –
інтелектуальний критерій; праксеологічний компонент – практико-орієнтовний критерій;
мотиваційний компонент – поведінковий критерій; особистісний компонент –
індивідуальний критерій. З урахуванням визначеного компонентного складу фахової
компетентності було розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функціональну
модель формування фахових компетентностей майбутніх військових пілотів. Основу
представленої моделі складає структура навчально-пізнавальної діяльності, організаційнопедагогічні умови, методи, форми, засоби навчання та інші компоненти.
Ключові слова: фахова компетентність; компонент когнітивний; компонент
праксеологічний; компонент мотиваційний; компонент особистісний; повітряно-тактична
підготовка.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Нестандартність тактичних рішень у бойовому
польоті, потребує наявності у льотчика не тільки закріплених на рівні
стереотипів навичок пілотування та роботи з прицільним обладнанням, а також
високого рівня розвитку тактичного мислення, творчого вирішення різних
нестандартних повітряно-тактичних задач, які виникають у бойовому польоті.
Тому формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів
© Невзоров Р. В.
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необхідно спрямувати на їх підготовку до виконання бойових завдань та
формування здатності до варіативних форм поведінки у нестандартних
ситуаціях бойового польоту. Реалізацію цього підходу забезпечує використання
в освітньому процесі нових комп’ютерно-орієнтованих форм та методів
повітряно-тактичного навчання, а також створення для них відповідної
методичної бази.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підставі аналізу психологопедагогічної літератури і професійних вимог до військових пілотів з’ясовано
сутність та зміст фахової компетентності майбутніх військових пілотів.
Науковці (Г. Герасименко [1], Т. Лаврухіна [2], Т. Плачинда [3], С. Щербіна [4]
та ін.) пропонували різні підходи до виокремлення структурних складників, що
необхідні для майбутньої професійної діяльності в авіаційній галузі. Проте не
була

приділена

увага

формуванню

фахової

компетентності

майбутніх

військових пілотів у процесі повітряно-тактичної підготовки (підготовці до
виконання різних видів бойових польотів за призначенням роду авіації). Також,
проведений нами психолого-педагогічний аналіз стану професійної підготовки
майбутніх військових пілотів показав, що цілеспрямована комплексна їх
підготовка до виконання бойових завдань за призначенням роду авіації
відсутня, чим порушуються принципи педагогіки (цілісність, єдність навчання
та виховання та інші) у досягненні мети навчання – формування фахової
компетентності майбутніх військових пілотів [5].
Метою статті є вивчення компонентів, критеріїв, показників та рівнів
фахової компетентності майбутніх військових пілотів.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Дії льотчика у бойовому польоті виконуються в умовах швидкоплинних
робочих ситуацій, а це вимагає швидкого виконання складних інтелектуальних
дій. У зв’язку з цим із усіх професійно важливих якостей військового льотчика
– особистісних, інтелектуальних, психофізіологічних, фізіологічних, загальних
фізичних – на сьогоднішній день на перший план виступають інтелектуальні
здатності. Тому необхідно створити умови та можливості щодо засвоєння саме
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тих знань та навичок, які дійсно необхідні під час виконання польотів в
бойових умовах. Різнорідні знання та навички (штабні, штурманські,
командирські, інженерні) повинні даватись в аспекті повітряно-тактичної
підготовки [6].
Аналіз специфіки бойової діяльності військових пілотів та систематизація
поглядів науковців щодо їх професійної підготовки, дозволив визначити
структурний склад фахової компетентності майбутніх військових пілотів як
єдність

чотирьох

компонентів

–

когнітивного,

праксеологічного,

мотиваційного, особистісного. Сукупність усіх зазначених компонентів є
фундаментом для формування та подальшого розвитку фахової компетентності
у майбутніх військових пілотів. Компоненти розглядаємо як складові частини
фахової компетентності майбутніх військових пілотів.
Когнітивний компонент фахових компетентностей є базисним, сутність
його полягає в тому, що без оволодіння майбутніми військовими пілотами
основними знаннями з фундаментальних, загальнотехнічних та спеціальних
дисциплін неможливе ефективне проведення повітряно-тактичної підготовки.
Приділення особливої уваги вивченню фундаментальних, загальнотехнічних та
спеціальних дисциплін, які формують підвалини фундаментальної повітрянотактичної

підготовки

майбутніх

військових

пілотів

та

створюють

загальнонаукову базу, обумовлюється:
необхідністю набуття умінь та навичок моделювання та планування різних
видів бойових польотів в умовах широкого спектру повітряно-тактичних
ситуацій;
в процесі вивчення загальноінженерних і спеціальних дисциплін на рівні,
що відповідає вищій технічній освіті, формується успішна професійна та
науково-дослідницька діяльність майбутніх військових пілотів в галузі тактики
дій авіаційних підрозділів в умовах інтенсифікованого потоку воєнної науковотехнічної інформації, нових засобів управління бойовими діями авіації та
керування комплексом авіаційного озброєння літального апарату, нових
інформаційних технологій, що забезпечує набуття навичок та вмінь пошуку,
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розробки нових тактичних прийомів та бойових маневрів, наявність яких
забезпечує успіх виконання поставлених бойових завдань майбутніми
військовими пілотами;
забезпечується такий рівень повітряно-тактичної підготовки майбутніх
військових пілотів, при якому вони будуть здатні у майбутньому самостійно
готуватись до виконання та виконувати бойові завдання, а також управляти на
сучасному

науково-технічному

рівні

підпорядкованими

авіаційними

підрозділами в процесі підготовки та виконання ними бойових польотів у
різних умовах тактичної обстановки.
Праксеологічний компонент передбачає практичну здатність успішно
реалізувати посадові обов’язки в процесі службово-бойової діяльності у
стройових авіаційних частинах в умовах ведення ними бойових дій; відображає
наявність фахового досвіду організації підготовки та виконання бойових
польотів, фахової культури військового льотчика, спроможність виконувати
бойові завдання в якості ведучого групи (командира підрозділу) або веденого.
Компонент передбачає набуття вмінь і навичок самостійної службово-бойової
практичної діяльності (здатність до осмислення, розв’язання складних
повітряно-тактичних

ситуацій);

усвідомленого

вміння

самоактуалізації,

саморегуляції, самоаналізу, саморозвитку й оцінювання власної поведінки за
допомогою самоконтролю, самоорганізації та самовизначення. Крім того, він
відображає професійну культуру, стійку готовність до професійної діяльності в
умовах зміни суспільно-політичної ситуації в країні.
Мотиваційний компонент демонструє позитивне ставлення майбутніх
військових пілотів до фаху, обраної спеціальності та відображається через
формування внутрішньої умотивованості майбутніх пілотів до отримання
різнонаправлених знань, умінь та навичок з метою формування особистої
готовності до виконання різних видів бойових завдань за призначенням роду
авіації

та

управління

авіаційними

підрозділами

у

бойових

умовах.

Мотиваційний компонент об’єднує мотиви, мету, потреби в професійному
навчанні, удосконаленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні установки
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актуалізації в професійній діяльності, стимулює творчий вияв особи в
професійній діяльності. Він допускає наявність зацікавленості професійною
діяльністю, який характеризує потребу людини в знаннях, в оволодінні
ефективними способами організації професійної діяльності. Крім того,
мотиваційний компонент містить мотиви реалізації професійної діяльності,
спрямованість на здобуття майбутніми військовими пілотами сукупності знань і
розвиток їхньої особистості, зокрема тих, що є важливими для нашого
дослідження, реалізацію самостійної пізнавальної діяльності.
Особистісний

компонент

демонструє

усвідомлення

майбутніми

військовими пілотами самого себе як фахівця; професійну самооцінку,
самоаналіз

власних

професійних,

зокрема

фізичних,

психічних

та

психофізіологічних, якостей; здатність до саморозвитку та самоосвіти тощо.
Цей компонент представлений такими особистісними та професійно важливими
якостями майбутнього військового пілота, як уважність, толерантність,
моральна

чистота,

комунікабельність,

конкурентність,

активність,

самостійність, ініціативність, креативність, гнучкість мислення. Водночас у
межах специфіки професії військового пілота постає необхідність ураховувати
й розвивати в процесі теоретичної, фізичної та тренажерної підготовки
психофізіологічні властивості особистості майбутніх військових пілотів, таких
як увага, пам'ять, координація рухів, реакція, професійне мислення та ін.
Відповідно до кожного з компонентів фахової компетентності майбутнього
військового пілота визначаємо критерії, показники та рівні її сформованості.
Відповідно до глосарію [7, с. 196], поняття «критерій» (грец. criterion – засіб
для судження) витлумачено як ознака, на основі якої реалізоване оцінювання,
визначення або класифікація чого-небудь, мірило оцінювання. За А. Галімовим
[8, с. 93], критерій виражає найзагальнішу сутнісну ознаку, на основі якої
оцінюють, порівнюють реальні педагогічні явища, при цьому ступінь вияву,
якісну сформованість, визначеність критерію з’ясовують у конкретних
показниках, для яких натомість характерна низка ознак. Автор зазначає, що
кожен критерій виражає вищий рівень розвитку явища й є ідеальним зразком
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для порівняння з реальними явищами, тобто допомагає описати ступінь
відповідності наявного рівня сформованості компетентності.
На думку О. Новікова [9, с. 142–143], критерії повинні задовольняти низку
ознак: об’єктивність, однозначність, адекватність, валідність, нейтральність
(оцінювати саме те, що дослідник хоче оцінити), а сукупність критеріїв –
охоплювати всі суттєві характеристики досліджуваного процесу.
С. Іванова [10, с. 153] вважає, що критерії також мають відображати
динаміку вимірюваної якості в просторі й часі та розкриватися через показники,
за інтенсивністю вияву яких можна робити висновки про рівень сформованості
певного критерію.
Певний стан чи рівень розвитку досліджуваного об’єкта за виокремленим
критерієм характеризують показники. С. Савченко [11] обґрунтовує критерій як
ознаку, на основі якої відбувається оцінювання, визначення чогось; судження,
оцінювання якогось явища, а під показниками – ступінь її вияву, за яким можна
говорити про її сформованість і розвиток.
За

В. Тернопільською

та

О. Дерев’янко

[12,

с.

265],

показник

проаналізований як кількісні або якісні характеристики сформованості якості,
властивості, ознаки об’єкта, що вивчають, ступінь сформованості того або того
критерію.
В. Багрій [13, с. 10] трактує показник як окремі якісні та кількісні
характеристики критерію, що відповідають таким вимогам: чіткість змісту,
можливість їх вимірювання, системність, гнучкість, адаптивність, здатність
відображати можливі зміни об’єкта, результативність та ефективність.
Як слушно зазначає Г. Герасименко [1, с. 128], поняття «критерій» ширше
за обсягом, ніж «показник». Показник деталізує критерій, є його складником, а
критерій повинен бути розгорнутим, тобто містити якомога докладніші одиниці
вимірювання, які б дали змогу «виміряти» дійсність порівняно з ідеалом.
Такими одиницями вимірювання слугують показники. Постаючи елементом
критерію, показник стає типовим і конкретним виявом однієї із суттєвих рис
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певної якості особистості, на основі чого можна стверджувати про наявність
цієї якості й визначати рівень її розвитку.
Відповідно до структури фахової компетентності, виокремлюємо чотири
критерії,

що

вможливлюють

оцінювання

сформованості

фахової

компетентності майбутнього військового пілота у процесі застосування
повітряно-тактичної підготовки: когнітивний компонент – інтелектуальний
критерій; праксеологічний компонент – практико-орієнтовний критерій;
мотиваційний компонент – поведінковий критерій; особистісний компонент –
індивідуальний критерій. Диференційовані критерії та їхні показники опишемо
більш докладно.
Інтелектуальний критерій дає змогу оцінити оволодіння основними
знаннями з фундаментальних, загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. Під
критеріями когнітивного компонента розуміємо створення системи знань для
подальшої

повітряно-тактичної

підготовки;

створення

передумов

для

формування вмінь і навичок розпізнавати дію у процесах, що супроводжують
роботу технічних пристроїв керування літаком в різних бойових умовах,
управління діями підрозділів авіації під час підготовки та виконання бойових
завдань, керування комплексами авіаційного озброєння; формування наукового
стилю повітряно-тактичного мислення, умінь самостійно працювати з
джерелами

науково-технічної

дослідницької

діяльності;

інформації,

підвищення

рівня

оволодіння
професійного

елементами
інтелекту,

формування системності та оперативності мислення; опанування методів та
способів

розробки

нових

або

визначення

оптимального

сполучення

стандартних тактичних прийомів та бойових маневрів під час розв’язання
конкретних бойових завдань.
Показники інтелектуального критерію трактовані як розвиток аналітичного
мислення, творчий підхід до військової справи під час підготовки та виконання
бойових завдань за призначенням роду авіації.
Практико-орієнтовний критерій маркує ступінь сформованості сукупності
вмінь і навичок ефективної роботи з повітряно-тактичною інформацією,
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отриманою в процесі підготовки та під час виконання бойового польоту, з
метою використання результатів цієї роботи для виконання бойового завдання
за призначенням роду авіації з отриманням високого практичного результату;
досліджувати прикладні (повітряно-тактичні) задачі; обирати оптимальні
методи розв’язування повітряно-тактичних задач, здійснювати інтерпретацію та
оцінку результатів; обирати та використовувати необхідні обчислювальні
засоби.
Показниками практико-орієнтовного критерію є вміння розуміти й
аналізувати різноманітні повітряно-тактичні ситуації на землі та у повітрі;
успішно й результативно самостійно працювати з різними інформаційними
джерелами:

прицільно-навігаційними

та

пілотажно-навігаційними

комплексами, повітряною та наземною обстановкою, таблицями, довідниками,
статтями в друкованих виданнях та з інтернет-ресурсами, підручниками тощо,
тобто майбутній військовий пілот повинен якісно оцінити, критично
осмислити, систематизувати та використати опрацьовану інформацію для
виконання поставленого бойового завдання.
Поведінковий критерій віддзеркалює ступінь сформованості внутрішньої і
зовнішньої

умотивованості

майбутніх

військових

оцінювання

сформованості

мотиваційного

пілотів.

компонента

є

Критерієм
домінування

внутрішньої мотивації до самостійної пізнавальної діяльності в процесі
опанування професії.
Вважаємо за доцільне виокремити такі показники поведінкового критерію
фахових компетентностей майбутніх військових пілотів: позитивне ставлення
до майбутньої професійної діяльності (спрямованість на льотну роботу),
характер цілей та мотивів, прагнення якомога краще самостійно оволодіти
знаннями та вміннями з повітряно-тактичної підготовки.
Індивідуальний критерій дає змогу окреслити важливі для професійної
діяльності індивідуально-психологічні якості та здібності. Критеріальними
ознаками особистісного компонента вважаємо сформованість індивідуальнопсихологічних якостей та здібностей, здатність адекватно оцінювати власні
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результати

роботи

з

інформацією;

прагнення

до

самовдосконалення;

креативність у використанні інформації для розв’язання поставлених службовобойових завдань.
До показників індивідуального критерію належить вияв у майбутній
професійній діяльності засвоєних знань, умінь і навичок, здатність до
самоаналізу, оцінювання власної професійної діяльності.
Г. Білецька [14, с. 21] доводить, що ступінь розвитку показника
характеризує його рівень. Дослідниця трактує рівень як ступінь сформованості
компетентності майбутніх фахівців. Проведений нами аналіз наукових праць
засвідчив, що вчені називають різну кількість рівнів фахової компетентності,
для яких характерний неоднаковий ступінь вияву показників кожного критерію.
Здебільшого, науковці диференціюють рівні відповідно до предмета свого
дослідження, надаючи їм власні назви. Проте специфічність формування
фахової компетентності потребує розроблення рівнів сформованості, які
відповідали б принципам професійної підготовки майбутніх військових пілотів.
Базисною вважаємо класифікацію А. Усової [15], оскільки, вона найбільше
відповідає специфіці дослідження та ґрунтована на розвиткові розумових дій,
операцій, які становлять підґрунтя професійної компетентності майбутніх
військових пілотів.
Отже,

логічно

виокремлюємо

три

рівні

сформованості

фахової

компетентності:
високий: уміння сформовані на творчому рівні, виконувані дії повністю
свідомі й обґрунтовані; реалізація в практичній діяльності набутих знань та
умінь має творчий характер; наявність добре розвинених пізнавальних мотивів
як цілі; домінування внутрішньої мотивації над зовнішньою;
середній: уміння виявляються на репродуктивному рівні, дії усвідомлені, у
їхньому обґрунтуванні допущено деякі неточності; застосування знань і вмінь
значною мірою стереотипне; як що проблема нова, має оригінальний характер,
виникають труднощі, проте існує прагнення до вдосконалення знань і вмінь;
пізнавальні мотиви ситуативні; ціннісне ставлення до знань і вмінь ситуативне;
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

домінування зовнішньої мотивації, представленої однаково позитивною та
негативною мотивацією;
низький: володіння окремими операціями; курсант намагається знайти
правильне розв’язання завдань, але переважно наслідує, тому розв’язання
поставлених проблем є стандартним; пізнавальні мотиви, ціннісні орієнтації
відсутні; домінування зовнішньої негативної мотивації.
На нашу думку, такий підхід є доцільним, оскільки два рівні ілюструють
крайні межі вираження – високий і низький, а один – середній рівень фахової
компетентності, що відображає проміжні показники описаних критеріїв.
З

урахуванням

вище

визначеного

компонентного

складу

фахової

компетентності було розроблено й теоретично обґрунтовано структурнофункціональну модель формування фахових компетентностей майбутніх
військових пілотів (рис. 1).
Основу представленої моделі складає структура навчально-пізнавальної
діяльності, організаційно-педагогічні умови, методи, форми, засоби навчання та
інші компоненти.
Результати проведеного педагогічного експерименту довели ефективність
розробленої структурно-функціональної моделі та показали, що основою
формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів є поєднання
творчості з відпрацьованими навичками підготовки та виконання бойових
польотів на основі врахування досвіду бойового застосування авіації. Це
підтверджено

результатами

математичного

опрацювання

отриманих

емпіричних даних.
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Завдання:

→

→

формування системи повітряно-тактичних знань та здатності використовувати їх в процесі планування
та моделювання бойових польотів щодо розробки нових тактичних прийомів та бойових маневрів;
формування повітряно-тактичних вмінь і навичок та здатності їх застосовувати під час підготовки та
виконання бойових польотів;
формування здатності до індивідуальної та групової взаємодії в процесі управління підготовкою та
виконанням бойових завдань з землі та з повітря, а також під час іншої службово-бойової діяльності;
формування здатності до розвитку тактики авіації, як науки перемагати, до самовдосконалення,
саморозвитку, професійної рефлексії.

Принципи: загальнопедагогічні, загальноорганізаційні, специфічно-педагогічні,
специфічно-організаційні, специфічно-процесуальні
→

інтелектуальний

праксеологічний

→

практикоорієнтовний

мотиваційний

→

поведінковий

особистісний

→

індивідуальний

↔

Показники

когнітивний

Критерії фахової
компетентності

→

Компоненти фахової
компетентності

ЗМІСТОВИЙ ЕТАП

↓

↓
→

Повітряно-тактична підготовка

→

Педагогічні умови

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЕТАП

↨

↨
Міждисциплінарна
інтеграція
з
метою
формування
тактичного
→
мислення
майбутніх
військових пілотів

Форми: групові вправи; повітряно-тактичні
вправи, штабні тренування, повітряно-вогневі
тренажі,
повіртяно-тактичні
тренування,
тактичні летучки, аналіз досвіду бойового
застосування авіації

↨
→

Застосування
тренажерної
підготовки з метою відпрацювання
різних видів бойових польотів
майбутніми військовими пілотами

→

Систематичний
аналіз
досвіду
бойового застосування авіації та
використання
досвіду
бойових
льотчиків з метою розвитку та
оновлення
повітряно-тактичних
знань
та
повітряно-тактичного
вишколу

Методи:
наочні, словесні, практичні, прогамно-алгоритмизований,
частково-пошуковий, проблемно-ситуативних повітрянотактичних завдань

Зміст освіти

Засоби: тренажери

Навчальні дисципліни: Моделювання бойових дій
підрозділів
авіації
з
застосуванням
сучасних
інформаційних технологій; Тактика роду авіації;
Практична аеродинаміка бойового літака; Штурманська
підготовка; Конструкція бойового літака та його силової
установки тощо

↓
ОЦІННОРЕЗУЛЬТАТИВНИЙ
ЕТАП

→

Рівні сформованості професійної компетентності
↓
↓
↓
Низький
(корегування
Високий
Середній
процесу формування
фахової
компетентності)

Рис. 1. Структурно-функціональна модель формування фахової
компетентності майбутніх військових пілотів
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РЕЗУЛЬТАТ: СФОРМОВАНА ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ПІЛОТІВ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Педагогіка
→

Педагогіка

3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Використання зазначених компонентів, критеріїв та показників дозволяє
визначити стан сформованості фахової компетентності майбутніх військових
пілотів і виокремити організаційно-педагогічні умови формування їх фахової
компетентності у процесі повітряно-тактичної підготовки з використанням
сучасних авіаційних тренажерів.
Сукупність усіх зазначених компонентів є фундаментом для формування
та подальшого розвитку фахової компетентності майбутніх військових пілотів;
відповідно до структури фахової компетентності, виокремлюємо чотири
критерії,

що

вможливлюють

оцінювання

сформованості

фахової

компетентності майбутнього військового пілота у процесі повітряно-тактичної
підготовки які включають: когнітивний компонент – інтелектуальний критерій;
праксеологічний компонент – практико-орієнтовний критерій; мотиваційний
компонент – поведінковий критерій; особистісний компонент – індивідуальний
критерій.
Подальші дослідження будуть зосереджені на виокремленні вимог до
підготовки науково-педагогічних працівників здійснювати формування фахової
компетентності майбутніх військових пілотів засобами повітряно-тактичної
підготовки.
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Roman Nevzorov. The Component Structure of Professional Competence of Future
Military Pilots and the Model of its Formation
The formation of professional competence of future military pilots should be directed to their
training to perform combat missions and the formation of the ability to variable forms of behavior
in non-standard situations of combat flight. The implementation of this approach ensures the use of
new computer-oriented forms and methods of air tactical exercises in the educational process, as
well as the creation of an appropriate methodological base for them. The article presents the results
of theoretical analysis of the problem of determining the components, criteria, indicators and levels
of professional competence of future military pilots. The author came to the conclusion that the use
of these components, criteria and indicators to determine the state of formation of professional
competence of future military pilots and highlight the organizational and pedagogical conditions of
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formation of their professional competence in the process of air-tactical training using modern
aircraft simulators. The totality of all these components is the Foundation for the formation and
further development of professional competence of future military pilots; in accordance with the
structure of professional competence, there are four criteria that allow the assessment of the
formation of professional competence of the future military pilot in the process of air-tactical
training include: cognitive component – intellectual criterion; praxeological component – practicalindicative criterion; motivational component – behavioral criterion; personal component –
individual criterion. Taking into account a certain component composition of professional
competence, a structural and functional model for the formation of professional competencies of
future military pilots was developed and theoretically justified. The basis of the presented model is
the structure of educational and cognitive activity, organizational and pedagogical conditions,
methods, forms, means of training and other components.
Key words: professional competence; cognitive component; praxeological component;
motivational component; personal component; air-tactical training.
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ПРОФЕСІЙНА ПОЗИЦІЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ : СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
В статті представлені наукові підходи щодо структурування феномена «педагогічна
позиція», «професійна педагогічна позиція», з урахуванням яких визначено структурні
компоненти поняття «професійна позиція майбутнього вчителя початкових класів».
Крізь призму наукових підходів стосовно презентування «позиції» як умови розвитку
особистості, як пояснення механізму формування особистості як суб’єкта суспільних
відносин і поняття «професійна позиція» як еквівалента цілісної особистості професіонала у
структурі педагогічної позиції виокремлено світоглядний, поведінковий, морально-етичний
аспекти. Представлено наукові підходи щодо структурування феномена «професійнопедагогічна позиція», з урахуванням яких визначено структурні компоненти поняття
«професійна позиція майбутнього вчителя початкових класів»: ціннісно-мотиваційний,
когнітивно-інтелектуальний, креативно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний. Ціннісномотиваційний компонент зумовлює прийняття майбутнім учителем цінностей педагогічної
діяльності як особистісних у процесі підготовки до професійної самореалізації й реалізації
власної професійної позиції в педагогічній діяльності вчителя початкової школи;
сформованість інтересів і потреб до професійного саморозвитку й самовдосконалення.
Когнітивно-інтелектуальний компонент акумулює сукупність теоретико-методологічних,
професійних знань, здатність самостійно добувати і критично осмислювати необхідну
інформацію; ерудованість і компетентність. Креативно-діяльнісний компонент визначає
наявність професійно значущих умінь (аналітичні, проектувальні, конструктивні,
організаторські і комунікативні; навички соціальної взаємодії), включає творче мислення,
ініціативність, здатність майбутнього вчителя оптимально вибудовувати педагогічне
спілкування з суб'єктами у галузі початкової освіти. Рефлексивно-оцінний компонент
передбачає сформованість навичок самоаналізу, самопізнання, самооцінки, самореалізації в
педагогічній діяльності.
Ключові слова: компоненти; педагогічна позиція; професійно-педагогічна позиція;
професійна позиція майбутнього вчителя початкових класів; структура.

1.
ВСТУП
Постановка проблеми. Актуальність проблеми формування професійної
позиції майбутніх учителів початкової школи зумовлена стратегічними
завданнями, що мають глибинний характер і потребують підготовки такого
педагога, який усвідомлює свою соціальну відповідальність, уміє ставити
педагогічні цілі й досягати їх, прагне вибудовувати стратегічну лінію власного
професійного вдосконалення. Ми виходимо з того, що образ учителя
XXI століття розглядається як професійно-компетентної особистості, що
© Пріма Д. А.
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постійно розвивається, зі сформованою професійною позицією, що, власне,
визначає особистісне ставлення до тієї діяльності, якою він займається, до
самого себе в цій діяльності. Професійна позиція є інтегративною особистіснопрофесійною якістю, що формується й базується на розвитку ціннісносмислових ставлень до педагогічної професії та визначає індивідуальний стиль
професійної діяльності вчителя.
Професійна позиція, на думку науковців (Н. Боритко, А. Гуторова,
Л. Красовська, А. Чернявська та ін.), є складним, багатогранним, динамічним,
структурно-рівневим утворенням. Відтак, це спонукає аналізувати феномен
«професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи» як цілісну
систему, в якості інваріанта якої слід розглядати її структуру, що відображає
наповненість системи певними компонентами та способи взаємодії між ними,
визначається характером логічних зв’язків між окремими її елементами.
Аналіз останніх джерел та публікацій (О. Літовки, І. Луценко,
Т. Ковальчук, О. Подолянюк, М. Шиманчик та ін.) щодо структури професійної
позиції майбутнього вчителя засвідчив, що вона інтегрується із компонентами
загальної й професійно зумовленої структури особистості, де вчені, зокрема,
виокремлюють мотивацію, спрямованість та її різновиди; характер, здібності,
особистісний досвід; індивідуальні особливості особистісних психічних
процесів тощо. У наукових розвідках презентовано авторські підходи щодо
структури професійної позиції майбутнього вчителя (О. Літовка), змісту і
структури професійної позиції майбутнього вихователя (К. Качаліна),
структури

суб’єктної

позиції

студента

(Н.

Боритко,

О.

Мацкайлова,

Г. Халюшева), структури суб’єктної професійної позиції майбутніх педагогів
фізичної культури (Г. Холодова). Однак, структура професійної позиції
майбутнього вчителя початкової школи є недостатньо дослідженою.
Метою статті є представлення наукових підходів щодо структурування
феномена «позиція», «педагогічна позиція», «професійна педагогічна позиція»,
з урахуванням яких визначено структурні компоненти поняття «професійна
позиція майбутнього вчителя початкових класів».
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2.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Передусім, ми виходимо з того, що підставою для визначення структури
феномена «професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи» є
розуміння структури як системи відношень відповідних елементів, які
утворюють нове ціле. При цьому з позиції системного підходу структура
(у складі цілого), як слушно відзначає О. Листопад, виконує подвійну роль: з
одного боку, вона сприяє формуванню нових властивостей цілого, знаходячись
у взаємозв’язку з іншими зовнішніми і внутрішніми структурами, з іншого –
забезпечує функціонування наявних властивостей [1, c. 124].
Вихідними

підставами

при

визначенні

структури

досліджуваного

феномена, на наш погляд, можуть слугувати такі:
позиція – це умова розвитку особистості, позаяк, лише усвідомлюючи
свою позицію, особистість піднімається на новий рівень розвитку;
позиція пояснює механізм формування особистості як суб’єкта суспільних
відносин [2, c. 25];
поняття «професійна позиція» може претендувати на роль еквівалента
цілісної особистості професіонала, тобто охоплювати всі рівні особистісної
структури.
Крізь

призму

конструктивною

вищевикладеного
для

нас

є

думка

Є. Бондаревської [3, с. 75], яка, вважаючи,
що для розуміння сутності педагогічної
позиції

важливі

виокремила
позиції

у

означені

структурі

світоглядну

і

підходи,

педагогічної
поведінкову

сторони (аспекти).
Світоглядний

аспект

включає

усвідомлення

суспільної

значущості

педагогічної професії, переконаність у правильності професійного вибору,
сформованість системи педагогічних принципів і гуманістичних ціннісних
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орієнтацій на роботу з дітьми. Поведінкова сторона педагогічної позиції – це
здатність учителя самостійно приймати рішення в різних ситуаціях навчання,
виховання і життя дітей та нести за них відповідальність; активність у захисті
інтересів дітей, надання їм допомоги, створення сприятливих умов для їхнього
розвитку.
Однак, зауважує Н. Боритко, якою буде позиція педагога, залежить від
його ставлення до своєї професійної діяльності. Тому, погоджуючись із цим
твердженням, уважаємо за необхідне у структурі професійної позиції
виокремити ще й морально-етичний аспект як єдність суспільно значущих і
особистісних

мотивів

педагогічної

діяльності,

інтерес

і

захопленість

педагогічною професією, ставлення до педагогічної праці як до головного
смислу життя, любов і повагу до дітей, вияв відповідальності за долю кожної
дитини [2, c. 25].
Для

визначення

структурних

компонентів

поняття

«професійна позиція майбутнього вчителя початкових класів» видається за
необхідне представити наукові підходи щодо структурування феномена
«професійно-педагогічна позиція». Так, О. Гуторова [4] серед структурних
компонентів професійної педагогічної позиції виділяє мотиваційно-ціннісний,
інтелектуально-змістовий та організаційно-діяльнісний, що віддзеркалює
єдність когнітивного, емоційно-вольового, ціннісно-смислового, мотиваційного
й діяльнісного складників особистості. При цьому мотиваційно-ціннісний
компонент

поєднує

широкі

соціальні

мотиви,

мотиви

соціально-

психологічного плану та особистісного престижу, професійні й пізнавальні;
мотиви творчих досягнень; мотиви, спрямовані на розв’язання суперечностей
між індивідуальним досвідом і зовнішніми професійно-освітніми нормами.
Щодо інтелектуально-змістового компонента, то він розглядається вченою
як наслідок пізнавальної діяльності фахівця, характеризується обсягом знань,
стилем мислення особистості. Наявність системи методологічних знань,
науково-педагогічних понять, теоретичних принципів дозволяє педагогові
цілісно сприймати педагогічний процес, є умовою ефективності педагогічного
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мислення, забезпечує методологічну рефлексію. Зміст інтелектуальної сфери
визначає

процес

педагогічного

пошуку,

сприяє

вирішенню

складних

професійних завдань, виконуючи орієнтувальну роль у становленні професійної
позиції педагога, служить підставою для її конструювання, що є суттєвим у
контексті досліджуваної проблеми.
Організаційно-діяльнісний компонент характеризує практично дієвий
характер професійної позиції особи у педагогічній діяльності, де виявляється
ідентифікація,

своєрідність

професійного

стилю,

суб'єктність.

Основним

показником розвитку цього компонента є спосіб здійснення педагогічної
діяльності.
Інша модель структурної організації професійної педагогічної позиції, на наш
погляд, близька за змістом до попередньої, запропонована А. Трещевим і
представлена трьома компонентами: афективний (сукупність мотиваційноціннісних стосунків до діяльності в професійному середовищі); когнітивний
(глибокі міцні знання в галузі методології і теорії педагогіки, науковий стиль
мислення, здатність до рефлексії); поведінковий (володіння професійними
уміннями) [5].
Конструктивною у контексті окресленої проблеми вважаємо думку
Л. Красовської [6] та С. Щербини [7], що процес формування професійної
позиції педагога не буде ефективним без розвитку уявлень студента про його
професію; про структуру, зміст, засоби й механізми розвитку професійної
позиції, яка реалізується в професійній діяльності; про якості вчителя, важливі
для його самоідентифікації та самореалізації. А відтак, структуру професійної
позиції майбутнього вчителя дослідниці вбачають у взаємозалежності
когнітивного,

світоглядного,

ціннісно-орієнтаційного,

оцінно-емоційного,

мотиваційного та поведінкового компонентів.
О. Темченко у структурі професійної позиції педагога виокремлює
сукупність мотиваційно-ціннісного, когнітивно-діяльнісного й рефлексивного
компонентів, які регулюють поведінку майбутнього фахівця, впливають на
вибір засобів професійної самореалізації [8, с. 31–44].
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К. Качаліна, базуючись на вивчених варіантах розгляду означеної
проблеми, визначила структуру педагогічної позиції педагога-вихователя як
поєднання чотирьох взаємозв’язаних компонентів, а саме :
мотиваційний (професійні мотиви і цінності, соціальна значущість
професії, емоційне прийняття професії);
змістовий (загальнотеоретичні, методичні і загальнопедагогічні знання;
зразки педагогічної діяльності);
діяльнісний (професійно значущі вміння: аналітичні, проектувальні,
конструктивні, організаторські і комунікативні; навички соціальної взаємодії);
рефлексивний (рефлексія власної професійної діяльності і самооцінка
професійно значущих умінь і якостей).
Заслуговують на увагу узагальнення М. Шиманчук і Т. Ковальчук [9] щодо
структури суб’єктно-професійної позиції педагога як цілісної єдності таких
компонентів: ціннісно-мотиваційного, змістовно-діяльнісного, особистісного,
що проявляється у ставленні до себе, до учнів, до своєї професії і професійної
діяльності, в усвідомленій, ціннісно-осмисленій, мотивованій активності,
потребі і здатності до самоосвіти, саморозвитку, самоконтролі і саморегуляції,
рефлексії і саморефлексії, забезпечує результативність включення особи у
процес пізнання і перетворення себе та навколишнього світу, особистіснопрофесійний розвиток, досягнення цілей у всіх видах діяльності.
З урахуванням схарактеризованих наукових підходів нами визначено такі
взаємопов’язані структурні компоненти професійної позиції майбутнього
вчителя

початкових

класів:

ціннісно-мотиваційний,

когнітивно-

інтелектуальний, креативно-діяльнісний, рефлексивно-оцінний.
Виокремлення

ціннісно-мотиваційного

компонента

в

структурі

професійної позиції майбутнього вчителя початкових класів cпричинене тим,
що домінуючий вплив на розвиток особистості здійснюють її потреби, мотиви,
сформована система ціннісних настанов до професійної педагогічної діяльності
та її суб’єктів, тобто врахування мотиваційної та ціннісно-смислової сфер
особистості, які впливають на спрямованість людської діяльності. Цей
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компонент зумовлює прийняття майбутнім учителем цінностей педагогічної
діяльності як особистісних у процесі підготовки до професійної самореалізації
й реалізації власної професійної позиції в педагогічній діяльності вчителя
початкової школи; сформованість інтересів і потреб до професійного
саморозвитку й самовдосконалення. Він виконує системотвірну функцію у
структурі досліджуваного феномена.
Когнітивно-інтелектуальний компонент акумулює сукупність теоретикометодологічних, професійних знань (про сутність та особливості педагогічної
професії; місце й роль педагога в розвитку суспільства; зміст, складники
професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи як способу
вираження його ставлень до професії та її суб’єктів у процесі педагогічної
діяльності, форми, методи та засоби її розвитку; зразки успішних педагогічних
позицій,

педагогічної

діяльності

тощо),

науково-педагогічних

понять,

теоретичних принципів як основи успішної професійної самореалізації
особистості, сформованих у процесі фахової підготовки, засобу формування і
реалізації професійної позиції. Інтелектуальна складова означеного компонента
передбачає достатню інформованість майбутнього вчителя про обрану
професію; здатність самостійно добувати і критично осмислювати необхідну
інформацію; ерудованість і компетентність.
Обґрунтування

виокремлення

креативно-діяльнісного

компонента

базується на загальновідомому положенні, що всі якості особистості
формуються і розвиваються в активній, самостійній і цілеспрямованій
діяльності, що базується на глибокому оволодінні знаннями й сформованими
професійно значущими вміннями – аналітичні, проектувальні, конструктивні,
організаторські і комунікативні; навички соціальної взаємодії. Креативна
складова включає творче мислення, ініціативність, здатність майбутнього
вчителя оптимально вибудовувати педагогічне спілкування з суб'єктами у
галузі початкової освіти.
При визначенні рефлексивно-оцінного компонента ми виходили з того, що
рефлексивність дозволяє людині усвідомлювати й аналізувати власний
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професійний досвід і визначати ресурси щодо його вдосконалення. Професійна
рефлексія дозволяє майбутньому вчителю початкової школи оцінити свої
професійні здібності, співвіднести їх з цілями й очікуваними (планованими)
результатами своєї професійної діяльності. Саме професійна рефлексія, як
галузь

самопізнання, виникає уже на перших етапах професійного

становлення: в процесі професійного навчання і на початковій стадії реалізації
професійних функцій. У міру освоєння професійного простору така рефлексія
стає стабільнішою і глибшою. Вона починає включати вивчення свого досвіду
не лише професійного сьогодення, але і минулого, що дозволяє людині краще
зрозуміти свої можливості і ресурси, виробити індивідуальний стиль
професійної діяльності [10, с. 45]. Рефлексивно-оцінний компонент професійної
позиції майбутнього вчителя початкової школи зумовлено розумінням
особистості як активного суб’єкта діяльності, здатного до об’єктивного аналізу
й оцінки власних дій і вчинків. Цей компонент орієнтує на творче осмислення
інформації педагогічного характеру в аспекті її значущості для професійної
діяльності й професійної позиції майбутнього вчителя; вибір ефективних
методів

педагогічної

діяльності;

уміння

проектувати

та

реалізовувати

педагогічну діяльність через оптимальний вибір типів професійних позицій;
передбачає сформованість навичок самоаналізу, самопізнання, самооцінки,
самореалізації в педагогічній діяльності.
3.
ВИСНОВКИ
ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким чином, узагальнюючи викладене, цілком правомірно стверджувати,
професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи є системною,
якісною,

інтегративною

особистісно-професійною

характеристикою,

зумовленою його професійною діяльністю, цілісним утворенням, що є
сукупністю ціннісно-мотиваційного, когнітивно-інтелектуального, креативнодіяльнісного,

рефлексивно-оцінного

професійної

позиції

компонентів.

спостерігається

Між

взаємозв’язок,

компонентами
взаємодія

і

взаємозумовленість. Ціннісно-мотиваційний компонент виконує системотвірну
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функцію, визначаючи зміст і реалізацію інших компонентів, які, своєю чергою,
є засобом і умовою формування та розвитку елементів ціннісно-мотиваційного
компонента, а також загалом професійної позиції

майбутнього вчителя

початкових класів.
Визначення структури професійної позиції майбутнього вчителя
початкової школи дозволяє розробити адекватну стратегію її розвитку в процесі
професійної підготовки, продуктивні механізми тактичної реалізації, що
зумовлює теоретичну і практичну значущість досліджуваної проблеми і,
водночас, перспективи подальших досліджень.
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Dmytro Prima. Professional Position of the Future Teacher in the Primary School:
Structural-Component Characterestics
The purpose of the article is to present scientific approaches to the structure of the
phenomenon of "pedagogical position", "professional pedagogical position", taking into account the
structural components of the concept "professional position of the future teacher in elementary
school". Methods of research: theoretical (analysis of philosophical, pedagogical, psychological
literature); interpretive-analytical method, generalization.
Through the prism of scientific approaches to presenting a "position" as a condition of
individual development, as an explanation of the mechanism of forming a personality as a subject of
social relations and the notion of "professional position" as the equivalent of the integral personality
of a professional in the structure of a pedagogical position, philosophical, behavioral, moral and
ethical aspects are singled out.
The scientific approaches to structuring the phenomenon of "professional and pedagogical
position" are presented, taking into account the structural components of the concept "professional
position of the future teacher of elementary classes": value-motivational, cognitive-intellectual,
creative-activity, reflexive-estimable. Valuing-motivational component determines the future
teacher's acceptance of the values of pedagogical activity as personal in the process of preparation
for professional self-realization and realization of his own professional position in the pedagogical
activity of the teacher of elementary school; the formation of interests and needs for professional
self-development and self-improvement. The cognitive-intellectual component accumulates a set of
theoretical and methodological, professional knowledge, the ability to independently obtain and
critically understand the necessary information; erudition and competence. The creative activity
component determines the presence of professionally significant skills (analytical, design,
constructive, organizational and communicative, social interaction skills), includes creative
thinking, initiative, ability of the future teacher to optimally build pedagogical communication with
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subjects in the field of primary education. The reflexivity-estimating component involves the
formation of skills of self-examination, self-knowledge, self-esteem, self-realization in pedagogical
activity.
Key words: components; pedagogical position; professional-pedagogical position;
professional position of the future teacher of elementary school; structure.
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОДУКТИВНОГО НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ПРИ ФОРМУВАННІ УМІНЬ
КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Визначено, що сьогодні серед вимог до фахівця-інженера відзначається здатність
ефективно управляти персоналом, спілкуватися та взаємодіяти з підлеглими та колегами в
колективі підприємства при вирішенні складних управлінських та виробничих завдань,
налагоджувати комунікацію з іноземними партнерами тощо.
Проаналізовано основні підходи до розкриття змісту діяльності інженерів:
мікроаналіз діяльності, емпіричний аналіз діяльності, діяльнісно-психологічний аналіз,
рольовий підхід, дименсіональний підхід, нормативний підхід, функціональний аналіз.
Аналіз наукової літератури та умов праці інженерів дозволив визначити особливості
діяльності майбутніх авіаційних інженерів: цілі і результати; характер об’єкта діяльності;
регламентованість дій; засоби діяльності; вміння знаходити оптимальні варіанти рішення
при обслуговуванні техніки та підготовці її до експлуатації; поліфункціональний характер
діяльності; необхідність постійного вдосконалення своєї професійної компетентності;
залежність від особливостей та специфіки функціонування галузі; наявність значної
кількості різноманітних управлінських функцій, що відбувається у постійній взаємодії з
персоналом; залежність ефективності реалізації функцій від особистісних, індивідуальнопсихічних і професійних якостей інженера.
Схарактеризовано мету та особливості продуктивного навчання майбутніх інженерів
під час позааудиторної роботи.
Під час навчального процесу у ЗВО майбутні інженери та викладачі у співпраці
створювали таку особистісну освітню продукцію: індивідуальні освітні програми,
дослідження, проекти, комп’ютерні програми, статті, реферати, кейси, картини, вироби з
різних матеріалів тощо. Для формування комунікативної взаємодії у процесі позааудиторної
роботи курсантами створювались такі навчальні продукти, що засновані на професійноорієнтованому навчанні. Особливий акцент було надано діадним навчальним проектам, що
припускали включення курсантів у спільну роботу, рефлексивну діяльність, допомагали
функціонувати в групі.
Описано проведення педагогічного дослідження лонгітюдного характеру щодо
визначення ефективності формування комунікативної взаємодії майбутніх інженерів.
Результати часткової експериментальної перевірки засвідчили зростання рівня успішності
курсантів.
Ключові слова: майбутні інженери, комунікативна взаємодія, продуктивне
навчання, лонгітюдне дослідження, позааудиторна робота.
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1.

ВСТУП

Постановка

проблеми.

Важливою

особливістю

сучасного

етапу

розвитку України є підвищення вимог суспільства та сучасного виробництва,
яке вимагає від керівників бути готовими до управління як підлеглими, так і
колективами, здатності досягати високого рівня професійної компетентності,
високого особистісного авторитету і статусу в умовах курсу нашої країни до
вступу в Європейський Союз.
Особливість сучасного життя полягає в тому, що поза спілкуванням з
учасниками взаємодії неможливе розв'язання управлінських та професійних
завдань, прийняття управлінських рішень, професійне зростання співробітників
тощо. Діалогічні стосунки та уміння комунікації у цьому процесі є
універсальною умовою ефективності управлінської діяльності керівника,
формою розкриття потенційних можливостей учасників взаємодії [1].
Сьогодні серед вимог до фахівця-інженера відзначається здатність
ефективно управляти персоналом, спілкуватися та взаємодіяти з підлеглими
та колегами в колективі підприємства при вирішенні складних управлінських
та

виробничих

завдань,

налагоджувати

комунікацію

з

іноземними

партнерами [2].
Уміння комунікативної взаємодії та володіння ефективними стилями
комунікації, про що свідчить аналіз анкетування курсантів-випускників та
тренінгові заняття, перебувають сьогодні на недостатньому рівні.
Проблема ефективності комунікації була і залишається однією з
найважливіших проблем людського суспільства. Цифри статистики успішності
адаптації та взаємодії інженерних кадрів на виробництві свідчать про постійне
існування цієї проблеми у різних галузях економіки [3]. Студентство сьогодні
стикається з низкою труднощів, повʼязаних із економічними негараздами,
збільшенням навчального навантаження, невисокою руховою активністю,
відносною свободою студентського життя, проблемами в соціальному та
міжособистісному спілкуванні. Необхідно зазначити, що це основний трудовий
резерв країни, який потребує уваги та розвитку. У зв'язку з цим величезну роль
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відіграє аналіз, вивчення педагогічного досвіду, інтересів і потреб сучасної
молоді, підходів, передових технологій та методик надання молоді ефективних
умінь комунікативної взаємодії у стінах ЗВО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковцями сьогодні все
більше усвідомлюється практична доцільність обґрунтування теоретичних і
методичних засад покращення підготовки майбутніх інженерів [4].
В дисертаціях України останніх років досліджувались такі аспекти цієї
проблеми: підвищення компетентності інженерних кадрів (Р. Вдовиченко,
О. Зайченко та ін.), теорія і практика підготовки майбутніх фахівців аграрної
галузі до управлінської діяльності (В. Свистун), теоретичні і методичні основи
підготовки

інженера

у

ВНЗ

до

майбутньої

управлінської

діяльності

(О. Романовський). Проблеми вдосконалення підготовки майбутніх інженерів
аналізуються

також

у

роботах

М. Згуровського,

О. Пономарьова,

Л. Товажнянського.
Водночас, аналіз наукових праць цих авторів показав, що незважаючи на
такий широкий спектр напрямків пошуку, на сьогодні недостатньо проводяться
дослідження щодо використання продуктивних методів та методик навчання
майбутніх

інженерних

кадрів

країни,

формуванню

їх

готовності

до

комунікативної взаємодії під час трудової діяльності.
Метою статті є розгляд проблеми формування умінь комунікативної
взаємодії у майбутніх авіаційних інженерів у процесі позааудиторної роботи у
ЗВО за допомогою

методів продуктивного навчання, та представлення

результатів лонгітюдного дослідження.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до визначених концептуальних положень, зміст професійної
підготовки майбутніх інженерів у ЗВО включає такі компоненти:
особистісний (самопізнання, адекватна самооцінка, самоактуалізація як у
професійній, так і суспільно-значущій діяльності);
ціннісний компонент (сукупність ціннісних орієнтацій, норми і правила
діяльності, сенсу діяльності у певній сфері);
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пізнавальний компонент (як система ЗНУ, що складають основу
професійної компетентності);
діяльнісний компонент (сприяє формуванню і вдосконаленню у них
методів, форм, технологій професійної діяльності).
Для дослідження професійної діяльності інженерів нами використано
різноманітні методи: спостереження за роботою фахівця; порівняння; вивчення
документації

щодо

даної

професії;

вивчення

результатів

професійної

діяльності; опитування спеціалістів; метод моделювання; якісні методи аналізу
– експертна оцінка, порівняльний аналіз емпіричних даних, аналіз помилок,
кількісні методи аналізу – статистичний аналіз; інтерпретаційні методи.
Аналіз наукової літератури та умов праці авіаційних інженерів дозволив
визначити такі особливості їх діяльності:
цілі і результати (справність та готовність техніки до експлуатації;
високий рівень професійної підготовленості та ін.);
характер об’єкта діяльності (різноманітна техніка, устаткування, їх
експлуатація та застосування за призначенням);
регламентованість

(дотримання

вимог

нормативних

і

техніко-

експлуатаційних документів, ієрархічність у керівництві);
засоби діяльності (спеціальні технології впливу на об’єкт, робочі операції
щодо підготовки до експлуатації техніки);
вміння знаходити оптимальні варіанти рішення при обслуговуванні
техніки та підготовці її до експлуатації;
поліфункціональний характер діяльності (діяльність як в системах
«людина-техніка», так і «людина-людина»);
необхідність

постійного

вдосконалення

своєї

професійної

компетентності;
залежність від особливостей та специфіки функціонування галузі, яка
сильно залежить від фінансування, технологій, інфраструктури та інших
чинників;
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наявність значної кількості різноманітних управлінських функцій, що
відбувається у постійній взаємодії з персоналом;
залежність

ефективності

реалізації

функцій

від

особистісних,

індивідуально-психічних і професійних якостей інженера.
Ступінь складності праці інженера залежить від характеру виконуваних
функцій та ієрархічного рівня конкретного фахівця, чисельності підлеглих та їх
кваліфікації, рівня розвитку і особливостей виробництва, напруженості його
завдань, змісту, технологій тощо [5].
Для

повного

розуміння

змісту

діяльності

інженерів

необхідно

проаналізувати основні підходи. Український науковець В. Свистун у праці
«Підготовка майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності»
розкриває низку окремих підходів до розкриття змісту діяльності [СВ]. А це
такі:
1. “Мікроаналіз діяльності”: як мікрокомпоненти діяльності аналізуються,
по-перше, “дрібні справи”, тобто різноманітні дії, які повторюються; по-друге,
робочий час. Цей підхід дозволяє описати тільки зовнішній бік діяльності.
2. Емпіричний аналіз діяльності. Його сутність полягає у виділенні й
опису більш крупних змістовних “блоків”, насичених смислом компонентів
діяльності.
3. Діяльнісно-психологічний аналіз. Він передбачає аналіз діяльності
перш за все на рівні дій, операцій та їх цілеспрямованої та системної
організації. Проте цей підхід є більш ефективним щодо аналізу простих видів
діяльності “суб’єкт-об’єктного” типу.
4. Рольовий підхід. Він передбачає, що діяльність відбувається у процесі
міжособистісної взаємодії суб’єктів та об’єктів, які виконують певні ролі.
Відповідно узгоджена реалізація цих ролей і є змістом цієї діяльності.
5. Дименсіональний підхід. Сутність - існують специфічні функціональні
одиниці – “вимірювачі поведінки” (“дименсії”): увага до жорсткого дотримання
трудової дисципліни, сприяння праці, розв’язання проблем, постановки цілей,
рольового з’ясування, акцентування ефективності, планування, сприяння
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активному міжособистісному спілкуванню, представництва, розповсюдження
інформації та ін.
6.

Нормативний

підхід.

Він

конкретизується

нормативно-

розпорядницькими, інституціонально закріпленими та юридично оформленими
вимогами до цілей, завдань і прерогатив діяльності (основними посадовими
обов’язками). Його сутність полягає у встановленні розходження нормативного
й індивідуального способів діяльності конкретного інженера.
7. Функціональний аналіз. Його сутність полягає в розкритті основних
функцій, в яких об’єднуються цілі, завдання, принципи, методи і зміст
діяльності.
Необхідно зазначити, що для підготовленості майбутніх інженерів до
професійної діяльності важливу роль відіграють такі види взаємодії суб'єктів
навчального процесу у ЗВО:
- міжсуб’єктна взаємодія - дії суб’єктів спілкування, спрямовані на
продуктивну організацію процесу спілкування під час навчання;
- міжособистісна взаємодія - взаємозв'язки, взаємовпливи, взаємовідносини
у процесі спілкування та спільної діяльності на різних рівнях взаємодії:
викладач-студент, студент-студент тощо;
- комунікативна взаємодія - взаємний обмін інформацією за допомогою
вербальних та невербальних засобів спілкування.
Субʼєкт-субʼєктна взаємодія, згідно з аналізом наукової літератури,
характеризується такими ознаками:
здатність бачити, розуміти співрозмовника (особистісне орієнтування);
рівність психологічних позицій суб'єктів процесу - домінування майбутніх
інженерів-педагогів у спілкуванні неприпустиме, він повинен визнавати право
іншої особистості на власну думку, позицію;
активність усіх учасників взаємодії, за якої вони здатні виробляти свою
стратегію, свідомо удосконалювати себе;
емпатичність (проникнення у світ почуттів, переживань), готовність
прийняти погляд іншої людини, спілкування за законами взаємної довіри, коли
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партнери вслухаються, розділяють почуття один одного;
готовність прийняти співрозмовника, взаємодіяти з ним;
нестандартність у прийомах спілкування - відхід від суто рольової позиції
викладача.
Оскільки під час суб'єкт-суб'єктної взаємодії відбувається розвиток
особистості в співтоваристві, а також удосконалення самого товариства, саме
тут доцільно використовувати продуктивне навчання, бо цей процес
спрямований на успішність у діяльності, орієнтований на продукт, та
осмислення цієї діяльності в групі за підтримки педагогів у реальній життєвій
ситуації [6].
Продуктивне навчання відрізняється від відомих методів навчання тим, що
до процесу навчально-пізнавальної діяльності додаються завдання, що
потребують від студентів створення власного значимого продукту на підставі
знань, якими вони володіють [7].
В основі продуктивного навчання лежать інтерактивні технології, які
допомагають реалізувати свій потенціал, дають можливість працювати в
оптимальному

темпі,

сприяють

виявленню

індивідуальності,

розвитку

самосвідомості [8]. Таке навчання надає майбутнім інженерам прикладного
досвіду практичної діяльності, дозволяє сприймати систему знань через призму
практичного досвіду, що підвищує професійну компетентність.
Продуктивна організація освіти дозволяє майбутнім інженерам пізнавати
навколишній світ (когнітивні методи), створювати освітню продукцію
(креативні методи). А саме креативні методи навчання орієнтовані на створення
власних освітніх продуктів під час навчання у ЗВО.
Продуктивне навчання спрямовано на організацію навчальних занять, які
сприяють створенню проблемних ситуацій й активну самостійну діяльність з їх
вирішення. Це спонукає до розвитку такі процеси мислення, як аналіз,
порівняння, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація тощо.
Під час навчального процесу у ЗВО майбутні інженери та викладачі у
співпраці створюють таку особистісну освітню продукцію: індивідуальні
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освітні програми, дослідження, проекти, комп’ютерні програми, статті,
реферати, кейси, картини, вироби з різних матеріалів тощо.
Для формування комунікативної взаємодії у процесі позааудиторної
роботи курсантами створювались такі навчальні продукти, що засновані на
професійно-орієнтованому навчанні [9]:
1. Складання списку основних проблем, пов'язаних з питаннями
комунікативної взаємодії майбутніх інженерів.
2. Проектування змістових схем за матеріалами занять (розробка
схематичного відображення певної частини змісту діяльності при взаємодії).
3. Розробка інформаційного колажу заняття, що формує асоціативне
мислення.
4. Складання системи запитань, що змушують шукати відповіді та
формувати власну позицію під час комунікативної взаємодії.
5. Складання ігрових сценаріїв з комунікативної взаємодії, що надають
змогу на практиці імітувати деякі елементи дій за певною темою та завданням.
6. Відпрацювання анкет, що дають змогу визначати сформованість за
визначеними критеріями.
7. Розробка

щоденників

самооцінки

сформованості

компонентів

комунікативної взаємодії.
8. Складання матеріалів для вправ на інтерактивних заняттях з
формування компонентів комунікативної взаємодії у позааудиторній роботі.
9. Розробка планів виступів та повідомлень товаришів, що формують
вміння бачити логічні частини текстів, виділяти підрозділи та мікротеми з
формування комунікативної взаємодії.
Комунікативно орієнтовані завдання на заняттях вирішувалися за такими
етапами:
1-ий етап: постановка мети, наведення основних етапів роботи, складу
учасників та форми заняття, опис ситуаційних завдань та їх характеристика;
2-ий етап: формування простих умінь щодо взаємодії, вивчення основних
стилів комунікації у різних умовах;
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3-ій етап: курсанти самі моделюють ситуації взаємодії під час
професійної діяльності, висувають гіпотези про можливий хід розвитку подій та
явищ, визначають можливі способи взаємодії, намагаються знайти вірний стиль
та способи, рішення;
4-ий етап – оцінювання НПП запропонованих рішень щодо взаємодії та
дій у процесі відпрацювання завдань на практичних заняттях та під час
тренажерної підготовки;
5-ий етап – пред’явлення курсантам еталонів виконання типових завдань,
порівняння дій з еталонами.
Така побудова за етапами допомагає курсантам виявляти активність,
суб’єктний досвід під час взаємодії. Відбувається орієнтація курсантів на
діалог, співпрацю, допомогу, емпатію під час занять.
Фінальним етапом формувальної частини експерименту було виконання
навчальних проектів в діадах. Така робота припускала визначений алгоритм:
виявлення питань для спільної роботи та взаємодії, спільний пошук матеріалу,
його аналіз, підготовка змісту та наповнення проекту, публічний захист
проекту, його оцінювання.
Серед самих курсантів обиралися 3 найбільш підготовлені рецензенти, які
оцінювали презентації та їх захист у процесі прослуховування. Оцінка
включала основні критерії: актуальність, наукова обґрунтованість, практичне
значення, спільність у роботі, повнота, дохідливість матеріалу. Рецензенти та
викладач складали рейтинги усіх діад курсантів та визначали кращі проекти.
Педагогічне дослідження лонгітюдного характеру щодо визначення
ефективності формування комунікативної взаємодії нами було проведено під
час позааудиторної роботи з курсантами ЛА НАУ (3 курс, 46 осіб).
Оцінка

виконання

запропонованих

курсантам

завдань

включала:

повноту виконання завдання; час знаходження правильного рішення;
правильність вибору варіантів. Оцінювання проводилося за науково
обґрунтованими кількісними (час, витрачений на оцінювання ситуації; час на
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планування дій; час на прийняття рішення та його виконання) та якісними
показниками (точність; повноту; послідовність дій; успішність взаємодії).
Показники продуктивності взаємодії діад курсантів наведено у таблиці 1.
Таблиця 1
Показники продуктивності взаємодії діад курсантів
Середні значення, бали діад (за номерами)
№
Показники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
з/п
1 Показник продуктивності 4,1 4,22 4,5 4,32 4,4 4,53 4,24 4,56 4,4 4,42
взаємодії
під
час
створення проектів за
фахом
2 Показник продуктивності 4,2 4,24 4,6 4,34 4,5 4,56 4,22 4,5 4,45 4,46
взаємодії
під
час
вирішення комунікативно
орієнтованих завдань

Після

цього

було

проведено

самооцінювання

курсантами

рівня

сформованості умінь взаємодії у діадах після експерименту (сформованість
початкових умінь взаємодії було виміряно на констатувальному етапі).
Результати

самооцінювання

рівня

сформованості

умінь

взаємодії

майбутніх інженерів наведено у таблиці 2.
Таблиця 2
Результати самооцінювання рівня сформованості умінь
взаємодії майбутніх інженерів
ЕГ, n = 66

Рівні сформованості умінь взаємодії
майбутніх інженерів

до експерим.

після експер.

осіб

%

осіб

%

Високий

9

13,6

18

27,3

Середній

30

45,4

36

54,5

Низький

27

41

12

18,2

Результати засвідчили зростання рівня успішності курсантів. Особливо це
проявилось у збільшені числа курсантів з високим рівнем сформованості умінь
взаємодії з 13,6 % до 27,3 %.
Проведена робота з організації першого етапу лонгітюдного дослідження
дозволила визначити успішність запропонованих методів продуктивного
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навчання щодо формування умінь взаємодії майбутніх інженерів.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
1. Визначено, що сьогодні серед вимог до фахівця-інженера відзначається
здатність ефективно управляти персоналом, спілкуватися та взаємодіяти з
підлеглими та колегами в колективі підприємства при вирішенні складних
управлінських

та

виробничих

завдань,

налагоджувати

комунікацію

з

іноземними партнерами.
2. Проаналізовано основні підходи до розкриття змісту діяльності
інженерів: мікроаналіз діяльності, емпіричний аналіз діяльності, діяльніснопсихологічний аналіз, рольовий підхід, дименсіональний підхід, нормативний
підхід, функціональний аналіз.
3. Аналіз наукової літератури та умов праці інженерів дозволив визначити
особливості діяльності майбутніх авіаційних інженерів.
4. Описано проведення педагогічного дослідження лонгітюдного характеру
щодо

визначення

ефективності

формування

комунікативної

взаємодії

майбутніх інженерів.
5. Результати часткової експериментальної перевірки засвідчили зростання
рівня успішності курсантів. Особливо це проявилось

у збільшені числа

курсантів з високим рівнем сформованості умінь взаємодії з 13,6% до 27,3%.
У подальшому планується проектування спецкурсу щодо формування
умінь комунікативної взаємодії майбутніх інженерів.
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Halyna Pukhalska and Alexander Kernitskyi. Pedagogical Aspects of Future Training
of Future Engineers in Formation of Abilities of Communicative Interaction
It is determined that among the requirements of a specialist engineer today there is an ability
to effectively manage personnel, communicate and interact with subordinates and colleagues in the
company's collective in solving difficult administrative and production tasks, to establish
communication with foreign partners.
The main approaches to the disclosure of the contents of the activity of engineers are
analyzed: microanalysis of activity, empirical analysis of activity, activity-psychological analysis,
role approach, diministional approach, normative approach, functional analysis.
Analysis of the scientific literature and working conditions of engineers allowed to
determine the peculiarities of future aircraft engineers: goals and results; nature of the object of
activity; regulation of actions; means of activity; ability to find optimal solutions for maintenance of
machinery and its preparation for operation; polyfunctional nature of activity; the need for
continuous improvement of their professional competence; Dependence on the features and
specifics of the industry; the presence of a large number of various managerial functions, which
takes place in constant interaction with the personnel; the dependence of the effectiveness of the
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implementation of functions from the personal, individual-psychic and professional qualities of the
engineer.
The purpose and features of productive training of future engineers during non-auditing
work are described.
During the educational process, future engineers and teachers in cooperation created the
following personal educational products: individual educational programs, research, projects,
computer programs, articles, essays, case studies, paintings, articles from various materials, etc. To
create a communicative interaction in the process of non-auditing work, the students created such
educational products that are based on vocational-oriented learning. Particular emphasis was given
to dyadic educational projects that included the inclusion of cadets in collaborative work, reflexive
activities, and helped to function in a group.
The conducting of a pedagogical study of the longitudinal nature of the definition of the
effectiveness of forming the communicative interaction of future engineers is described. The results
of partial experimental verification showed an increase in the level of student success.
Key words: future engineers, communicative interaction, productive training, longitudinal
research, non-auditing work.

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка
УДК 371.134
Ольга Романчук
Кандидат філологічних наук, доцент,
докторант кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка, м. Дрогобич
https://orcid.org/0000-0001-8215-9741
olgabrvska@gmail.com

НОРМАТИВНА БАЗА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В АВСТРІЇ
Стаття присвячена дослідженню нормативної бази професійної підготовки фахівців з
фізичного виховання в Австрії. Метою роботи є аналіз нормативної бази професійної
підготовки фахівців з фізичного виховання в Австрії на сучасному етапі. Для досягнення
мети було використано сукупність загальнонаукових та педагогічних методів, а саме аналіз,
синтез, систематизація, узагальнення, контент аналіз та зіставно-порівняльний.
Визначено, що усі типи навчальних закладів, що забезпечують професійну підготовку
педагогічних кадрів зі спорту і фізичної культури, в своїй діяльності спираються на
положення низки нормативних актів, що відображають норми і особливості функціонування
названих освітніх установ та охарактеризовано головні з них. Здійснений аналіз правової
бази професійної підготовки педагогічних кадрів з фізичної культури і спорту в Австрії дає
підстави для висновку про виваженість державної політики у цій галузі, конструктивність
заходів із стандартизації освіти за цим напрямом і спеціальністю та водночас ефективність
підходів до посилення її варіативності, динамічності, автономії освітніх установ.
Передбачаючи регламентацію ключових елементів і параметрів системи професійної освіти
фахівців з фізичного виховання, як-от її структури, організації, принципів функціонування,
типи навчальних закладів тощо, чинна нормативна база залишає широкий простір для
диференціації професійної освіти кадрів цього профілю, її маневреності відповідно до
інноваційних освітніх тенденцій, адаптації до змін на ринку праці. Проаналізовані кількісні
та якісні параметри безпосередньо позначаються на ефективності австрійської системи
професійної підготовки фахівців з фізичного виховання, забезпечуючи відповідність якості
кадрового забезпечення галузі шкільного і позашкільного фізичного виховання, спортивнорозвивальної, фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми і молоддю сучасним запитам
суспільства і держави.
Ключові слова: підготовка фахівців; фізичне виховання і спорт; нормативна база;
Австрія.

1. ВСТУП
Постановка

проблеми.

Удосконалення

професійної

підготовки

педагогічних кадрів, зокрема майбутніх учителів фізичного виховання і спорту,
формування і розвиток національної системи фізичного виховання, перехід до
ефективніших форм фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з дітьми і
молоддю зумовлює необхідність оновлення змісту та пошуку ефективних форм,
засобів і методів підготовки вчительських кадрів у сфері фізичної культури і
спорту. Питанням професійної підготовки фахівців з фізичної культури і спорту
© Романчук О. В.
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в Австрії відводиться належна увага науковців. Різні аспекти австрійської
системи професійної освіти у галузі фізичного виховання вивчала ціла низка
дослідників. Праці Г. Гайтель [1], С. Ґрьосінг [2], [3], Ф. Едер [4] присвячені
структурно-організаційним

і

методичним

засадам

австрійської

системи

підготовки вчителів фізичного виховання. Особливості становлення системи
професійної підготовки вчительських кадрів з фізичної культури Австрії в
історичній ретроспективі розглядали Р. Мюльнер [5], Г. Ґроль [6], [7]. Теоретичні
засади професійної освіти вчителів фізичної культури і спорту в Австрії
представлені у роботах К. Кляйнер [8]–[11], Р. Мюльнер [5].
Водночас аналіз науково-педагогічних джерел засвідчив, що нормативна
база професійної підготовки фахівців з фізичного виховання дітей і молоді в
Австрії, не була предметом спеціального окремого дослідження. Таким чином,
недостатність розроблення проблеми з позицій сучасної української історикопедагогічної науки зумовила актуальність теми дослідження.
Метою статті є аналіз нормативної бази професійної підготовки фахівців з
фізичного виховання в Австрії на сучасному етапі.
Для досягнення мети було використано сукупність загальнонаукових та
педагогічних методів, а саме аналіз, синтез, систематизація, узагальнення,
контент аналіз та зіставно-порівняльний.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Модернізація австрійської системи професійної підготовки фахівців з
фізичного виховання забезпечується цілеспрямованою підтримкою держави,
послідовною

освітньою

політикою,

продуманими

реформами.

Сучасна

концептуальна база професійної підготовки кадрів спортивно-фізкультурного
профілю до педагогічної діяльності з дітьми і молоддю в Австрії вирізняється
інноваційністю, відповідністю сучасних світовим стандартам професійної
педагогічної освіти, спрямованістю на впровадження новітніх здобутків
педагогічної науки, спорту у процес освіти фахівців з фізичного виховання.
Вона інтегрує положення та ідеї цілої низки новітніх методологічних підходів
до освіти – культурологічного, аксіологічного, особистісно орієнтованого,
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компетентнісного, діяльнісного, практико-орієнтованого, які втілюють у собі
фундаментальні принципи гуманізації, фундаменталізації, професіоналізації
професійної

підготовки

педагогічних

кадрів

спортивно-фізкультурного

профілю та слугують основою її неперервної модернізації і забезпечення
високого рівня якості. Зазначені концептуальні положення і підходи склали
підґрунтя сучасної нормативної бази системи професійної освіти педагогічних
кадрів із спорту та фізичної культури в Австрії. Усі типи навчальних закладів,
що забезпечують професійну підготовку педагогічних кадрів із спорту і
фізичної культури, в своїй діяльності спираються на положення низки
нормативних актів, що відображають норми і особливості функціонування
названих освітніх установ, серед них:
1. Закон «Про школи професійної підготовки фахівців з фізичного
виховання і вчителів спорту», що регламентують процес освіти кадрів цього
профілю у системі середньої професійної освіти, тобто в так званих академіях
спорту;
2. Закон «Про організацію вищих педагогічних шкіл та напрями
підготовки», що встановлюють норми підготовки відповідних кадрів у системі
вищої професійної освіти;
3. Закон «Про організацію університетів та напрями підготовки», що
визначають стандарти університетської освіти за відповідним напрямом і
спеціальністю [12], [13], [14].
Названі правові документи, які визначають норми функціонування освітніх
установ, що забезпечують професійну підготовку педагогічних кадрів з
фізичної культури і спорту, мають рамковий характер та окреслюють загальні
стандарти і принципи навчального процесу на різних ланках системи освіти.
Зокрема вони затверджують:
основні положення діяльності освітніх закладів відповідного типу,
їх правовий статус, роль і місце у системі освіти, завдання і напрями
діяльності і т. д.;
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систему управління навчальним закладом, склад керівництва та його
виборів, статус і функції різних органів управління тощо;
правила і норми організації професійної підготовки висококваліфікованих
кадрів, зокрема напрями і спеціальності підготовки кадрів, цілі навчання, умови
освітнього процесу, його планування і терміни, проведення атестації, освітні
ступені і кваліфікації випускників тощо;
права та обов’язки студентів, зокрема права на освіту і навчання, вибір
спеціальностей,

форм

навчання,

правила

прийому

і

відрахування,

студентського самоврядування та ін.;
посадові обов’язки та права працівників освітніх закладів, зокрема щодо їх
статусу, навчального навантаження, умов праці, кар’єрного росту і т. д.;
бюджет і механізми контролю за використанням засобів, зокрема питання
формування і витрат бюджету, господарської діяльності, менеджменту
персоналу тощо.
Розглянемо

докладніше

положення

названих

вище

законів

щодо

професійної підготовки майбутніх педагогів у сфері спорту і фізичної культури.
Їх перші параграфи присвячені переважно окресленню функцій відповідних
освітніх установ, визначенню їхніх цілей і завдань та формулюванням загальної
мети їх діяльності. Так, йдеться про професійну підготовку кваліфікованих
фахівців відповідно до потреб особистості в інтелектуальному, культурному,
професійному розвитку та

вимог сучасного

професійного

світу,

про

формування громадянської позиції і світогляду та готовності до активної
життєдіяльності в умовах сучасної цивілізації і демократії, про збереження і
примноження наукових і культурних цінностей суспільства і людства загалом
тощо.
Наприклад, Закон «Про школи професійної підготовки фахівців з
фізичного виховання і вчителів спорту» метою діяльності академій спорту
визначає професійну підготовку здорових, відповідальних, відданих своїм
професійним обов’язкам спеціалістів у сфері спорту і фізичного виховання,
вчителів спорту і фізичної культури, які на основі професійної свідомості,
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професійних знань і вмінь здатні ефективно виконувати завдання й обов’язки
відповідно до обраної професії і готові до неперервного професійного розвитку;
згідно Законом «Про організацію вищих педагогічних шкіл та напрями
підготовки», мета вищих педагогічних шкіл – це професійна підготовка всього
розмаїття педагогічних кадрів, в тому числі і спортивно-фізкультурного
профілю, з опертям на сучасні реалії освіти як сфери професійної діяльності та
вимог педагогічної професії; у Законі «Про організацію університетів та
напрями підготовки» стосовно навчальної діяльності вказується насамперед на
виховання нового покоління висококваліфікованих наукових кадрів, зокрема і в
галузі фізичного виховання, здатних ефективно розв’язувати різноманітні
комплексні проблеми в умовах мінливості сучасного життя, на основі тісного
зв’язку науки та освіти [12]–[14].
Аналіз подальших положень документів дає підстави стверджувати, що
Закон «Про школи професійної підготовки фахівців з фізичного виховання і
вчителів спорту» акцентує увагу насамперед на ідейних передумовах
формування і розвитку професійних компетенцій майбутнього педагога,
необхідних для професійної діяльності за обраною професією у відповідній
галузі, забезпечення його конкурентоздатності на ринку праці та мобільності,
перспектив кар’єрного зростання впродовж життя. Своєю чергою, Закон «Про
організацію вищих педагогічних шкіл та напрями підготовки» передбачає
розвиток

педагогічного

мислення,

загальної

і

професійної

культури

вчительських кадрів на основі максимальної особистісної орієнтації та
навчальної автономії майбутніх педагогів, відкритості розмаїттю педагогічних
концепцій

і

теорій,

загальнопедагогічної

тісної

підготовки.

інтеграції
Зрештою

науково-предметної
Закон

«Про

та

організацію

університетів та напрями підготовки» серед методологічних орієнтирів
побудови навчального процесу, зокрема й у рамках так званих педагогічних
студій, на перше місце ставить взаємозв’язок науки, досліджень, освіти як
основи досконалого освоєння студентами універсальних навиків науково-

© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

дослідної діяльності, формування широкого наукового світогляду, розвитку
нестандартного науково-професійного мислення [12]–[14].
У наведених формулюваннях чітко простежується специфіка діяльності
різних типів навчальних закладів, що, забезпечуючи освіту фахівців галузі
фізичного виховання, все ж дещо по-різному розставляють акценти їх
підготовки. Особливо впадає у вічі бінарність професійної підготовки фахівців
з фізичного виховання на рівні вищої освіти, що виявляється в існуванні
традиційного

університетського

сектору, пріоритет якого

–

ґрунтовна

академічна (науково-дослідна) підготовка, та окремого неуніверситетського
сектору, головна ідея якого – чітка професійно-практична спрямованість освіти.
Втім, аналіз подальших положень нормативних актів, що регламентують
діяльність обох секторів вищої освіти, дає змогу простежити тенденцію до їх
наближення шляхом академізації освітнього процесу у вищих педагогічних
школах та його професіоналізації в класичних університетах. Насамперед це
переконливо доводять параграфи названих законів, що визначають ключові
принципи діяльності відповідних освітніх установ та дидактичні засади їх
освітньої діяльності. Йдеться, наприклад, про такі єдині для усіх типів закладів
вищої освіти ключові орієнтири в їх діяльності, як:
рівність можливостей та умов доступу до освіти;
академічна свобода учасників освітнього процесу;
відповідність світовим освітнім стандартам і тенденціям;
спрямованість на особливості професійної практики;
опертя на актуальні наукові досягнення;
органічна єдність освітньої, наукової та інноваційної діяльності тощо.
Значну увагу в контексті завдань нашого дослідження привертають
положення нормативних документів щодо навчальних планів, які розкривають
деталі організації освітнього процесу в різних типах навчальних установ, що
забезпечують підготовку фахівців з фізичного виховання дітей і молоді.
Зокрема усі три закони встановлюють лише структурні елементи навчальних
планів для підготовки фахівців з фізичного виховання, серед них:
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компетентнісно-кваліфікаційний профіль випускника;
перелік навчальних курсів;
освітні цілі навчальних предметів;
обсяги вивчення навчальних дисциплін;
дидактичні вимоги щодо організації навчального процесу;
інструменти оцінювання і контролю успішності [12]–[14].
Здійснений аналіз правової бази професійної підготовки педагогічних
кадрів з фізичної культури і спорту в Австрії дає підстави для висновку про
виваженість державної політики у цій галузі, конструктивність заходів із
стандартизації освіти за цим напрямом і спеціальністю та водночас
ефективність підходів до посилення її варіативності, динамічності, автономії
освітніх

установ. Передбачаючи регламентацію ключових

елементів і

параметрів системи професійної освіти фахівців з фізичного виховання, як-от її
структури, організації, принципів функціонування, типи навчальних закладів
тощо, чинна нормативна база залишає широкий простір для диференціації
професійної освіти кадрів цього профілю, її маневреності відповідно до
інноваційних освітніх тенденцій, адаптації до змін на ринку праці тощо.
На підставі аналізу нормативних документів, що встановлюють загальні
норми професійної підготовки фахівців з фізичного виховання в Австрії
можемо

представити

низку

її

ключових

структурно-організаційних

особливостей (табл. 1).
Стосовно

кількісної

характеристики

австрійської

системи

професійної підготовки педагогічних кадрів спортивно-фізкультурного
профілю можемо зазначити, що на сьогодні вона представлена досить
широкою мережею навчальних закладів, серед них:
4 академії спорту в містах Відень, Ґрац, Інсбрук та Лінц;
14 вищих педагогічних шкіл в містах Айзенштадт, Баден, Відень, Ґрац,
Зальцбург, Інсбрук, Кляґенфурт, Кремс, Лінц, Фельдкірх;
4 університети в містах Відень, Ґрац, Зальцбург, Інсбрук.
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Таблиця 1
Структура та організація професійної підготовки педагогічних кадрів з
фізичної культури і спорту в Австрії
Професія та
кваліфікація

Тривалість
навчання

вчитель спорту

4 семестри

Тип
освітньої
установи

академії
спорту
вчитель фізичної
культури і спорту

6 семестрів

бакалавр освіти /
вчитель фізичної
культури і спорту

6–8 семестрів
(180-240
кредитів ЄКТС)
вищі
педагогічні
школи,
університети

магістр освіти /
вчитель фізичної
культури і спорту

Якісними

2–4 семестри
(60–120
кредитів ЄКТС)

характеристиками

Перспективи
працевлаштування
спеціальні
школи,
заклади
дошкільного
виховання,
сфера
позашкільної освіти і виховання,
інститути соціальної роботи з
дітьми
і
молоддю,
заклади
спортивно-оздоровчої
та
реабілітаційної діяльності
початкові
школи,
середні
загальноосвітні школи першого
ступеня
спеціальні
школи,
заклади
дошкільного
виховання,
сфера
позашкільної освіти і виховання,
інститути соціальної роботи з
дітьми
і
молоддю,
заклади
спортивно-оздоровчої
та
реабілітаційної діяльності
середні загальноосвітні школи ІІ
ступеня,
середні
професійні
навчальні заклади

системи

професійної

підготовки

педагогічних кадрів із спорту і фізичної культури в Австрії за результатами
наших досліджень постають:
комплексність і різноманітність, що виявляються в конгломераті
взаємопов’язаних

і

взаємозумовлених

компонентів

та

варіативності

освітніх програм;
цілісність і неперервність, що відображаються у взаємозв’язках усіх її
ланок, послідовності етапів, наступності рівнів підготовки;
демократичність і гуманістичність, що виявляються в ідеях соціальної
рівності, свободи, різнобічного розвитку особистості майбутнього фахівця
і т. д.;
відкритість і динамічність, що простежуються у її неперервній
еволюції відповідно до розвитку науки, техніки, спорту, освіти, запитів
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держави і суспільства.
3. ВИСНОВКИ

ТА

ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Таким

чином,

безпосередньо

проаналізовані

позначаються

на

кількісні

ефективності

та

якісні

австрійської

параметри
системи

професійної підготовки фахівців з фізичного виховання, забезпечуючи
відповідність

якості

позашкільного

кадрового

фізичного

забезпечення
виховання,

галузі

шкільного

і

спортивно-розвивальної,

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми і молоддю сучасним запитам
суспільства і держави. Така інституційна різноманітність та організація
відповідно до сучасних стандартів педагогічної освіти, що орієнтують на
відкритість, флективність, мобільність процесу підготовки фахівців з
фізичного виховання, слугують надійним підґрунтям для подальшого
розвитку системи професійної освіти майбутніх учителів спорту і фізичної
культури та цінним джерелом ідей щодо перспектив модернізації теорії і
практики

підготовки

педагогічних

кадрів

спортивно-фізкультурного

профілю в Україні.
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Olha Romanchuk. Normative Base of Professional Training of Specialists in Physical
Education in Austria
The article is devoted to the study of the normative basis of professional training of specialists
in physical education in Austria. The purpose of the research is to analyze the normative basis of
professional training of specialists in physical education in Austria at the present stage. To achieve
the goal, a set of general scientific and pedagogical methods was used, namely analysis, synthesis,
systematization, generalization, content analysis and comparative ones. It has been determined that
the activities of all types of educational institutions that provide training teaching staff in physical
culture and sport, have been based on a number of regulations and standards that reflect the
peculiarities of these educational institutions.
The analysis of the legal framework of professional training of teachers of physical culture
and sport in Austria gives reason to conclude that the policy in this field is to standardize education
in this area and, at the same time, the effectiveness of approaches to strengthen the variability,
dynamism, autonomy of educational establishments. Quantitative and qualitative parameters
directly affect the effectiveness of the Austrian system of professional training of specialists in
physical education, ensuring the quality of staff supply for school and extracurricular physical
education, sports development, physical culture and recreation activities with children and youth to
the modern demands of society and the state.
Key words: training of specialists; physical education and sports; normative base; Austria.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧА
ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
У КОНТЕКСТІ НЕПЕРЕРВНОСТІ
Актуалізовано проблему важливості неперервного професійного розвитку викладача
закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Запропоновано авторське визначення
поняття «професійний розвиток викладача закладу професійної (професійно-технічної)
освіти», під яким розуміється неперервний динамічний цілеспрямований процес набуття
нових професійно-педагогічних компетентностей в системі формальної, неформальної та
інформальної освіти відповідно до визначених освітніх потреб, програмних завдань
навчального закладу, змін на ринку праці, соціальних очікувань, що формує здатність
педагога забезпечувати якісні результати педагогічної діяльності. Визначено, що динаміка
професійного розвитку викладача оцінюється у ході атестації та сертифікації педагога, що
сприяє його поступальному процесу професійно-кваліфікаційного сходження.
Проаналізовано результати дослідження тенденцій у особистісному ставленні
викладачів ЗП(ПТ)О до важливості та оцінки їх професійного розвитку. Констатовано, що
для забезпечення ефективності процесу професійного розвитку викладача ЗП(ПТ)О важливо
застосовувати особистісно-діяльнісний і системний підходи до їх професійного зростання,
враховуючи особистісні освітні потреби педагогів у змісті та формах навчання.
Запропоновано здійснити нормативно-правове урегулювання професійного розвитку
викладачів ЗП(ПТ)О та вирішити проблеми фінансового забезпечення професійного
розвитку педагогічного персоналу в системі неформальної та інформальної освіти.
Ключові слова: викладач; заклад професійної (професійно-технічної) освіти;
професійний розвиток; професійно-педагогічна компетентність; підвищення кваліфікації.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Динамічні соціально-економічні зміни, які
відбуваються у суспільстві, процеси глобалізації й міграції, розвитку
виробництва і модернізація техніки, впровадження новітніх технологій
висувають

нові

вимоги

до

фахівців,

їх

професійного

розвитку,

конкурентоздатності.
Феноменологія професійного розвитку особистості концептуально й
практично розроблялась у різних галузях наукового знання, проте залишається
дискусійною та ще недостатньо дослідженою у професійній педагогіці,
зокрема, щодо викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
© Сиско Н. М.
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До глибоких роздумів та осмислення спонукає філософська думка
Л. Лук’янової, яка зазначає, що «розвиток не може зупинитися впродовж життя
людини, змінюється тільки його вектор (прогрес / регрес), інтенсивність
(пришвидшення / уповільнення),

характер

(нерівномірність,

збереження

попереднього в новому) та якість» [1, с. 25].
Проблема реалізації ідеї щодо надання прав педагогічним працівникам на
вільний вибір змісту, форм та місця підвищення кваліфікації потребує
обґрунтування концептуальних засад визначення поняття «професійний
розвиток викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти» як
самостійної педагогічної категорії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковою базою розв’язання
проблеми професійного розвитку викладачів ЗП(ПТ)О покликані стати
опубліковані праці українських та закордонних вчених, які висвітлюють різні
аспекти розвитку педагогічного персоналу: філософські основи розвитку освіти
(В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); неперервна професійна освіта і
навчання в контексті освіти упродовж життя (С. Гончаренко, Т. Десятов,
В. Лозниця, Н. Ничкало, С. Сисоєва та ін.); фундаментальні положення освіти
дорослих

(О. Аніщенко,

С. Бабушко,

О. Баніт,

С. Змейов,

Л. Лук’янова,

В. Маслова, М. Ноулз, Р. Сміт та ін.); дидактичні засади післядипломної освіти
та

підвищення

кваліфікації

(Н. Клокар,

А. Кузьмінський,

В. Обозний,

В. Олійник, Л. Оліфіра, Н. Протасова, С. Сисоєва, Т. Сорочан, Л. Хомич
Л. Шевчук, О. Щербак, В. Ягупов та ін.); психологічні аспекти професійного
розвитку

особистості

(Г. Балл,

Е. Зеєр,

В. Лефтеров,

А. Маркова,

С. Максименко, Е. Помиткін, В. Рибалка, Б. Федоришин та ін.).
Метою

статті

є

обґрунтування

авторського

визначення

поняття

«професійний розвиток викладача закладу професійної (професійно-технічної)
освіти та висвітлення результатів дослідження тенденцій у особистісному
ставленні педагогів до важливості та оцінки власного професійного розвитку в
умовах неперервної освіти.
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2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Досліджуючи

поняття

таких

категорій

як

«розвиток»,

«розвиток

особистості», «професійний розвиток особистості», які є базовими, дають змогу
здійснити осмислення та визначити авторське поняття «професійний розвиток
викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти» як самостійної
педагогічної категорії.
Головним рушієм у професійному розвитку ,за визначенням Н. Ничкало, є
сама особистість, яка «реалізується у самопізнанні і самотворенні впродовж
життя, на усіх його етапах» [2, с. 13].
Дослідниця С. Бабушко зазначає, що в педагогічному розумінні поняття
«професійний

розвиток»

фахівця

розглядається

як

розвиток особи

в

професійному та особистісному плані. Науковець наголошує, що «професійний
розвиток у сьогоденних умовах здійснюється через учіння працівників, якому
властиві інноваційність, інформатизація та інформалізація» [3, с. 38].
Водночас,

у

сучасній

науковій

літературі

зустрічається

дефініція

«особистісно-професійний розвиток». Таке поняття, на нашу думку, співзвучне
дефініції «професійний розвиток», оскільки у професії зреалізовується сама
особистість, як свідомий індивід, який виконує певні соціальні ролі, у тому
числі й роль професійну.
Заслуговує

на

увагу

визначення,

наведене

В. Лефтеровим:

«Під

особистісно-професійним розвитком фахівця розуміємо індивідуально і
соціально зумовлений, активний та інтегративний процес психосоціального і
професійного зростання людини, спрямований на її фахову самореалізацію та
самоствердження як суб’єкта життєдіяльності» [4].
Можна погодитися з думкою науковця про те, що особистісний розвиток
відбувається у єдності з біологічним та соціальним напрямами розвитку
людини, оскільки «особистісний розвиток людини перебуває в тісному
взаємозв’язку з її професійним розвитком, процесом, що відбувається в її
онтогенезі, пов’язаним з соціалізацією та освоєнням різних аспектів трудової
діяльності» [4].
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Важливим для нашого дослідження у цьому визначенні є такі поняття як
«професійне зростання», «фахова самореалізація» та «самоствердження
особистості».
Вірним є твердження О. Баніт щодо розгляду професійного розвитку як
звичайного підвищення кваліфікації для вдосконалення професіоналізму та
його ототожнювання з післядипломною освітою. Науковець зазначає, що «таке
вузьке бачення проблеми зумовлювалося тим, що підвищення кваліфікації
здійснювалося, переважно, у системі формальної освіти» [5, с. 170].
Вагомими є висновки С. Бабушко, яка визначає професійний розвиток як
пролонгований

(в

контексті

концепції

«навчання

впродовж

життя»),

спрямований процес підвищення професійності особистості, здатної до
саморозвитку та самореалізації, через навчання на робочому місці, в межах
організації

свого

працевлаштування,

в

ланцюгах

системи

підвищення

кваліфікації та через самоосвіту [3, с. 34].
Неусталеністю

та

неповнотою

визначення

залишається

поняття

«професійний розвиток викладача», оскільки науковці, залежно від мети та
завдань свого дослідження, по різному підходять до його трактування.
Розглядаючи професійний розвиток педагогів, Т. Сорочан зазначає, що це
«процес опанування педагогами нових знань, умінь, методик, технологій у
сфері професійної діяльності на основі культурних, гуманістичних та
демократичних

цінностей,

характеризується

позитивною

набуття

нових

динамікою

компетентностей,

показників

що

професіоналізму

особистості та діяльності» [6].
О. Волярська наголошує на значущості саморозвитку та визначає
професійний

розвиток

педагогів

як

«зростання

їхньої

професійної

компетентності в результаті накопичення практичного досвіду і систематичної
цілеспрямованої та скоординованої самоосвіти» [7, с. 284], що, на нашу думку,
безумовно є одним із провідних факторів у їх професійному зростанні.
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Американський науковець А. Глеттхорн визначає професійний розвиток
вчителя як зростання його професійних досягнень в результаті накопичення
практичного досвіду і систематичного перегляду власного викладання [8, c. 41].
С. Дей, англійський науковець, аналізуючи професійний розвиток вчителя,
говорить про «багатовимірний динамічний зв’язок між етапами біографічного й
ситуативного досвіду, факторами середовища, кар’єрою, життям та освітою
упродовж життя» [9, с. 41].
Отже, дослідження українських та зарубіжних науковців засвідчують, що
професійний розвиток особистості відбувається в часовому вимірі, за різних
умов та у певній системі.
Хочемо зазначити, що оскільки професійний розвиток викладача охоплює
період з початку його трудової діяльності до її завершення, на нашу думку, він
повинен набувати різних форм та змісту з врахуванням індивідуальних освітніх
потреб педагога, програмних цілей навчального закладу та змін на ринку праці.
Таким чином вибудовується індивідуальна освітня траєкторія викладача у його
професійному розвитку.
Професійний розвиток викладача може бути динамічний, інтенсивний, а у
певні періоди професійної кар’єри внаслідок як об’єктивних (соціальнополітичні, економічні чинники), так і суб’єктивних чинників (нормативні та
ненормативні кризи особистості) можуть спостерігатись стагнація, професійне
вигорання, кар’єрний спад та професійні деформації.
Отже, узагальнення різноманітних наукових підходів до трактування
понять

«розвиток»,

«розвиток

особистості»,

«професійний

розвиток

особистості» дозволяє зробити висновок про багатогранність даних понять.
Здійснений нами аналіз дефініцій вищезазначених базових понять у
науковій

літературі

з

врахуванням

практики

нашої

діяльності

щодо

професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної)
освіти дали змогу виділити такі ключові категорії досліджуваного феномену як:
«складне динамічне явище», «поступальний процес сходження від нижчого до
вищого», «специфічний процес змін», «перехід можливості в дійсність»,
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«потреби», «система мотивів», «діяльність», «поступ», «професійне зростання»,
«процес росту», «набуття нових компетенцій», «зміна якісного стану»,
«планування трудової кар’єри», «фахова самореалізація», «самоствердження»,
«ступені освіченості», «оцінювання й атестація», «професійно-кваліфікаційне
просування».
На підставі аналізу та синтезу даних категорій професійний розвиток
викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти ми визначаємо як
неперервний динамічний цілеспрямований процес набуття нових професійнопедагогічних компетентностей в системі формальної, неформальної та
інформальної освіти відповідно до визначених освітніх потреб, програмних
завдань навчального закладу, змін на ринку праці, соціальних очікувань, що
формує здатність педагога забезпечувати якісні результати педагогічної
діяльності. Динаміка професійного розвитку викладача оцінюється у ході
атестації та сертифікації педагога, що сприяє його поступальному процесу
професійно-кваліфікаційного сходження.
З метою дослідження тенденцій у особистісному ставленні викладачів
ЗП(ПТ)О до важливості та оцінки їх професійного розвитку було здійснено
анонімне онлайн-опитування на добровільних засадах за авторською анкетою, у
якому взяло участь 1300 осіб з усіх регіонів України.
Аналіз отриманих відповідей на анкету засвідчив певну палітру
узагальнених
сформулювати

особистісних
висновки

оцінок
щодо

респондентів,

забезпечення

які

процесу

дають

змогу

неперервного

професійного розвитку викладачів ЗП(ПТ)О.
Освітній рівень викладачів ЗП(ПТ)О складає: 87,9 % осіб мають повну
вищу освіту (спеціаліст, магістр); базову вищу освіту – 5,0 % (бакалавр); 7,1 %
– молодший спеціаліст. 56,1 % опитаних мають педагогічну освіту, 42,5 % –
іншу фахову освіту, 1,4 % ще навчаються.
Кваліфікаційний рівень викладачів ЗП(ПТ), які взяли участь в опитуванні,
виявився наступним: кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають 20,2 %;
«спеціаліст другої категорії» – 16,2 %, «спеціаліст першої категорії» – 26,2 %,
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«спеціаліст вищої категорії» – 37,5 %. Ці результати свідчать про високий
рівень професійної компетентності педагогів, оскільки переважна більшість –
це викладачі з першою та вищою кваліфікаційними категоріями.
Серед учасників опитування мають педагогічні звання: «старший
викладач» – 12,7 %; «вчитель-методист» – 9,5 %; науковий ступінь «кандидат
наук» – 14 осіб (1,1 %).
Аналіз складу викладачів ЗП(ПТ)О за гендерною ознакою дав змогу
встановити, що переважна більшість з них жінки (71,6 %).
Врахуємо, що у межах статті не має можливості висвітлити повний аналіз
отриманих результатів, зупинимося на окремих з них.
Більшість викладачів ЗП(ПТ)О (57,5 %) до роботи у закладі освіти
працювали в умовах реального виробництва, підприємства, установи та мають
такий виробничий стаж: 7,1 % – до 1 року; 18,8 % (від 1 до 5 років); 12,1 % (від
5 до 10 років); 11,4 % (від 10 до 20 років); 4,6 % (від 20 до 30 років); 3,5 %
понад 30 років. Водночас 41,8 % викладачів виробничого стажу не мають, отже
надзвичайно важливим для їх професійного розвитку є проходження
стажування на сучасному обладнанні, технологіях реального виробництва,
підприємства, оскільки педагог ЗП(ПТ)О має бути фахово компетентним
практиком, а не лише носієм теоретичних знань.
Переважна більшість (88,9 %) викладачів ЗП(ПТ)О власний професійний
розвиток планують щороку, водночас 11,1 % педагогів цього планування не
здійснюють.

Такі

результати

опосередковано

засвідчують

про

суттєві

проблеми: відсутність у окремих викладачів системного підходу до власного
професійного розвитку; низький рівень їх прагнення до професійного зростання
та недостатня змотивованість; відсутність планування та стратегії розвитку
професійної компетентності педагогічного персоналу методичною службою
навчального закладу.
39,9 % викладачів зазначили, що у їх професійному зростанні не має
жодних бар’єрів. Водночас 29,9 % педагогів відзначило, що цікаві для них
навчальні програми професійного зростання, які пропонуються в сучасному
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освітньому середовищі, є занадто дороговартісними, і тому вони не можуть їх
собі дозволити.
18,4 % педагогів наголошують на бракові часу для професійного розвитку
через виконання сімейних обов’язків. Низький рівень заробітної плати змушує
19,6 % викладачів ЗП(ПТ)О шукати додаткові джерела доходів.
Зазначають про недостатню підтримку з боку адміністрації 11,8 %
респондентів; 10,2 % осіб стверджують, що не має гідних для них пропозицій у
сфері підвищення кваліфікації.
Водночас 4,8 % викладачів як проблему у професійному розвитку
зазначають, що підвищення кваліфікації не узгоджується з їх графіком роботи;
2,3 % не мають доступу до підвищення кваліфікації внаслідок фізичних або
технічних обмежень; 1,7 % опитаних педагогів зауважили про невідповідність
рівня їх кваліфікації і досвіду роботи критеріальним вимогам участі у цікавих
для них програмах підвищення кваліфікації (вільне володіння цифровими
технологіями, знання іноземної мови).
З’ясовано, що переважна більшість (75,2 %) опитаних викладачів,
відповідаючи
кваліфікацію?»,

на

питання
засвідчили

«Що

Вас

свідоме

мотивує

розуміння

підвищувати
важливості

власну
власного

професійного розвитку та зазначили, що це є їх власне бажання, зумовлене
внутрішньою мотивацією до досягнення високого рівня професіоналізму.
Водночас 22,4 % педагогів проходять підвищення кваліфікації з метою
збільшення доходу; 22,4 % викладачів розглядають це як виконання офіційних
вимог перед атестацією; для 17,0 % респондентів підвищення кваліфікації дає
можливість відволіктися від рутини і отримати нові враження; 13,8 % педагогів
приваблюють кар’єрні перспективи, які з’являються після проходження
підвищення кваліфікації.
Розподіл потреби викладачів ЗП(ПТ)О у підвищенні професійнопедагогічної компетентності за відповідними модулями компетентностей
виявився

наступним:

найбільше

потребують

удосконалення

фахової

компетентності (37,2 %), методичної компетентності (34,5 %), нормативно© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019
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правової компетентності (28,4 %), педагогічної компетентності (29,1 %),
дослідно-експериментальної

компетентності

компетентності

(27,0 %),

психологічної компетентності (26,4 %), інформаційно-комунікаційної (19,4 %),
культурологічно-виховної компетентності (7,0 %).
Аналіз відповідей на запитання «Чи отримували Ви фінансову підтримку
професійного розвитку протягом останніх 12 місяців?» засвідчили про різні
джерела

фінансування.

Велика

частка

педагогів

(44,4 %)

самостійно

здійснювали оплату навчання різних форм професійного розвитку; у 12,0 %
педагогів фінансування відбувалось частково як з боку навчального закладу,
так і самостійно; 14,1 % викладачів зазначили, що їх професійний розвиток був
повністю фінансовано ЗП(ПТ)О, у якому вони працюють; 15,2 % осіб було
надано можливість зростати професійно протягом робочого часу і в цей період
було звільнено від виконання посадових обов’язків; лише 11,2 % викладачів
отримали заохочувальну премію за активність у професійному зростанні поза
робочим часом; 1,8 % отримали фінансову підтримку з боку третьої сторони
(грантові програми, спонсори). Отже, можемо констатувати, що на рівні
держави проблема забезпечення фінансування професійного розвитку та
підвищення

кваліфікації

викладачів

ЗП(ПТ)О

потребує

законодавчого

вирішення.
35 % викладачів висловили бажання збільшити кількість годин, які вони
щороку інвестують у власний професійний розвиток, на противагу 3,9 %
опитаних, що хотіли б їх зменшити.
Аналіз та порівняння форм професійного розвитку, у яких були задіяні
викладачі ЗП(ПТ)О упродовж останніх 12 місяців з бажаними у майбутньому,
виявив прагнення педагогів до їх змін. Застосовані і бажані форми
професійного розвитку викладачів ЗП(ПТ)О представлено у таблиці 1.
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Таблиця 1
Застосовані і бажані форми професійного розвитку
№
з/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Форми професійного розвитку
(ФПР)

Заходи у ЗП(ПТ)О (відкриті уроки,
майстер-класи тощо)
Опрацювання професійної та наукової
літератури
Візити до інших ЗП(ПТ)О з метою
обміну досвідом
Участь у професійному діалозі з
колегами, де можна покращити
викладання
Кваліфікаційні програми підвищення
кваліфікації з отриманням свідоцтва
Навчання на дистанційних курсах
Очні курси, тренінги (предметні,
методичні)
Стажування на виробництві, опанування
сучасної техніки і технологій
Програми обмінів в Україні і за
кордоном

Застосовані
ФПР
упродовж
останніх 12
місяців (%)
50,7

Ранг

Бажані
ФПР у
майбутньому
(%)

Ранг

1

30,6

5

49,9

2

19,4

9

40,1

3

37,7

2

35,4

4

24,7

7

35,2

5

23,5

8

32,8
31,1

6
7

29,3
34,8

6
3

18,8

8

30,8

4

3,5

9

49,1

1

Отже, порівняння викладачами ЗП(ПТ)О застосованих і бажаних форм
професійного розвитку засвідчує суттєві відмінності: педагоги прагнуть
вивчати кращі практики вітчизняного і зарубіжного досвіду, брати участь у
програмах обмінів; потребують стажування на виробництві, опанування
сучасної техніки і технологій; навчатись на очних курсах, проходити тренінгові
програми. Водночас, викладачі вказали на суттєве зменшення інтересу до
опрацювання професійної та наукової літератури, що свідчить про їх прагнення
до більш практикоорієнтованої взаємодії з колегами-професіоналами.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Здобуті результати дають підстави для наступних висновків. Професійний
розвиток викладача ЗП(ПТ)О – це багатогранний процес, який детермінований
психологічними, соціальними і економічними чинниками. Неперервний
професійний розвиток викладача ЗП(ПТ)О є необхідною умовою його
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ефективної самореалізації у підготовці

кваліфікованих робітників для

сучасного виробництва.
Для забезпечення ефективності процесу професійного розвитку викладача
ЗП(ПТ)О важливо застосовувати особистісно-діяльнісний і системний підходи
до їх професійного зростання, враховуючи особистісні освітні потреби
педагогів у змісті та формах навчання.
Важливим є нормативно-правове урегулювання професійного розвитку
викладачів ЗП(ПТ)О, зокрема прийняття на державному рівні Положення про
підвищення кваліфікації педагогів ЗП(ПТ)О.
Актуальним залишається вирішення проблеми фінансового забезпечення
професійного розвитку педагогічного персоналу в системі неформальної та
інформальної освіти.
ПОДЯКА
Ми

висловлюємо

подяку

усім

директорам

навчально-методичних

(науково-методичних) центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, за
сприянням яких відбувалось розгорнуте дослідження. Щиро вдячні кожному
викладачу, який взяв участь у онлайн-опитуванні, за приділений час, увагу і
Ваші відверті відповіді, які дозволили глибше проаналізувати проблему
професійного розвитку та підвищення кваліфікації викладачів закладів
професійної (професійно-технічної) освіти.
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Nataliia Sysko. Institution of Professional (Vocational) Education in the Context of
Continuity
The problem of importance of continuous teacher`s professional development of the of the
institution of professional (vocational) education is actualized. The author's definition of the
concept «professional development of the teacher which works in the institution of professional
(vocational) education» is offered, under which is meant a continuous dynamic purposeful process
of acquiring new professional and pedagogical competencies in the system of formal, non-formal
and informal education in accordance with certain educational needs, program objectives of the
institution, changes in the labor market, social expectations, forming the ability of the teacher to
provide quality results of pedagogical activity. It is determined that the dynamics of professional
development of the teachers is evaluated during their certification, that contributes to its
translational process of the professional qualification climbing.
The results of research of tendencies in the personal relation of teachers which work in the
institution of professional (vocational) education about to importance and an assessment of their
professional development are analyzed. It is stated that in order to ensure the effectiveness of the
process of the teacher`s professional development it is important to apply personal-activity and
systematic approaches to their professional growth, taking into account the personal educational
needs of teachers in the content and forms of education.
It is offered to carry out normative legal regulation of the teacher`s professional development
which work in the institution of professional (vocational) education and to solve problems of
financial support of professional development of pedagogical personnel in system of non-formal
and informal education.
Key words: teacher; institution of professional (vocational) education; professional
development; professional and pedagogical competence; advanced training.
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНЮВАННЯ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ І ВИКОНАННЯ ПРИЙОМІВ ЧАСТКОВОЇ
ТА ПОВНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОБРОБКИ
У статті представлено інноваційні методичні підходи до оцінювання практичних дій
майбутніх офіцерів-прикордонників щодо організації робіт і виконання прийомів часткової
та повної спеціальної обробки з використанням штатних технічних засобів і спеціальної
техніки підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту. Запропоновано
компоненти загальновійськової компетентності, що визначають знання, вміння й навички
майбутніх офіцерів-прикордонників щодо організації та виконання прийомів часткової та
повної спеціальної обробки. До часткових виконавчих компетентностей зараховано: уміння
приготувати розчини (рецептури) та підготувати технічні засоби (спеціальну техніку та
дегазаційні комплекти) до роботи; правильність та своєчасність виконання прийомів роботи
з технічними засобами відповідно до вимог тактичних нормативів і нормативів із захисту від
зброї масового ураження; відносна автономність у виконанні прийомів часткової та повної
спеціальної обробки (злагодженість і чітка послідовність дій під час виконання робіт у складі
підрозділу). До часткових організаторських компетентностей належать: організація та
здійснення теоретичної підготовки персоналу до виконання прийомів часткової та повної
спеціальної обробки методами розповіді та зразкового показу, а також практичної – методом
тренування; проведення інструктажу щодо заходів безпеки та порядку дій на робочих
майданчиках (правильність і доцільність вибору та розгортання робочих місць, чіткість
постановки завдань відповідно до тактичної обстановки, повнота відповіді на поставлені
питання); організація сторожової охорони району (пункту) спеціальної обробки,
безпосереднє керівництво виконанням робіт зі спеціальної обробки (своєчасність подавання
команд, дієвість контролю за діями підлеглих та повнота подавання допомоги у разі
необхідності, рівень конкретизації зауважень та позитивних моментів під час підбиття
підсумків щодо своєчасності й якості виконаних робіт, рівень володіння відповідною
термінологією).
Ключові слова: компетентнісний підхід, майбутні офіцери-прикордонники,
оцінювання, підготовленість, спеціальна обробка.
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1. ВСТУП
Постановка проблеми. Сучасні умови виконання покладених на органи та
підрозділи охорони державного кордону завдань вимагають від керівників усіх
ступенів володіння професійними компетентностями, що забезпечували б
можливість у разі необхідності організації та виконання заходів відновлення
боєздатності підрозділів після (під час) дій в умовах радіаційного, хімічного,
біологічного (далі – РХБ) зараження та участі в нормалізації такої обстановки
на ділянках відповідальності.
З цією метою на базі Національної академії Державної прикордонної
служби України імені Богдана Хмельницького організовано загальновійськову
підготовку всіх категорій військовослужбовців, у тому числі й тих, які
проходять додаткову підготовку для виконання завдань на південному сході
нашої держави, де нині ведуться бойові дії: Донецькій та Луганській областях, а
також на адміністративній межі з тимчасово окупованою Автономною
Республікою Крим.
Результати проведеного опитування серед військовослужбовців Державної
прикордонної служби України – учасників антитерористичної операції й
операції Об’єднаних сил дають можливість констатувати той факт, що
питанням радіаційного, хімічного, біологічного захисту (далі – РХБз)
приділяється значна увага не тільки через певну ймовірність застосування
противником зброї масового ураження, але й через необхідність виконання
прикордонниками професійних обов’язків поблизу об’єктів з ядерними
компонентами та хімічно небезпечних підприємств.
Викиди (виливання, випаровування) токсичних індустріальних речовин
(сильнодіючих отруйних речовин), спричинені необережними або й навіть
цілеспрямовано-провокаційними діями терористичних угруповань на робочих
майданчиках хімічно небезпечних промислових об’єктів, що знаходяться на
тимчасово

непідконтрольній

українській

владі

території,

аваріями

та

надзвичайними ситуаціями природного та техногенного характеру, визначають
необхідність не тільки захисту персоналу, але й здійснення часткової або й
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повної спеціальної обробки озброєння та військової техніки (далі – ОВТ), а
також інших матеріально-технічних засобів (далі – МтЗ) підрозділів охорони
державного кордону. Крім того, прикордонні підрозділи виконують професійні
завдання й у північному секторі Чорнобильської зони відчуження, що також
вимагає від відповідних керівників після завершення служби прикордонних
нарядів організовувати заходи ліквідації радіаційного зараження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням загальновійськової
та

військово-спеціальної

підготовки

майбутніх

офіцерів-прикордонників

присвячено наукові роботи А. Галімова, О. Діденка, А. Мірошніченка, Р. Сича,
О. Торічного; особливостям підготовки офіцерів-прикордонників у магістратурі
приділено значну увагу В. Веретільником, О. Луцьким, В. Райком. Проте,
наукових праць, що висвітлювали б фундаментальні й системні компетентнісні
підходи

до

загальновійськової

підготовки

різних

категорій

військовослужбовців Державної прикордонної служби України за видами
бойового забезпечення оперативно-службових дій, практично немає. Не складає
виключення й такий вид бойового забезпечення, як радіаційний, хімічний,
біологічний захист у контексті визначеної проблеми цієї статті. Тому, існує
нагальна

необхідність

деталізації

й

аналізу

дій

майбутніх

офіцерів-

прикордонників на практичних заняттях щодо організації та здійснення заходів
спеціальної

обробки

через контроль рівня

сформованості відповідних

загальновійськових компетентностей.
Метою статті є конкретизувати критерії оцінювання практичних дій
майбутніх офіцерів-прикордонників щодо організації робіт і виконання
прийомів часткової та повної спеціальної обробки ОВТ і МтЗ.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
На сучасному етапі розвитку воєнно-політичної ситуації в прикордонних
районах України керівники органів та підрозділів охорони державного кордону
значної уваги приділяють спеціальній підготовці військовослужбовців до дій в
осередках радіаційного, хімічного, біологічного зараження. Особливого
значення заходи РХБз набули з початком російсько-терористичної агресії на
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території України у 2014 році, а також введенням у дію нової редакції Бойового
статуту механізованих і танкових військ Сухопутних військ Збройних Сил
України (далі – Бойовий статут) у 2016 році.
У розділі 10 (всебічне забезпечення бою (дій)) Бойового статуту, частина ІІ
(батальйон, рота), статтею 71 визначено: «Ліквідація радіаційного, хімічного і
біологічного зараження здійснюється з метою відновлення боєздатності
підрозділів та нормалізації РХБ обстановки у заражених районах. Здійснюється
шляхом проведення спеціальної обробки підрозділів, а також дегазації,
дезактивації, дезінфекції ділянок місцевості, фортифікаційних споруд та
пилопридушення на них. Спеціальна обробка проводиться з метою виключення
ураження особового складу при контакті із зараженими об’єктами, ОВТ, МтЗ і
може бути частковою або повною. Часткова спеціальна обробка проводиться за
рішенням командира підрозділу особовим складом з використанням табельних
засобів спеціальної обробки без припинення виконання бойового завдання,
повна – за рішенням старшого командира (начальника) силами військ РХБз в
районах спеціальної обробки. За необхідності вона може проводитися в
бойових

порядках

підрозділів.

Знезараження

фортифікаційних

споруд

здійснюється силами підрозділів, які їх займають» [1, с. 206]. Звідси
сформульовано теми й навчальні питання професійної (спеціальної) підготовки
персоналу Державної прикордонної служби України. Не виключенням є і зміст
професійної підготовки за цією тематикою майбутніх офіцерів-прикордонників:
основна

роль

в

організації

освітнього

процесу

належить

кафедрі

загальновійськових дисциплін факультету охорони та захисту державного
кордону Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького.
Спеціальна підготовка курсантів здійснюється під час організації та
проведення

аудиторних

та польових

групових

та практичних

занять

(комплексних практичних занять) з навчальної дисципліни «Загальна тактика».
Підготовчим етапом до практичних дій курсантів у польових умовах («пік»
навчального процесу) є організація аудиторних групових занять і самостійної
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роботи майбутніх офіцерів-прикордонників, спрямованих на розгляд загальних
понять, особливостей організації (участі в організації) заходів часткової та
повної спеціальної обробки в різних умовах тактичної обстановки. Під час
проведення цих освітніх заходів основна увага приділяється вивченню
курсантами навчального матеріалу щодо основних понять ліквідації РХБ
зараження (дезактивації, дегазації, дезінфекції ОВТ і МтЗ та санітарної обробки
персоналу), особливостей організації та здійснення часткової та повної
спеціальної обробки у різній тактичній обстановці, а також заходів безпеки під
час робіт зі спеціальної обробки [2, с. 176–193].
Послідовність та методику проведення практичного польового заняття за
темою «Прийоми та способи часткової та повної спеціальної обробки»
вважаємо традиційними: від простого до складного. Викладення навчального
матеріалу методом розповіді, як правило, супроводжується демонстрацією
зразків індивідуальних протихімічних пакетів, дегазаційних комплектів і
комплексів; до практичних дій курсанти залучаються із використанням методу
розучування способів та прийомів використання засобів РХБ захисту, а
методом тренування за розділами та в цілому завершують вивчення
навчального питання або підпитання на робочих майданчиках містечка
РХБз [2, с. 196–208]. Обов’язковим, на нашу думку, є ознайомлення майбутніх
офіцерів-прикордонників зі спеціальною медичною технікою – дезінфекційнодушовими автомобілями та ін.
Під

час

практичного

польового

заняття

дії

майбутніх

офіцерів-

прикордонників відбуваються на фоні нескладної тактичної обстановки із
попереднім розподілом «виконавських та організаторських ролей». Методи
рольових ігор – невід’ємна складова підготовки командирів усіх ступенів, при
цьому основна увага під час роботи майбутніх керівників підрозділів
звертається на своєчасне прийняття оптимального рішення на основі
відповідних ввідних, за якими діють курсанти. У цих умовах повинно бути
якнайменше «невідомих» даних тактичної обстановки, але вона повинна
характеризуватися швидкоплинністю, динамікою й різкими змінами.
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Разом з тим, на нашу думку, потребує уточнення діагностувальний
інструментарій для оцінювання практичних дій курсантів під час організації та
виконання робіт зі спеціальної обробки, тому авторами статті запропоновано
такий підхід. У методичних матеріалах навчальної дисципліни «Загальна
тактика» без внесення будь-яких змін до освітньо-професійних програм
підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників сформульовано додаткові
вимоги до спеціальної підготовленості (загальновійськових компетентностей)
курсантів у визначеному контексті цього дослідження.
До часткових виконавчих компетентностей зараховано:
уміння приготувати розчини (рецептури) та підготувати технічні засоби
(спеціальну техніку та дегазаційні комплекти) до роботи;
правильність та своєчасність виконання прийомів роботи з технічними
засобами відповідно до вимог тактичних нормативів і нормативів із захисту від
зброї масового ураження;
відносна автономність у виконанні прийомів часткової та повної
спеціальної обробки (злагодженість і чітка послідовність дій під час виконання
робіт у складі підрозділу).
До часткових організаторських компетентностей належать:
організація та здійснення теоретичної підготовки персоналу до виконання
прийомів часткової та повної спеціальної обробки методами розповіді та
зразкового показу, а також практичної – методом тренування;
проведення інструктажу щодо заходів безпеки та порядку дій на робочих
майданчиках (правильність і доцільність вибору та розгортання робочих місць,
чіткість постановки завдань відповідно до тактичної обстановки, повнота
відповіді на поставлені питання);
організація сторожової охорони району (пункту) спеціальної обробки,
безпосереднє

керівництво

виконанням

робіт

зі

спеціальної

обробки

(своєчасність подавання команд, дієвість контролю за діями підлеглих та
повнота подавання допомоги у разі необхідності, рівень конкретизації
зауважень та позитивних моментів під час підбиття підсумків щодо
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своєчасності й якості виконаних робіт, рівень володіння відповідною
термінологією).
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, сформульовані часткові загальновійськові компетентності майбутніх
офіцерів-прикордонників з питань організації робіт і виконання прийомів
часткової та повної спеціальної обробки дозволили конкретизувати порядок
оцінювання

практичних

дій

майбутніх

офіцерів-прикордонників

за

результатами практичного польового заняття.
Доцільним напрямом продовження наукових пошуків автори вбачають у
розробці загальної методики підготовки та проведення практичних польових
занять із залученням фахівців і спеціальних технічних засобів (спеціальної
техніки) підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного захисту.
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Serhii Sinkevych and Vitalii Havryliuk. Competent Approach to the Future Border
Guard Officers’ Preparedness for the Organization of Work And the Implementation of
Partial and Complete Decontamination Rating
The article presents innovative methodical approaches to the rating of future border guard
officers’ practical actions on the organization of work and the implementation of partial and
complete decontamination with the use of full-time technical equipment and special vehicles of
radiation, chemical and biological protection units.
The components of common military competency are defined, which determine the future
border guard officers’ knowledge and skills regarding the organization and implementation of
partial and complete decontamination techniques. The partial executive competencies include: the
ability to prepare solutions (recipes) and prepare technical equipment (special vehicles and
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degassing kits) for work; the correctness and timeliness of the implementation of work techniques
with technical means in accordance with the requirements of tactical norms and standards for
protection against weapons of mass destruction; relative autonomy in the practice of partial and
complete decontamination (coherence and a clear sequence of actions during the execution of works
within the unit). Partial organizational competencies include: organization and implementation of
theoretical training of personnel for the implementation of partial and complete decontamination by
the methods of narrative and model presentation, as well as practical – by the method of training;
instruction on security measures and workplace procedures (correctness and expediency of work
places selecting and deploying, clarity of tasks according to the tactical situation, completeness of
the answers to the questions raised); the organization of the watch guard of the area (the point) of
decontamination, the direct management of the implementation of decontamination work
(timeliness of command submission, the effectiveness of monitoring the actions of subordinates and
the completeness of the assistance, if necessary, the level of concretization of comments and
positive points when summing up the timeliness and quality of works performed, level of relevant
terminology possession).
Key words: competence approach, future border guard officer, rating, preparedness,
decontamination.
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УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена одній із актуальних науково-педагогічних проблем – аналізу
сутнісної характеристики управлінської компетентності менеджерів соціокультурної
діяльності. Основна увага зосереджена на представленні наукових підходів до визначення
соціокультурної сфери, яку переважно розглядають як коло суспільних відносин, за
допомогою яких задовольняються інтереси людей і вирішуються їхні проблеми в галузі
освіти, науки, культури і мистецтва, соціального захисту, проведення дозвілля, творчої
діяльності. Соціокультурна сфера володіє інноваційним потенціалом, що створює умови для
розвитку розумових здібностей і творчого мислення менеджерів соціокультурної діяльності.
В основній частині статті розкрито зміст складових управлінської компетентності –
«компетентність» та «управління». Встановлено, що компетентність є набутою у процесі
навчання інтегрованою характеристикою особистості, що передбачає комплекс знань, умінь,
навичок, досвіду, цінностей і ставлення, які можуть цілісно реалізовуватися на практиці. Під
управлінням розуміють процес планування, організації, мотивації і контролю, необхідний
для формулювання й реалізації цілей організації. У нашому розумінні, управлінська
компетентність менеджерів соціокультурної діяльності є інтегративною характеристикою
особистості, що передбачає комплекс знань, умінь і навичок у галузі менеджменту
соціокультурної діяльності та особистісно-професійних якостей і характеристик, які
сприятимуть оптимізації професійної діяльності.
У статті виокремлено ключові аспекти управлінської компетентності менеджерів
соціокультурної діяльності з урахуванням специфіки їхньої управлінської діяльності:
психофізичний;
когнітивний;
технологічний;
культурологічний;
інформаційнокомунікативний; власне управлінський; самоосвітній; мотиваційний. На основі аналізу
соціально-психологічних
досліджень
представлено
характеристики
управлінської
компетентності менеджерів соціокультурної діяльності: особистісні якості, інтереси і
схильності, перелік практичних умінь.
Ключові слова: компетентність, управління, управлінська компетентність, менеджери
соціокультурної діяльності, соціокультурна сфера.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Зміни у соціально-економічній та культурнодозвіллєвій сферах, активний розвиток ринкових відносин призвели до
значного зростання вимог, що пред’являють до професійної підготовки
фахівців соціокультурної сфери, що є сукупністю механізмів, за допомогою
яких культурні чинники пов’язані з системами соціальної дійсності. Останнім
© Сорока О. В.
© Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2019

Випуск 2

Педагогіка

часом на ринку праці з’явилися нові професії, серед яких особливою
популярністю користуються менеджери культурно-дозвіллєвих закладів, PRтехнологи, організатори рекреаційно-розважальних заходів, PR-менеджери
культурно-розважальних проектів, арт-менеджери, фрі-лансери організацій з
соціокультурного обслуговування, організатори свят та розваг, продакшнменеджери, технологи соціально-культурної діяльності.
В умовах жорсткої ринкової конкуренції на ринку праці менеджерам
соціокультурної діяльності із традиційною професійною підготовкою стає все
важче знайти себе в професійному співтоваристві. Тому перед закладами вищої
освіти постає питання про підготовку висококваліфікованих фахівців, які
будуть відповідати вимогам сьогодення та рівню розвитку сучасного
суспільства, стануть активними учасниками соціально-культурних процесів
незалежно від сфери діяльності – аналітичні центри бізнес-структур,
культурно-дозвіллєві заклади, туристичні фірми, профільні школи та студії
мистецтв, шоу-бізнес, культурно-спортивні комплекси, музеї та бібліотеки,
парки культури і відпочинку, соціальні та соціально-реабілітаційні центри
тощо. Відповідно, виникає проблема формування управлінської компетентності
менеджерів соціокультурної діяльності під час навчання у закладах вищої
освіти, оскільки на цьому етапі відбувається початкове професійне становлення
та адаптація до професії.
На переконання В. Локшина, «компетентного фахівця із соціокультурної
сфери відрізняє здібність серед багатьох рішень обрати найбільш оптимальне,
аргументовано відвернуте рішення – словом, володіти критичним мисленням»
[1, с. 59]. Вважаємо, що ця характеристика не повністю описує управлінську
діяльність менеджера, зосереджуючи увагу лише на функції «прийняття
рішень». Таким чином поза увагою залишаються функції «планування»,
«організації»,

«мотивації»,

«координації»,

«контролю»,

кожна

з

яких

спрямована на вирішення специфічних завдань, що вимагають здійснення
комплексу різноманітних заходів. Отже, виникає необхідність у аналізі
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змістовної характеристики феномену «управлінська компетентність менеджерів
соціокультурної діяльності».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відзначимо, загальні підходи
професійної підготовки майбутніх менеджерів соціокультурної діяльності
представлені у роботах зарубіжних (М. Асаінової, Д. Горбачева, Л. Сєвєрова,
Т. Христидис та інші) та вітчизняних (Н. Кочубей, В. Локшин, О. Оленіна,
О. Скнар та інші) вчених. У контексті нашого дослідження певний науковий
інтерес становлять праці, присвячені проблемам управлінської компетентності
(О. Борисюк, Р. Вдовиченко, Л. Глінчук, А. Грушева, Г. Єльникова, В. Жигарь,
О. Керекеша-Попова, Ю. Коваленко та інші). Водночас проблема змістовної
характеристики «управлінської компетентності менеджерів соціокультурної
діяльності» системно не досліджувалася.
Метою статті є розкриття сутності терміну «управлінська компетентність
менеджера соціокультурної діяльності» та виокремлення головних його
характеристик.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Менеджмент соціокультурної сфери – вид управлінської діяльності, що
передбачає планування, організацію, координацію, мотивацію та контроль
процесів, які здійснюють менеджери соціокультурної діяльності. Основна мета
означеної діяльності спрямована на виявлення наявних та потенційних
можливостей творчої організації та їхню реалізацію з успіхом для суб’єкта
соціокультурної діяльності.
У контексті нашого дослідження важливим є розгляд соціокультурної
сфери,

оскільки

вона

є

полем

професійної

діяльності

менеджерів

соціокультурної діяльності. Науковці розуміють її по-різному. У своєму
дослідженні С. Кіндзерський переконує, що соціокультура належить до тієї
сфери суспільної і державної діяльності, яка максимально наближена до самої
людини – її розвитку, умов життя, праці та відпочинку [2].
В. Козбаненко розглядає соціокультурну сферу як систему різнобічних
відносин між людьми, які приймають участь у соціально-духовному житті;
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широке коло суспільних (національних, міжнаціональних, релігійних, творчих
тощо) відносин, за яких задовольняються інтереси людей і вирішуються їхні
проблеми в галузі освіти, науки, культури і мистецтва, соціального захисту,
проведення дозвілля, творчої діяльності тощо [3, с. 343].
Нам

імпонує

визначення,

запропоноване

Н. Міхеєвою,

яка

під

соціокультурною сферою розуміє «підсистему суспільства, що виконує
функцію

відтворення

соціальних

суб’єктів

шляхом

їх

залучення

до

цілеспрямованого процесу соціально-культурної діяльності з освоєння й
виробництва культурних цінностей у створених на даний момент умовах – як у
вигляді суб’єктно-об’єктних відносин, так і матеріально предметних форм»
[4, с. 225].
Н. Лисенкова

підкреслює

важливість

інноваційного

потенціалу

соціокультурної сфери, що є багатовимірним поняттям, яке містить не тільки
розумові здібності співробітників, але й цілий комплекс психологічних
параметрів, що перешкоджають чи сприяють творчому мисленню. Таким
чином, дослідниця наголошує на необхідності розгляду людини – менеджера
соціокультурної діяльності в якості головного об’єкта впливу при реалізації
стимулюючої політики, підкреслюючи його найвищу роль у інноваційних
процесах соціокультурної сфери [5].
Соціокультурна сфера зазнала активного розвитку ще в 1990-х роках. Це
було пов’язано з доволі активним розвитком міжнародних культурних зв’язків,
відкриттям нових недержавних асоціацій, театральних студій, арт-центрів,
виникненням різнопланових фестивалів і конкурсів. Подальший розвиток
соціокультурної сфери пов’язаний із необхідністю надання якісних продуктів
соціокультурної

діяльності

й

відповідно

необхідністю

підготовки

високопрофесійних фахівців. Украй негативно вплинули на соціокультурну
сферу погіршення демографічної ситуації в країні, анексія Криму та військові
дії

на

сході

України,

зменшивши

кількість

потенційних

споживачів

соціокультурних продуктів.
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Вважаємо,

що

компетентність»

актуальність

зумовлена

уведення

поширенням

його

терміну

«управлінська

змісту,

інтегративною

характеристикою, що поєднує дві складові – «управління» й «компетентність».
Розглянемо їх детальніше.
У будь-якому виді професійної діяльності, зокрема, управлінській, вагоме
значення має виявлення сутності поняття «компетентність». Підтримуємо
Л. Синельникову, в тому, що «компетентність – це володіння відповідною
властивістю, обізнаність, ступінь відповідності діяльності суспільно значущим
завданням; це особистісний ресурс, що дозволяє ефективно взаємодіяти з
навколишнім світом» [6, с. 110]. Доволі цікаво трактує компетентність І. Бахов,
підкреслюючи, що це інтегративна професійна риса особистості, яка
проявляється у загальній здатності й готовності до діяльності, заснованій на
знаннях і досвіді, які набуті у процесі навчання та соціалізації й зорієнтовані на
самостійну й успішну участь у діяльності [7]. Вважаємо, що компетентність є
набутою у процесі навчання інтегрованою характеристикою особистості, що
передбачає комплекс знань, умінь, навичок, досвіду, цінностей і ставлення, які
можуть цілісно реалізовуватися на практиці.
Представимо

феноменологію

поняття

«управління».

У

Великому

тлумачному словнику сучасної української мови «управління» (управляти)
розглядається як спрямування діяльності кого-, чого-небудь [8, с. 1300].
Філософський

словник

трактує

управління

як

«елементарну

функцію

організованих систем різної природи (біологічних, соціальних, технічних), яка
забезпечує збереження їх певної структури, підтримку режиму діяльності,
реалізацію програми, мети діяльності» [9, с. 704]. Тобто, в загальному значенні
управління – це елемент, функція організованих систем різної природи
(біологічних, соціальних, технічних), яка забезпечує збереження їх певної
структури, дотримання режиму діяльності, реалізацію їх програм і цілей.
Зарубіжні дослідники розглядають управляння як: особливий вид
діяльності, що перетворює неорганізований натовп в ефективно цілеспрямовану
і продуктивну групу [10]; процес планування, організації, мотивації і контролю,
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необхідний для того, щоб сформулювати та досягти цілі організації [11];
ієрархічно організовану діяльність, завдяки якій визначається оптимальний
спосіб групування робіт, розподіл повноважень і відповідальності на різних
рівнях організації [12].
Представимо

найбільш

поширені

визначення

«управлінської

компетентності» – це:
складова частина системи професійної компетентності керівника, зміст
якої становлять сукупність знань, умінь і здатностей виконувати управлінські
функції [13];
соціально-детерміноване

системне

динамічне

утворення

в

складі

професійної компетентності, яке проявляється у процесі управлінської
діяльності, зорієнтованої на досягнення цілей завдяки реалізації знань, умінь,
навичок і професійно важливих якостей, що зумовлюють здатність особистості
займатись продуктивною професійною діяльністю [14, с. 20];
інтегральна
визначається

характеристика

професійно

суб’єкта

значущими

педагогічної

знаннями,

діяльності,

вміннями,

що

якостями

особистості, які забезпечують ефективне управління навчанням, вихованням та
розвитком особистісного потенціалу учнів на основі активної участі педагога в
організаційно-управлінській діяльності установи освіти [15];
інтегральна професійна якість, сплав досвіду, знань, умінь і навичок,
показник

готовності

до

управлінської

роботи,

здатність

ухвалювати

компетентність

менеджера

обґрунтовані управлінські рішення [16].
У

нашому

розумінні

«управлінська

соціокультурної діяльності» – це інтегративна характеристика особистості, що
передбачає комплекс
соціокультурної

знань, умінь і

діяльності

та

навичок у галузі

менеджменту

особистісно-професійних

якостей

і

характеристик, які сприятимуть оптимізації професійної діяльності.
Урахування специфіки управлінської діяльності фахівців з менеджменту
соціокультурної діяльності дало нам змогу виокремити ключові аспекти
управлінської компетентності менеджерів соціокультурної діяльності:
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психофізичний аспект (загальні фізичні та соціально-психологічні ресурси
– вік, стать, стан здоров’я тощо);
когнітивний аспект (наявність спеціальних знань з теорії та практики
управління, менеджменту, інноваційне стратегічне мислення);
технологічний аспект (розуміння технології управління та алгоритму її
організації і реалізації);
культурологічний аспект (уміння аналізувати та оцінювати досягнення
української та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному
контексті сучасного суспільства);
інформаційно-комунікативний

аспект

(уміння

застосовувати

інформаційно-комунікативні технологій для оптимізації процесу управління та
аналізу значного обсягу інформації);
власне

управлінський

аспект

(уміння

спланувати,

спрогнозувати,

організувати, координувати, проконтролювати необхідні дії; уміння приймати
довгострокові, середньострокові та короткострокові рішення);
самоосвітній аспект (уміння аналізувати власну професійну діяльність,
займатися самопізнанням, саморозвитком й самореалізацією);
мотиваційний аспект (підвищення рівня мотивації досягнення успіху,
розвиток мотиваційно-ціннісних установок).
Розробляючи класифікаційну картку менеджера соціокультурної сфери,
Т. Григорчук зосередив увагу на якостях, що забезпечують успішність
виконання професійної діяльності менеджерів соціокультурної діяльності:
добре розвинуті аналітичні здібності;
уміння одержувати й обробляти потрібну інформацію, оцінювати,
порівнювати та засвоювати її;
високий рівень понятійного мислення;
уміння приймати рішення у невизначених ситуаціях;
здатність керувати собою;
розвинені організаторські здібності (цілеспрямованість, рішучість, творчий
підхід тощо);
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розвинені

комунікативні

здібності

(уміння

входити

в

контакт,

налагоджувати взаємовідносини тощо) [17, с. 102].
До особистісних якостей, інтересів і схильностей дослідник відніс
креативність; критичність; вимогливість; відповідальність; гнучкість (уміння
гнучко реагувати на різні ситуаційні зміни); здатність до планування, втілення
й контролю організаторської діяльності; прагнення до порядку, технологічності
та нормативності; розвинута інтуїція; ерудованість, енергійність; впевненість у
собі й у прийнятих рішеннях; цілеспрямованість, дієвість; прагнення до
постійного особистісного зростання та саморозвитку [17, с. 102–103].
У свою чергу ми доповнюємо перелік умінь менеджерів соціокультурної
діяльності такими як-от: вміння чітко визначати мету, цілі і завдання;
самостійно приймати управлінські рішення з урахуванням психологічних
особливостей конкретної ситуації; ефективно розподіляти час; створювати
сприятливий психологічний клімат у колективі; критично осмислювати й
використовувати різноманітну інформацію; регулювати взаємовідносини й
підвищувати згуртованість колективу, розв’язувати конфлікти тощо.
Підтримуємо

Н. Кочубей

у тому,

що

менеджери

соціокультурної

діяльності мають бути артистичні люди, яким притаманна особлива емпатія,
обдаровані у багатьох напрямах мистецтва – малюванні, музиці, танцях, які
люблять дітей та усі свої таланти спрямовують на розуміння дитини та
забезпечення умов для її становлення та розвитку. Такі люди, відповідно до
вимог часу та розуміння дитинства як складного утворення, мають бути
спеціалістами з особистісного розвитку дитини. Для успішної роботи необхідне
особливе освітнє емпатичне налаштування, розуміння складності освітніх
процесів, сприйняття змін і цінності усіх учасників пізнавально-освітніх
комунікацій, а також вироблення відповідного стилю мислення [18].
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, однією із ключових компетентностей менеджерів соціокультурної
діяльності є управлінська, актуальність формування якої зумовлена тим, що
менеджер соціокультурної сфери є активними учасником управлінського
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процесу, носієм і репрезентантом власної культури, що передбачає організацію
управління на засадах гуманізму і демократії. Наші наступні публікації будуть
акцентові

на

розкритті

практичних

аспектів

розвитку

управлінської

компетентності менеджерів соціокультурної діяльності.
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Soroka Olga. Managerial Competence of Managers of Socio-Cultural Activity
The article is devoted to one of the most important scientific and pedagogical problems – the
analysis of the essential characteristic of managerial competence of managers of socio-cultural
activities. Is is mainly focused on the scientific approaches presentation to the socio-cultural sphere
definition. This sphere is generally regarded as a circle of social relations. Circle which serves the
people interests and it solves their problems in the field of education, science, culture and art, social
protection, leisure, creative activity. The socio-cultural sphere has an innovative potential. This
potential creates conditions for the mental abilities and creative thinking of managers of sociocultural activities development.
The main part of the article describes the managerial competence contents – “competence”
and “management”. It is established that competence is acquired in the learning process by the
integrated characteristic of the individual. This characteristic envisages a set of knowledge, abilities,
skills, experience, values and attitudes that can be implemented practically in a holistic way.
Management is understood as the process of planning, organization, motivation and control,
necessary for the organization goals formulation and implementation. From our perspective,
managerial competence of managers of socio-cultural activity is an integrative characteristic of the
individual. It provides a set of knowledge, skills and abilities in the field of management of sociocultural activities. Also there are personal and professional qualities and characteristics that will
promote professional activities optimization.
The article outlines the key aspects of managerial competence of managers of socio-cultural
activity. It is taking into account the management activities specifics: psychophysical; cognitive;
technological; culturological; informational and communicative; actually managerial; selfeducation; motivational based on the socio-psychological research analysis, there are presented
characteristics of managerial competence of managers of socio-cultural activities: personal
qualities, interests and predispositions, a list of practical skills.
Key words: competence, management, managerial competence, managers of socio-cultural
activity, socio-cultural sphere.
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
З ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ФАХІВЦІВ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В
ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Автором зроблено аналіз результатів експериментального етапу дослідження щодо
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного
впливу в оперативно-службовій діяльності. Для оцінки дієвості педагогічних умов
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного
впливу в оперативно-службовій діяльності експериментальної та контрольної групи було
використано різноманітний діагностичний інструментарій (методи спостереження,
опитування, анкетування та інтерв’ювання). В експериментальній групі використовувалась
авторська методика формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування
заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності.
За результатами експерименту автор доходить таких висновків: загалом відбулися
якісні зміни в експериментальній та контрольній групах, але суттєвими є зміни в
експериментальній
групі,
на
відміну
від
контрольної,
де
зміни
були
незначними;сформованість готовності фахівців прикордонної служби до застосування
заходів фізичного впливу в експериментальній групі зумовлена:
1) впровадженням до навчального процесу інноваційних форм і методів підготовки
фахівців прикордонної служби;
2) забезпеченням єдності фізичної, психологічної та правової підготовки на основі
інтегративного підходу;
3) розвитком мотивації фахівців прикордонної служби до професійного
самовдосконалення;
4) підготовкою викладачів до формування готовності фахівців прикордонної служби
до застосування заходів фізичного впливу.
Узагальнюючи результати порівняльного аналізу і статистичну перевірку гіпотез за
допомогою кутового перетворення Фішера, автор стверджує, що запропоновані педагогічні
умови та методика формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування
заходів фізичного впливу мають кількісно підтверджені експериментом переваги в
порівнянні з існуючою методикою та можуть бути рекомендовані до практичного
застосування у процесі підготовки інспекторів прикордонної служби.
Ключові слова: формування готовності; застосування заходів фізичного впливу;
фахівці прикордонної служби;дієвість педагогічних умов;формувальний етап експерименту;
експериментальна група; контрольна група.

1. ВСТУП
Постановка проблеми. Для підтвердження дієвості педагогічних умов
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів
© Татарін О. В.
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фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності запроваджувалися
різноманітні діагностичні методики, які дозволяли виявити результативність
застосування цих педагогічних умов, коректувати методику їх подальшої
реалізації. На цьому етапі відбувалася експертна оцінка та спостереження з
боку групи експертів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У військово-педагогічних
дослідженнях

А. Галімова

[1],

О. Діденка

[2],

Д.

Іщенка

[3],

В. Мірошніченко [4], О. Ставицького [5], О. Торічного [6] та ін. знайшли своє
відображення

різні

аспекти

проблеми

формування

готовності

військовослужбовців прикордонного відомства до оперативно-службової
діяльності.

Наукові положення, висновки та рекомендації, що містяться у

зазначених вище та інших наукових працях, мають велику цінність для
вирішення завдань нашого дослідження. Праці з дослідження окремих аспектів
проблеми

формування

готовності

фахівців

прикордонної

служби

до

застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності
належать

таким

науковцям,

як

О.Гнидюк

(готовність

до

фізичного

самовдосконалення), О. Слівінський (фізична готовність), А.Чудик (підготовка
до застосування спеціальних засобів та заходів фізичного впливу), В. Волошин
(готовність до застосування спеціальних засобів та зброї) та інші.
Метою статті є аналіз результатів експериментального дослідження щодо
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів
фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Завданням експериментальної роботи була перевірка дієвості педагогічних
умов формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування
засобів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності. Зміни, що
відбулися у процесі впровадження педагогічних умов, окрім якісних
результатів, трансформувалися у кількісний вимір готовності фахівців
прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу.
Експериментальну роботу за кількісно-якісним складом учасників було
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організовано згідно з нормативними вимогами до подібних досліджень.
В експерименті брали участь 386 курсантів Головного центру підготовки
особового складу, з них 146 курсантів на попередньому (констатувальному) та
240 на формувальному етапі.
Вибіркову сукупність учасників експерименту було сформовано шляхом
квотної вибірки, коли курсантів було набрано з дотриманням параметрів квот.
Критеріями квотної вибірки курсантів були: програма підготовки (молодший
інспектор прикордонної служби 2 категорії), стать (жіноча та чоловіча),
тривалість

навчання

(2-3

місяці),

категорія

особового

складу

(військовослужбовці за контрактом, які проходять службу в органах
Держприкордонслужби та раніше не проходили навчання у відомчих
навчальних центрах).
Вважаючи, що множина курсантів Головного центру підготовки особового
складу, що навчаються за програмою підготовки молодших інспекторів
прикордонної служби 2 категорії протягом року є генеральною сукупністю, а
розподіл показників сформованості готовності фахівців прикордонної служби
до застосування заходів фізичного впливу у даній сукупності – нормальним
(тобто

підпорядкованим

нормальному

закону

розподілу),

необхідно

обґрунтувати репрезентативність нашої вибіркової сукупності для того щоб
мати підстави для екстраполяції отриманих даних на всю генеральну
сукупність.

Для

визначення

кількісного

складу

контрольної

та

експериментальної груп була використана таблиця великих чисел в табл. 1.
Таблиця 1
Залежність обсягу безповторної вибірки від довірчої ймовірності, що
задається, і похибки, яка допускається
Р
0,80
0,85
0,90
0,95
0,97
0,99
0,995

0,09
50
63
83
118
145
204
243

0,07
83
105
138
195
240
338
402


0,05
164
207
270
384
470
663
787
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456
575
751
1 067
1 308
1 843
2 188

0,01
4 105
5 180
6 763
9 603
11 773
16 587
19 693
Випуск 2

Педагогіка

Для вибору прийнято, що кількість осіб для ЕГ та КГ приймають при
р = 0,95, а рівень значущості  = 0,09 [7]. При цьому величину вибіркової
сукупності було визначено з опорою на такі параметри, як величина вибіркової
сукупності, величина генеральної сукупності, відсоток відбору. Відповідно до
цих значень до експерименту необхідно було залучити щонайменше
118 курсантів. З урахуванням цього обсяг вибірки (кількість курсантів
експериментальної та контрольної груп), яка забезпечує репрезентативність
даних, було визначено у 240 осіб.
Оскільки нами була доведена однорідність та репрезентативність
створених ЕГ і КГ, порівняємо результати дослідження, отримані до та після
експерименту за кожним критерієм за допомогою методів математичної
статистики.
Досягнення мети та виконання завдань спрямовувалися на перевірку
гіпотези нашого дослідження. Для цього у 2018 році у Головному центрі
підготовки

особового

складу

був

проведений

формувальний

етап

експерименту. До участі в ньому було залучено 240 курсантів що проходили
підготовку за програмою молодших інспекторів прикордонної служби 2
категорії з 10.10.2018 по 25.12.1018 року. З цієї кількості курсантів до
контрольної групи увійшли 118 курсантів і до експериментальної відповідно
122 курсанти.
Для оцінки дієвості педагогічних умов формування готовності фахівців
прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативнослужбовій

діяльності

використано

експериментальної

різноманітний

та

діагностичний

контрольної

групи

інструментарій

було

(методи

спостереження, опитування, анкетування та інтерв’ювання). Зміни в структурі
досліджуваного явища ми фіксували до початку та в кінці формувального
експерименту.
В експериментальній групі використовувалась авторська методика
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів
фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності. Процес підготовки
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молодших інспекторів прикордонної служби 2 категорії в контрольній групі
відбувався традиційно, додаткові умови навчального процесу не створювались.
За підсумками формувального експерименту, отримали такі результати
сформованості готовності фахівців прикордонної служби до застосування
заходів фізичного впливу (див. табл. 2, 3).
Таблиця 2
Оцінка сформованості готовності фахівців прикордонної служби до
застосування заходів фізичного впливу за результатами формувального
експерименту
№
з/п

ЕГ-1

КГ-1

ЕГ-2

КГ-2

1. Мотиваційний критерій

1,41

1,38

1,82

1,61

Інтерес до різних форм фізичної підготовки

1,42

1,37

1,81

1,59

1,37

1,4

1,79

1,63

1,42

1,35

1,83

1,58

1,42

1,41

1,83

1,62

1,38

1,44

1,83

1,61

1,4

1,43

1,81

1,61

1,36

1,46

1,83

1,6

1,37

1,43

1,84

1,6

1,4

1,43

1,86

1,61

3. Діяльнісний критерій

1,38

1,39

1,86

1,63

І

Здатність до вияву прогностичного мислення

1,4

1,4

1,87

1,64

ІІ

Готовність до дій в умовах, що постійно змінюються

1,41

1,41

1,84

1,6

1,36

1,37

1,84

1,6

1,36

1,37

1,88

1,68

1,39

1,4

1,84

1,61

І
ІІ
ІІІ
IV

Критерії і показники

Усвідомлення значущості готовності до
застосування заходів фізичного впливу в
оперативно-службовій діяльності
Орієнтація на сформованість особистісних якостей
(впевненості у собі, відповідальності, вольових
якостей тощо)
Прагнення набути професійного досвіду
2. Когнітивний критерій

І
ІІ
ІІІ
IV

ІІІ

IV

Обізнаність з формами і способами застосування
заходів фізичного впливу
Наполегливість в оволодінні особливостями
застосування прикордонниками заходів фізичного
впливу
Готовність до труднощів міжособистісної взаємодії;
об’єктивність оцінки рівня сформованості готовності
застосовувати заходи фізичного впливу
Об’єктивність оцінки рівня сформованості
готовності застосовувати заходи фізичного впливу

Готовність швидко оцінювати рівень небезпеки
ситуації, реагувати на неї та приймати правильні
рішення щодо застосування заходів фізичного
впливу
Здатність до критичної оцінки та самовдосконалення
готовності до застосування заходів фізичного впливу
Інтегральний критерій
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Таблиця 3
Узагальнені результати формувального експерименту
Фактичний бал
Групи
Експериментальна група (122
особи)
Контрольна група (188 осіб)

За

підсумками

Динамічний бал

1-й замір

2-й замір

1–2-й замір

1,39

1,84

0,45

1,4

1,61

0,21

формувального

етапу

експерименту

середній

динамічний бал в експериментальній групі склав 0,45 бала, тоді як у
контрольній – 0,21 бала. Таким чином, в експериментальній групі отримані
більш високі результати за обраними критеріями та показниками, що
підтверджує ефективність дослідно-експериментальної роботи.
Зокрема за мотиваційним критерієм оцінювалися: інтерес до різних форм
фізичної підготовки; усвідомлення значущості готовності до застосування
заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності; орієнтація на
сформованість особистісних якостей (впевненості у собі, відповідальності,
вольових якостей тощо); прагнення набути професійного досвіду.
За когнітивним критерієм оцінювалися: обізнаність з формами і
способами застосування заходів фізичного впливу; наполегливість в оволодінні
особливостями застосування прикордонниками заходів фізичного впливу;
готовність до труднощів міжособистісної взаємодії; об’єктивність оцінки рівня
сформованості готовності застосовувати заходи фізичного впливу.
За

діяльнісним

критерієм

прогностичного мислення;

оцінювалися:

здатність

до

вияву

готовність до дій в умовах, що постійно

змінюються; готовність швидко оцінювати рівень небезпеки ситуації, реагувати
на неї та приймати правильні рішення щодо застосування заходів фізичного
впливу; здатність до критичної оцінки та самовдосконалення готовності до
застосування заходів фізичного впливу Здатність до критичної оцінки та
самовдосконалення готовності до застосування заходів фізичного впливу
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Таблиця 4
Розподіл за рівнями сформованості готовності фахівців прикордонної
служби до застосування заходів фізичного впливу контрольної та
експериментальної груп на початку формувального експерименту
№

Критерії

1

Мотиваційний

2

Когнітивний

3

Діяльнисний

4

Інтегральний

Кількість
курсантів

Рівні сформованості готовності фахівців прикордонної
служби до застосування заходів фізичного впливу
високий
середній
низький
кільк.
(%)
кільк.
(%)
кільк.
(%)

ЕГ-1

122

47

38,52

33

27,05

42

34,43

КГ-1

118

46

38,98

30

25,42

42

35,59

ЕГ-1

122

18

14,75

29

23,77

75

61,48

КГ-1

118

16

13,56

27

22,88

75

63,56

ЕГ-1

122

4

3,28

32

26,23

86

70,49

КГ-1

118

3

2,54

31

26,27

84

71,19

ЕГ-1

122

23

18,85

31

25,68

68

55,46

КГ-1

118

22

18,36

29

24,86

67

56,78

Таблиця 5
Розподіл за рівнями сформованості готовності фахівців прикордонної
служби до застосування заходів фізичного впливу контрольної та
експериментальної груп по завершенню формувального експерименту
№

Критерії

1

Мотиваційний

2

Когнітивний

3

Діяльнисний

4

Інтегральний

Кількість
курсантів

Рівні сформованості готовності фахівців прикордонної
служби до застосування заходів фізичного впливу
високий
середній
низький
кільк.
(%)
кільк.
(%)
кільк.
(%)

ЕГ-2

122

56

45,9

37

30,33

29

23,77

КГ-2

118

51

43,22

33

27,97

34

28,81

ЕГ-2

122

29

23,77

41

33,61

52

42,62

КГ-2

118

19

16,1

31

26,27

68

57,63

ЕГ-2

122

14

11,48

45

36,89

63

51,64

КГ-2

118

6

5,08

38

32,2

74

62,71

ЕГ-2

122

33

27,05

41

33,61

48

39,34

КГ-2

118

25

21,47

34

28,81

59

49,72

З даних таблиць випливає, що в процесі підготовки інспекторів
прикордонної служби простежується позитивна динаміка зміни структурних
компонентів готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів
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фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності експериментальної і
контрольної груп, але порівняльний аналіз показує, що результати в
експериментальних групах значно вище.
Дослідження

рівнів

готовності

фахівців прикордонної

служби

до

застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності
експериментальної групи показало, що до кінця експерименту кількість
курсантів з низьким рівнем сформованості готовності фахівців прикордонної
служби до застосування заходів фізичного впливу зменшилась на 20 чол.
(зменшення на 16,2 %), при цьому 33,61 % курсантів мають середній рівень,а
27,05 % – високий.
Як видно з таблиці, кількість курсантів з низьким рівнем розвитку
структурних компонентів до кінця експерименту в контрольній групі
зменшилося в середньому на 6,99%, в експериментальній – на 16,2 %.
Курсантів із середнім рівнем збільшилося в ЕГ на 7,93 % й в КГ на 3,95%;
з високим рівнем збільшилося у ЕГ на 8,2 % й у КГ – на 3,1 %.
Таким чином, кількісні характеристики свідчать про ефективність впливу
педагогічних умов формування готовності фахівців прикордонної служби до
застосування засобів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності.
Не дивлячись на суттєві зміни рівня сформованості готовності фахівців
прикордонної

служби

до

застосування

заходів

фізичного

впливу

в

експериментальній групі, статистичні дані, подані в табл. 1–3, потребують
перевірки

та

підтвердження

значущості

відмінностей

вибірок,

що

порівнюються, за зареєстрованим результатом формувального експерименту.
Така перевірка може бути здійснена за допомогою багатофункціонального
критерію Фішера [8].
Сутність критерію Фішера полягає в порівнянні відносних частот,
виражених у відсоткових частках, у яких зареєстровано ефект експерименту. Ці
відсоткові частки переводяться в кутові величині за формулою
i  2 arcsin pi ,

(1)

де рі  відносна частота ефекту, що спостерігається виражена в долях.
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Оціночний висновок виноситься на підставі розрахунку емпіричного
значення критерію Фішера
*емп  1   2 

n1n 2
,
n1  n 2

(2)

де 1  кут, який відповідає більшій відсотковій частці; 2  кут, що
відповідає меншій відсотковій частці; n1, n2  обсяги вибірок.
Обчислене за формулою (3.2) значення *емп порівнюється з критичними

1,64  p  0,05
*


, які відповідають 5% та 1%
значеннями критерію Фішера: критич. 
2,31  p  0,01
рівням значущості p (ймовірностям, з якими відкидається вірна нульова
гіпотеза Н0). Якщо 1,64 < *емп < 2,31, то відмінність, що спостерігається за
результатами експерименту, є значущою, і на рівні 0,01 < p < 0,05 гіпотезу Н0
відкидаємо.
Звернемось до статистичних даних табл. 2 і сформулюємо гіпотези: Н 0 
рівень

сформованості

готовності

фахівців

прикордонної

служби

до

застосування заходів фізичного впливу експериментальної та контрольної
групи не відрізняється; Н1  відмінність є значущою.
За формулами (1) і (2), при відсоткових долях для експериментальної та
контрольної груп знайдемо:
Для високого рівня:
кг = 2 arcsin 0,55 = 1,37 ,

nкг = 118.

ег = 2 arcsin 0,83 = 1,63,

nег = 122.

*емп = (1,37 1,63)

118  122
 2,02.
118  122

З нерівності 1,64 < 2,02 < 2,31 слідує, що , відповідно до [8, с. 332] на рівні
p = 0,05 гіпотезу Н0 відкидаємо. Приймаємо гіпотезу Н1: доля курсантів
експериментальної групи з високим рівнем сформованості готовності фахівців
прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу значно
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відрізняється від кількості курсантів контрольної групи з високим рівнем
якості, яка досліджується.
Для середнього рівня:
кг = 2 arcsin 0,47 = 1,28,

nкг = 118.

ег = 2 arcsin 0,74 = 1,55, nег = 122.
*емп = (1,55  1,28)

118  122
 2.14.
118  122

Якщо 1,64 < 2,14 < 2,31, тоді емпіричне значення критерію Фішера
потрапляє в зону значущості – тому приймаємо гіпотезу Н1: доля курсантів
експериментальної групи з середнім рівнем сформованості готовності фахівців
прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу значно
відрізняється від кількості курсантів контрольної групи з високим рівнем
якості, яка досліджується.
Для низького рівня:
кг = 2 arcsin 0,49 = 1,31,

nкг = 118.

ег = 2 arcsin 0,70 = 1,52,

nег = 122.

*емп = (1,52  1,31)

118  122
 1,68.
118  122

Бачимо, що 1,64 < 1,68< 2,31. Отже, емпіричне значення критерію Фішера
потрапляє в зону значущості тому приймаємо гіпотезу Н1: доля курсантів
експериментальної групи з низьким рівнем сформованості готовності фахівців
прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу значно
відрізняється від кількості курсантів контрольної групи з високим рівнем
якості, яка досліджується [9].
Узагальнюючи результати порівняльного аналізу і статистичну перевірку
гіпотез за допомогою кутового перетворення Фішера, можна стверджувати, що
запропоновані в дисертаційному дослідженні педагогічні умови та методика
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів
фізичного впливу мають кількісно підтверджені експериментом переваги в
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порівнянні з існуючою методикою навчання, отже, можуть бути рекомендовані
до практичного застосування у процесі підготовки інспекторів прикордонної
служби у Головному центрі підготовки особового складу ДПСУ.
Педагогічний експеримент довів, що використання авторської методики
формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів
фізичного

впливу

сприяє

ефективному

вдосконаленню

професійної

підготовки курсантів загалом. Експеримент свідчить про достатній ступінь її
надійності та придатності для практичного застосування у процесі базової
підготовки інспекторів прикордонної служби.
Результати експерименту, зокрема аналіз ефективності застосування
визначених педагогічних умов дозволяють зробити такі висновки:
загалом відбулися якісні зміни в експериментальній і контрольній групах,
але суттєвими є зміни в експериментальній, на відміну від контрольної групи,
де зміни були незначними;
сформованість готовності фахівців прикордонної служби до застосування
заходів фізичного впливу в експериментальній групі зумовлена:
1) впровадженням до навчального процесу інноваційних форм і методів
підготовки фахівців прикордонної служби;
2) забезпеченням єдності фізичної, психологічної та правової підготовки
на основі інтегративного підходу;
3) розвитком мотивації фахівців прикордонної служби до професійного
самовдосконалення;
4)

підготовкою

викладачів

до

формування

готовності

фахівців

прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу.
Зміни, що відбулися серед представників експериментальної групи,
найбільшою мірою свідчать про досить високий рівень формування готовності
до застосування заходів фізичного впливу у фахівців, що навчалися у
запропонованих автором відповідних педагогічних умовах.
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3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Отже, аналіз результатів експериментального дослідження свідчить про
ефективність розроблених і впроваджених в навчальний процес Головного
центру підготовки особового складу ДПСУ імені геренал-майора І.Ф.Момота
педагогічних умов формування готовності фахівців прикордонної служби до
застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності та
підтверджує гіпотезу дослідження емпіричним шляхом.
Перспективними напрямками подальших пошуків може бути розроблення
методичних рекомендацій педагогічному складу щодо формування готовності
до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності
різних категорій фахівців прикордонної служби з урахуванням особливостей
службового застосування цих заходів.
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Оleksandr Tatarin. Analysis of Results of Experimental Work for the Formation of
Readiness of the Facilitators of the Border Service Before Applying Actions of Physical
Influence in Operational-Service Activity
The author analyzes the results of the pilot phase of the study on the readiness of the
specialists of the border service to apply the measures of physical influence in operational and
service activities. Various diagnostic tools (methods of observation, surveys, questionnaires and
interviews) were used to assess the effectiveness of the pedagogical conditions for the readiness of
the specialists of the border service to apply physical activity measures in the operational and
service activities of the experimental and control group. The experimental group used the author's
technique of forming the readiness of specialists of the border service to apply measures of physical
influence in operational and service activities.
According to the results of the experiment, the author arrived at the following conclusions: in
general, there were qualitative changes in the experimental and control groups, but changes were
significant in the experimental group, in contrast to the control, where the changes were
insignificant; the formation of the readiness of the specialists of the border service to use the
measures of physical influence in the experimental group was determined :
1) introduction into the educational process of innovative forms and methods of training
specialists of the Border Guard Service;
2) ensuring the unity of physical, psychological and legal training on the basis of an
integrative approach;
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3) development of the motivation of specialists of the border guard service to professional
self-improvement;
4) preparation of teachers for the formation of the readiness of border guards specialists to
apply measures of physical influence.
Summarizing the results of the comparative analysis and the statistical verification of the
hypotheses by using Fisher's angle transformation, the author states that the proposed pedagogical
conditions and the methodology of preparing the specialists of the border service for the application
of measures of physical influence have quantitatively confirmed the advantages in comparison with
the existing method and can be recommended for practical application in the process of preparation
of border guard inspectors.
Key words: readiness formation; application of measures of physical influence; specialists of
the border guard service; the effectiveness of the pedagogical conditions; the formative stage of the
experiment; experimental group; control group.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСІБ КОМАНДНОГО
ПЛАВСКЛАДУ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ
У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Стаття присвячена питанню професійної комунікативної компетентності осіб
командного плавскладу морського торговельного флоту у процесі підвищення кваліфікації.
На підставі аналізу наукових розвідок та нормативних документів авторка визначає
професійну комунікативну компетентність як інтегральну характеристику з іншомовною
комунікативною компетентністю у складі та професійно важливу властивість. Це здатність
розв'язувати комунікативні завдання іноземною мовою в умовах професійного спілкування
засобами комунікативних знань та умінь під час виконання функціональних обов’язків
особами плавскладу морського торговельного флоту. Були визначені специфічні умови
професійної діяльності командного плавскладу, зовнішні та внутрішні фактори.
Ефективність професійного спілкування на морі стає запорукою безпечного виконання
функціональних обов’язків. Структурні частини професійної комунікативної компетентності
становлять особливості досліджуваного питання. Були визначені наступні складові: фахова,
іншомовна (з лінгвістичним, соціальним та комунікативним складниками), особистісна
(професійно важливі комунікативні та особистісні якості), досвідна (когнітивний,
інтерактивний та інтенціональний досвіди), професійна рефлексія (критичність та прагнення
до самовдосконалення та саморозвитку) та емоційна (ставлення до співрозмовника та
емпатія). Наголошується важливість постійного розвитку та самоосвіти, свідомості та
саморефлексії осіб командного плавскладу морського торговельного флоту під час роботи у
морі.
Ключові слова: професійна комунікативна компетентність; командний плавсклад;
курси підвищення кваліфікації; досвідна складова; професійна рефлексія.

1.

ВСТУП

Постановка проблеми. Морська індустрія має риси глобальності та
транснаціональності.

Українські

моряки,

як

представники

професії

з

міжнародним статусом, займають п’яте місце за кількістю займаних посад на
міжнародному торговельному флоті. Це свідчить про компетентне та якісне
виконання функціональних обов’язків. Одним із показників компетентності
офіцерів торговельного флоту є ефективне професійне спілкування, що
забезпечується розвитком професійної комунікативної компетентності.
© Тимофеєва О. Я.
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Вимоги до професійної комунікативної компетентності осіб командного
плавскладу регламентуються міжнародними нормативними документами,
визначальним серед яких є Міжнародна конвенція про підготовку і
дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ/78; STCW). Згідно з
Конвенцією ПДНВ/78 комунікація майбутніх фахівців флоту вважатиметься
успішною

за

умов

їхньої

повноцінної

взаємодії

з

іншими

членами

багатомовного екіпажу, включаючи як безпосереднє, так і опосередковане
спілкування у ході експлуатації судна та суднового обладнання [1].
Комунікація відбувається англійською мовою. Під час навчання у вищих
закладах

морської

освіти

курс

«Англійська

мова

за

професійним

спрямуванням» розробляється на основі Типового модельного курсу з
англійської мови IMO (International Maritime Organization) з редагуванням
2015р. (Model Course 3.17 Maritime English). По закінченні курсу навчання та
отриманні свого першого кваліфікаційного диплому (Certificate of Competency)
офіцери торговельного флоту можуть займати посади третього помічника
капітана або третього механіка. Вони володіють комунікативними навичками
на визначеному конвенційними документами та національними вимогами рівні.
Але попереду у них 5 років або 24 місяця праці (плавального цензу) до курсів
підвищення кваліфікації. Тож рівень володіння морською англійською мовою
та якість професійної комунікативної компетентності (ПКК) буде визначається
безпосередньо під час роботи у морі старшим офіцерським плавскладом при
заповненні таблиці оцінювання компетентностей по закінченні контракту та
стафменеджерами компаній судновласника.
Актуальність
комунікативної

теми

зумовлена

компетентності

необхідністю

осіб

розвитку

командного

складу

професійної
морського

торговельного флоту під час проходження курсів підвищення кваліфікації. ПКК
виступає запорукою ефективного, для моря – безпечного, виконання
функціональних обов’язків. Функціональні обов’язки складають безпечне
оперування судном та порозуміння між членами екіпажу.
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Метою

статті

комунікативної

є

визначення

компетентності

особливостей

осіб

розвитку

командного

складу

професійної
морського

торговельного флоту у процесі підвищення кваліфікації.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Підвищення або підтвердження кваліфікації моряків відбувається у
постійно діючих державних кваліфікаційних центрах та комісіях відповідно до
вимог Конвенції ПДНВ/78 та національних вимог для заняття певних посад або
виконання певних обов'язків на морських торговельних судах[2].
2. Виклад основного матеріалу. Компетентність визначається як здатність
набувати та застосовувати знання та вміння в реальній життєвій ситуації або у
професійній діяльності. Питання формування компетентністних фахівців є
однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти.
Для визначення поняття професійна комунікативна компетентність
необхідно

окреслити

комплексного

особливості

комунікативної

інтелектуально-психологічного

компетентності

утворення

особистості.

як
Це

наявність розвинених комунікативних якостей та здібностей, вмінь та навичок
міжособистісного

спілкування,

знань

мовних

і

мовленнєвих

правил

спілкування, норм етикету, культурних особливостей, умінь слухати та
говорити. Зазначаємо вагомість вмінь використовувати ці знання відповідно до
ситуації спілкування. Науковці (Ю. Ємельянов, В. Кан-Калик, Н. Кузьміна,
В. Семіченко, Н. Тарасевич та ін.) надають ключову роль комунікативній
компетентності в загальній професійній компетентності майбутнього фахівця.
Будь-яка людська діяльність передбачає комунікацію.
На підставі комплексного аналізу наукових розробок (А. Андрієнко,
Г. Архіпова, Н. Гез, О. Павленко, Н. Пруднікова, Ю. Федоренко, Н. Чернова та
ін.) зауважимо, що обсяг поняття «професійна комунікативна компетентність»
виявляється

вужчим, ніж

«комунікативна компетентність». Професійна

комунікативна компетентність додатково має таки визначення як реалізація
професійних

функцій

(О.

Крюкова);

сукупність

комунікативних,

конструктивних, організаторських умінь (В. Сластьонін); система рівнів
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професійної

майстерності

(О. Савченко);

спеціальна

компетенція

для

вирішення конкретного професійного завдання (Л. Зеленська, Г. Селевко).
Психологічна
зумовлена

функція

його

професійної

спроможністю

комунікативної

сприймати

й

діяльності

опрацьовувати

фахівця
отриману

інформацію, виявляти увагу, емпатію, співчуття до співрозмовника, розуміти
його невербальну мову, визначати оптимальні шляхи колективного досягнення
поставлених цілей, розробляти колективні рішення й реалізувати їх. В цілому,
сформованість професійної комунікативної компетентності у фахівця свідчить
про наявність теоретичної бази та практичної готовності до виконання завдань
професійної діяльності.
Погоджуємося з думкою Н. Сура, що ПКК, як необхідна сума знань, умінь
і навичок, визначає ступінь сформованості професійної діяльності індивіда,
стилю професійного спілкування та його особистості як носія визначених
цінностей, ідеалів і професійної свідомості [3, с. 8].
Доречним є зауваження О. Туринської щодо наявності комунікативного
потенціалу людини в умовах конкретної фахової діяльності як запоруки
формування професійної комунікативної компетентності. Комунікативний
потенціал можна уявити у вигляді системи значущих для фахівця відносин,
умінь і навичок спілкування [4]. В цілому, сформована професійна
комунікативна компетентність передбачає самостійний та усвідомлений вибір
фахівця щодо комунікативних стратегій, навичок, умінь, тощо, доречних під
час виконання функціональних обов’язків. Безперечно, розуміння людиною
професійного мовлення становить основу її професійної ідентичності. Що
більше, якщо «мовлення репрезентує ідентичність людини» [5, с. 96], то
професійне мовлення виявляє профідентичність фахівця.
Питання формування комунікативної компетентності фахівців морської
галузі під час навчання розглядається сучасними дослідниками в цілому або
окремі аспекти: С. Буценко, Л. Ступіна,О. Тирон, С. Чорний, С. Чернявська, інші.
Для дослідження проблеми професійної комунікативної діяльності фахівців
морської галузі визначальним є факт включення до обов’язків морських
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торговельних офіцерів завдання знати та використовувати англійську мову як
засіб професійного та побутового спілкування в міжнародному екіпажі [1].
Доходимо висновку, іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною
частиною професійної комунікативної компетентності моряків. Під іншомовною
комунікативною компетентністю розуміється «здатність успішно задовольняти
індивідуальні та соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.
Вона базується на знаннях, навичках і вміннях, але ними не вичерпується,
обов’язково охоплюючи особистісне ставлення до них людини, а також її
досвід, який дає змогу «вплести» ці знання в те, що вона вже знала, та її
спроможність збагнути життєву ситуацію, у якій вона зможе їх застосувати»
[6, с. 12]. Більш того, саме іншомовна комунікативна компетентність дає змогу
використовувати англійську мову як засіб міжкультурного спілкування, як
інструмент у діалозі культур і цивілізацій світу, що є життєво необхідною
умовою

та

вимогою

конвенційних

документів

у

міжнародних,

багатонаціональних, релігійно та культурно різнорідних екіпажах.
Багатонаціональні екіпажі та визнання англійської як робочої мови на
міжнародному флоті складають особливості формування ПКК. Також до
особливостей відносимо специфічні умови праці: підвищені психофізіологічні
навантаження, які можуть викликати нервово-емоційну напругу, хронічну
втому, спричиняти деструктивні зміни у структурі особистості, зокрема й
комунікативні зриви. Це фактори зовнішнього середовища, різка зміна
кліматичних зон, зміна часових поясів. До специфічних умов праці також
відносимо шум і вібрацію судна, наявність великої кількості синтетичних
матеріалів, вахтовий режим роботи, суміщеність просторових зон відпочинку й
праці, тощо. Вищезазначені фактори впливають на якість професійної та
соціальної комунікації на борту судна.
С. Козак розглядає професійну комунікативну компетентність майбутніх
фахівців морського флоту як сформовану в процесі навчання іноземної мови
здатність вільно і адекватно до умов соціально-рольових ситуацій професійної
діяльності розуміти й зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання
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згідно з теоретичними положеннями і знаннями, що виконують інформаційнокомунікативну функцію, а також практичні вміння та навички, які забезпечують
перцептивно-комунікативну

та

інтеракційно-комунікативну

функції

спілкування за допомогою засобів іноземної мови [7, с. 12].
Визначаємо професійну комунікативну компетентність фахівців морського
торговельного флоту як інтегральну характеристику та професійно важливу
властивість; це здатність розвʼязувати комунікативні завдання іноземною
мовою в умовах професійного спілкування засобами комунікативних знань та
умінь, необхідних для ефективної та безпечної експлуатації судна та управління
судновим екіпажем. Запорукою безпеки на морі стає ефективна професійна
комунікації під час вирішення професійних завдань. Цікавим є визначення
ефективного

спілкування

стандартами

CDIO

як

«уміння

отримувати

інформацію та ділитися нею під час активної співпраці» [8, с. 5].
Для визначення особливостей формування ПКК осіб командного складу
морського торговельного флоту у процесі підвищення кваліфікації визначемо
структурні частини. Здебільшого науковці виділяють такі компоненти:
мотиваційний,

когнітивний

та

особистісно-комунікативний

когнітивний,

емоційний,

поведінковий

мовленнєвий,

соціально-перцептивний

й

(Н. Сушик);
інтерактивний

(В. Пляка);

комунікативно(О. Корніяка);

професійно-дискурсивний, лінгвістичний, діяльнісний, лінгвосоціокультурний,
інформаційно-технологічний і стратегічний (А. Літвінчук).
Доречним вважаємо виділення наступних складових структури ПКК
фахівців морського торговельного флоту: фахова складова (використання
іноземної мови для вирішення фахових завдань), іншомовна (з лінгвістичною,
соціальною та комунікативною частинами), особистісна (професійно важливі
комунікативні та особистісні якості, перцептивні здібності фахівця та
орієнтованість).

Розвиток

цього

компонента

передбачає

самопізнання

особистості та пізнання партнерів зі спілкування, окрім необхідних знань у
сфері спілкування. Також додаємо до цього складника уміння ефективно
використовувати різні засоби вербального та невербального спілкування.
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Згідно до мети нашого дослідження, важливим компонентом для ПКК у
процесі підвищення кваліфікації визначаємо досвідну складову (досвід
використання іноземної мови у процесі вирішення професійних завдань) [9].
Розкриємо сутність цього складника. Автори виділяють, по-перше, когнітивний
досвід (індивідуально-своєрідні способи переробки іншомовної інформації у
вигляді індивідуальних відмінностей в сприйнятті, аналізі, структуризації,
категоризації, оцінюванні того що відбувається). Цей досвід включає в себе,
окрім змістовного елемента, регулятивний (регулювання мовної діяльності та
поведінки) та процесуальний елементи (послідовність виконання мовних дій).
По-друге, це інтерактивний досвід як взаємодія з устаткуванням та людьми, що
є доречним для функціонування системи «людина – судно» та «людина –
людина». По-третє, це інтенціональний досвід, а саме переваги, переконання та
умонастрої, якими фахівець керується у процесі виконання функціональних
обов’язків. Саме ця складова формується під час роботи на морі та стає
своєрідним

індикатором

якості

професійного

спілкування.

На

курсах

підвищення кваліфікації фахівці мають змогу отримати теоретичні знання з
необхідних питань та імплементувати набуті навички.
Додатково звертаємо увагу на такий складник ПКК як професійну
рефлексію яка передбачає навички аналізувати власні думки й переживання у
зв’язку з професійною комунікативною діяльністю та високу критичність
стосовно власної діяльності, прагнення до вдосконалення(О. Тур) [10]. За
твердженням Д. Шона, рефлексія це уміння професіонала інтегрувати власний
досвід, теоретичні знання та дослідницький підхід з метою пошуку
оптимального вирішення неоднозначних практичних завдань та проблем. Такій
підхід стає показником високого рівня професіоналізму, для якого властивими
є обдуманість та гуманістичність. Вона детермінує особливу форму активності,
спрямовану на самоконтроль за особистісними проявами в різних ситуаціях
професійної діяльності.
Вважаємо доречним додати такий компонент ПКК як емоційний.
Розкриваючи зміст цього компонента, дослідник С. Петрушин наголошує на
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важливості досвіду різноманітного спілкування, позитивному ставленні та
налаштуванні на партнера зі спілкування, емпатії. Емоційна складова розвиває
гуманістичну установку на спілкування, інтерес до іншої людини, готовність
вступати з нею в міжособистісні, діалогічні взаємини, інтерес до власного
внутрішнього світу [11].
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Запорукою професійної комунікативної компетентності командного
плавскладу морського торговельного флоту виступає успішний особистісний
розвиток індивіда, його розвивальний та усвідомлений міжособистісний досвід,
який органічно пов’язаний з формами міжособистісної поведінки та
здібностями. Вищезазначені компоненти ПКК притаманні фахівцям, які вже
мають власний і, доволі вагомий досвід роботи, спілкування у процесі
виконання функціональних обов’язків у специфічних умовах праці. Порівняно з
курсантами, слухачі курсів підвищення кваліфікації становлять категорію
компетентних учасників комунікації. Вони вже мають змогу корегувати задля
якості свої комунікативні навички. Також вони усвідомлюють які ще стратегії
та знання необхідно набути. Тож під час проходження курсів підвищення
кваліфікації розвиток ПКК набуває практичної орієнтованості, значущості та
вагомості.
Зазначаємо необхідність розробки методів цілеспрямованого формування
зазначених компонентів ПКК фахівців морського торговельного флоту у
процесі підвищення кваліфікації. Цей процес передбачає високий рівень
свідомості та саморефлексії, готовності до постійного розвитку та самоосвіти.
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Oksana Tymofieieva. The Peculiarities of Merchant Marine Officers’ Professional
Communicative Competence Formation During the Qualification Courses
The article deals with the professional communicative competence of seafarers (merchant
marine officers) during the qualification courses. The author defines the notion the professional
communicative competence on the basis of the investigation of scientific researches and
international regulations. This notion is stated as integrated characteristic with the foreign language
communicative competence in its content and professionally important feature. It is the ability to
solve communicative tasks using foreign language. The conditions are professional communication
with the help of communicative skills and knowledge while performing the duties. The specific
conditions of professional activities of merchant marine officers, external and internal factors have
been identified. The professional communication efficiency is considered to be the guarantee of
safety performance of responsibilities at sea. The peculiarities of the investigated problem are the
structural parts of the professional communicative competence. The following constituents have
been specified: professional, foreign language (linguistic, social and communicative contents),
personal (professionally important communicative and personal traits), experienced (cognitive,
interactive and intentional contents), professional reflection (criticality, commitment to selfimprovement and personal development) and emotional intelligence (attitude towards the
interlocutor and empathy). The importance of constant development and self-education, awareness
and self-reflection of the merchant marine officers during their job at sea has been underlined in this
paper.
Key words: professional communicative competence; merchant marine officers;
qualification courses; experienced constituent; professional reflection.
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Стаття присвячується проблемі організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти
заочної форми навчання у процесі іншомовної підготовки. Стратегія інноваційного розвитку
суспільства визначає головні вимоги до підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних
фахівців у відповідності до міжнародних стандартів освіти, які вільно володіють
інформаційно-комунікаційними технологіями, здатні до самовдосконалення, готові до
постійного оновлення знань і професійного росту. Постійне зростання цих вимог впливає як
на організацію навчання здобувачів освіти заочної форми, так і на процес засвоєння ними
певної системи знань, умінь, навичок і формування їх самостійності. На основi проведення
аналізу літературних джерел, в яких розкривається поняття «самостійна робота»,
констатуємо розмаїття трактувань цього складного педагогічного явища. Акцентується
важлива роль самостійної роботи в процесі іншомовної підготовки. Виділяються основні
мотиваційні орієнтації здобувачів освіти у процесі іноземної мови. Іноземна мова стає не
лише об’єктом засвоєння, але і невід’ємною частиною професійної росту і
загальнокультурної підготовки здобувача вищої освіти.
На основі аналізу психолого-педагогічної і навчально-методичної літератури в статті
актуалізована проблема організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної
форми навчання в процесі іншомовної підготовки на сучасному етапі розвитку освіти, її
практичне значення для розвитку особистості здобувача освіти. Розглянуто нові функції і
ролі науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти (далі – ЗВО).Визначено
комплекс заходів, які забезпечують ефективне вирішення проблеми організації самостійної
роботи здобувачів освіти в процесі іншомовної підготовки. Розглядається необхідність
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної
роботи здобувачів освіти у ЗВО.
Ключові слова: самостійна робота; заочна форма навчання; професійний ріст; процес
іншомовної підготовки; інформаційні технології.
1. ВСТУП
Постановка проблеми. Сьогодні освіта – це вибудовування життєвої стратегії
особистості, включення в навчання впродовж життя. Мотивація до безперервної освіти,
універсальні та професійні компетентності стають необхідним ресурсом особистості для
успішного виконання професійних обов’язків і реалізації своїх життєвих планів, а уміння
вчитися стає ключовим умінням людини XXI століття.
© Яковенко Н. В., Лімбах Ф. З.
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Bажливим cтає набуття не тільки спеціальних знань, а й успішне оволодіння іноземною
мовою за професійним спрямуванням.
Практична потреба у фахівцях, які володіють іноземною мовою на високому
професійному рівні, вміють працювати з інформацією, доступною світовій спільноті, а також
вміють спілкуватися із зарубіжними колегами на професійні теми зростає з кожним днем.
Процес вивчення іноземних мов здобувачами вищої освіти заочної форми навчання
відбувається в умовах скороченої кількості годин курсу іноземних мов у ЗВО. Тому на
перший план виступає необхідність інтенсифікації освітнього процесу, яка може бути
ефективно вирішена шляхом його технологізації, тобто підняття структури і змісту освіти
студентів-заочників (зокрема, організації їх самостійної навчальної діяльності в процесі
іншомовної підготовки) на технологічний рівень викладання і навчання з використанням
сучасних інформаційних технологій, що забезпечують особистісний розвиток студентівзаочників, розвиток їх пізнавальної активності, творчої самостійності, здібностей та
інтересів. Іноземна мова стає не лише об’єктом засвоєння, а й засобом розвитку професійних
навичок.
В Національній доктрині розвитку освіти зазначається [1], що головною метою
навчання і виховання особистості є створення умов для її розвитку і творчої самореалізації.
Сьогодні самостійній роботі здобувачів освіти відводиться провідне місце у структурі
освітнього процесу вищої школи. Перед науково-педагогічними працівниками ЗВО постає
завдання навчити майбутніх фахівців самостійно вчитися, здобувати нові знання,
сформувати у них потребу у самоосвіті, розвинути здібності до рівня самоконтролю і
самооцінки.
Дослідник Ю. Кулюткін вказує на закономірність, згідно з якою чим вищий у людини
наявний рівень освіти, тим більшою мірою вона прагне до його підвищення, і чим вищий
рівень знань і культури конкретної людини, тим більшою, глибшою і різноманітнішою буде
її потреба в подальшій освіті [2].
Важливим аспектом самостійної роботи є те, що вона не тільки вирішує навчальні
завдання, але також вирішує проблеми саморозвитку і самовдосконалення здобувача освіти.
Це обумовлює актуальність дослідження проблеми організації самостійної роботи здобувачів
вищої освіти на соціально-педагогічному рівні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема самостійної роботи у ЗВО і її
ефективності зберігає свою актуальність у педагогіці тривалий час. Однак, не дивлячись на
різноманіття та багатоплановість дослідницьких підходів, ще далеко до її вирішення.
В своїх дослідженнях І. Бочан наголошує на тому, що самостійна робота створює
умови для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України у
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відповідності з власною ментальністю і світоглядом, формує особистість здатну навчатися
впродовж життя, розвиваючи в собі природою закладені задатки, обдарування, нахили,
інтереси, прагнення [3]. Н. Герасименко розглядає «самостійну роботу», її місце і роль в
системі професійної підготовки як джерело стимуляції пізнавального інтересу й активності
студентів [4].
На думку А. Болотової впровадження самостійної роботи сприяє формуванню
філософії вільної людини, яка постійно перебуває у творчому пошуку, допомагає формувати
у молодих фахівців прагнення до безперервної самореалізації, навичок постійного оновлення
здобутих у вузі наукових знань, вміння швидко адаптуватися до змін, коригувати професійну
діяльність [5].
У дослідженнях

С. Архангельського, Н. Бойко, М. Гарунова, П. Підкасистого,

І. Харламова, Т. Шамової, Г. Щукіної та інших науковців визначено суттєві ознаки
самостійної роботи, подано її характеристику і запропоновано засоби формування вмінь
самостійної навчальної діяльності. Науковці розкривають поняття «самостійна робота» з
різних сторін.
Так, за визначенням С. Архангельського самостійна робота здобувачів вищої освіти - це
самостійний пошук необхідної інформації, набуття і використання знань задля розв’язання
навчальних, наукових і професійних завдань [6].
У своїх дослідженнях Н. Бойко трактує самостійну роботу як «складне багатомірне
педагогічне явище, яке містить систему взаємопоєднаних структурних і функціональних
компонентів, що утворюють цілісну єдність, підпорядковану цілям виховання, освіти й
розвитку в умовах її опосередкованого управління та самоуправління» [7].
Науковець П. Підкасистий визначає самостійну роботу як виконання різних завдань
навчального, виробничого, дослідницького й самоосвітнього характеру, які становлять засіб
засвоєння професійних знань, способів пізнавальної і професійної діяльності, формування
умінь і навичок творчої діяльності й професійної майстерності [8].
Розглядаючи сутність самостійної роботи здобувачів освіти із організаційної й
змістовної сторін, Т. Шамова характеризує її як форму організації навчальної діяльності й
звертає увагу на обов’язковість виконання самостійної роботи з не менш обов’язковим
контролем її результату [9].
Проблему організації самостійної діяльності здобувачів освіти у ЗВО досліджували С.
Архангельський, Ю. Бабанський, Л. Григоренко, О. Демченко, Б. Іоганзен, І. Наумченко, Р.
Нізамов, П. Підкасистий, М. Солдатенко та ін.
Організація самостійної роботи у вищій школі розглядається як система заходів з
виховання таких рис особистості як активність і самостійність у виробленні умінь і навичок
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раціонального набуття корисної інформації (Б. Іоганзен)[10]; як система різноманітних
завдань, що виконуються студентами на заняттях або в позааудиторний час з метою
засвоєння професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, розвитку педагогічного
кругозору (Л. Григоренко)[11]; як різноманітні види індивідуальної, групової пізнавальної
діяльності студентів на заняттях або в позааудиторний час без безпосереднього керівництва,
але під наглядом викладача (Р. Нізамов) [12]; як початковий

етап самоосвіти

(І. Наумченко) [13].
Метою статті стало теоретичне дослідження психолого-педагогічних аспектів
організації ефективної самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у
процесі іншомовної підготовки, з’ясування шляхів, напрямів її організації.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти в процесі іншомовної
підготовки в умовах заочного навчання сьогодні є актуальною проблемою. Зі зростанням
попиту на отримання нових знань заочна форма навчання набуває інтенсивного розвитку. В
усьому світі вона розглядається як «висока технологія» отримання освіти і займає важливе
місце у підготовці фахівців з вищою освітою без відриву від професійної діяльності і
підвищення їх кваліфікації. Проте одним із недоліків такої форми навчання є той факт, що
значна частина навчального матеріалу розрахована на самостійну роботу здобувачів вищої
освіти. Самостійна робота здобувачів освіти – це особлива форма навчальної діяльності, яка
спрямована на формування їх самостійності і засвоєння ними сукупності знань, умінь та
навичок.
Перед науково-педагогічним працівником будь-якої навчальної дисципліни, зокрема
іноземної мови, у закладі вищої освіти постає завдання, максимально використовуючи
особливості предмета, допомогти здобувачу освіти найбільш ефективно організувати свою
навчально-пізнавальну діяльність, раціонально планувати і здійснювати самостійну роботу,
забезпечувати формування загальних умінь і навичок самостійної діяльності.
В цілому, самостійна робота здобувачів є педагогічним забезпеченням розвитку
готовності до професійної самоосвіти і представляє собою дидактичний засіб освітнього
процесу, штучну педагогічну конструкцію організації і управління діяльністю тих, хто
навчається.
Можемо з упевненістю стверджувати, що які б кваліфіковані науково-педагогічні
працівники не навчали здобувачів освіти у ЗВО, основну роботу, пов’язану з опануванням
знаннями, він повинен виконати самостійно.
Самоосвіта і її організація відіграють важливу роль у освітньому процесі, а також у
науковій і творчій роботі майбутнього фахівця. Від того, наскільки він підготовлений і
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залучений до самостійної діяльності, залежать його успіхи в навчанні, науковій і професійній
роботі.
Метою самостійної роботи є забезпечення можливості для розвитку професійних
якостей, творчої самореалізації майбутнього фахівця, орієнтованого на безперервну
самоосвіту.
Організація самостійної роботи є ефективним засобом активізації творчої самостійності
здобувачів вищої освіти. Їх самостійність і активність тісно пов’язані між собою, оскільки
самостійність – є вищою формою активності, що визначається в таких якостях, як здатність
брати на себе відповідальність, самостійно знаходити конструктивні рішення і вихід із
кризових ситуацій.
Самостійна робота відіграє важливе дидактичне значення в професійній підготовці
фахівців і розвитку їхніх інтелектуально-навчальних умінь, а саме:
1. У процесі самостійної роботи здобувачі освіти набувають більш повних і глибоких
знань, які характеризуються такими критеріями, як системність, оперативність, гнучкість і
міцність знань.
2. Самостійна робота впливає на формування самостійності мислення і суджень.
Майбутні фахівці виробляють у собі здатність висловлювати власні думки з навчальних тем
або інших теоретичних питань.
3. Самостійна робота відіграє важливу роль в удосконаленні таких професійноважливих якостей особистості, як наполегливість, завзятість, цілеспрямованість [14].
У відповідності з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті [1]
приблизно 50 % навчальної роботи в закладах вищої освіти відведено на самостійну
навчальну діяльність здобувачів вищої освіти, таким чином, самоосвіта виростає в соціальну
категорію.
Зміни, які в останні роки відбуваються в системі вищої освіти, по своїй суті
зорієнтовані на перехід від парадигми навчання до парадигми освіти, орієнтованій на
розвиток самостійної навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти.
Такий підхід до питання розвитку самостійної навчально-пізнавальної роботи
обумовлений наступними причинами:
змінами до змісту професійної підготовки здобувачів освіти заочної форми навчання;
активним

запровадженням

в

навчальний

процес

інформаційно-комунікаційних

технологій і Інтернет-ресурсів;
підвищенням прогностичної складової в освіті (освіта орієнтується на підготовку кадрів
з новими професійними компетентностями і спрямована в майбутнє на їх перепідготовку в
процесі самостійної діяльності);
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інформаційно-освітній простір потребує навичок самостійної переробки величезних
об’ємів інформації;
змінами ролі і місця самостійної навчально-пізнавальної роботи здобувачів освіти
заочної форми навчання в цілісній системі професійної підготовки, підвищенням її вагомої
ролі в отриманні знань з урахуванням сучасних наукових досягнень.
Роль та значення позааудиторної самостійної роботи різко зростає. Вона стає не тільки
однією з найважливіших форм освітнього процесу, але і його основою.
Навчання здобувачів освіти заочної форми у ЗВО здійснюється без повсякденного
контролю з боку науково-педагогічного працівника і тому на самому початку викликає
значні труднощі. Необхідно оволодіти навичками самостійного навчання і займатися
систематично і регулярно. Таке навчання потребує певного напруження, організованості і
дисципліни.
Здобувачі освіти заочної форми навчання – це дорослі, зрілі люди зі стажем і досвідом
професійної діяльності. Для них характерні наявність навичок самоуправління, стійка
вольова спрямованість на навчальну діяльність, прагнення брати участь у виборі змісту
освіти, уміння долати труднощі. Специфічною особливістю заочного навчання є
переважання самостійної роботи. Управління самостійною пізнавальною діяльністю
здобувача освіти заочної форми, який суміщає роботу з навчанням, полягає в тому, щоб
створювати умови для самоорганізації цієї діяльності суб’єктом.
Інноваційна парадигма освіти змінила всі аспекти педагогічного спілкування, зокрема,
організацію самостійної роботи здобувачів освіти заочної форми навчання.
Самостійна робота поєднує дві управлінські системи – самоменеджмент, який здійснює
сам здобувач освіти, і корекційну роботу науково-педагогічного працівника в прямій і
опосередкованій формах.
Самостійна робота вимагає організації взаємодії учасників освітнього процесу на
основі партнерства. Підвищення ролі самостійної роботи пов’язано зі зміною позиції
науково-педагогічного працівника і здобувача освіти. Науково-педагогічний працівник
повинен опановувати нові ролі: т’ютора, консультанта і модератора освітнього процесу.
На нього покладається важливе завдання правильно спланувати і організувати самостійну
роботу здобувача вищої освіти, забезпечити умови для її успішного виконання. Труднощі,
які виникають при організації самостійної роботи у процесі іншомовної підготовки
полягають в тому, що більшість навчальних посібників ще не в повній мірі сприяють
розвитку пізнавальної активності здобувачів вищої освіти, їх самостійності. Для досягнення
хороших результатів самостійну роботу слід планувати у поєднанні з іншими формами
навчання.
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У ЗВО використовуються дві форми організації самостійної роботи при вивченні
іноземної мови: «традиційна» самостійна робота, яку здобувач освіти виконує самостійно
після кожного практичного заняття і аудиторна самостійна робота, яка проводиться під
керівництвом науково-педагогічного працівника.
Однак такі форми самостійної роботи у процесі іншомовної підготовки мають слабку
мотивацію у здобувачів освіти. Альтернативний підхід до організації самостійної роботи
передбачає збільшення кількості індивідуальних завдань, дослідницький пошук, орієнтацію
на формування професійних компетентностей, творчу активність і ініціативність здобувачів
освіти.
При організації самостійної роботи у процесі вивчення іноземних мов слід
дотримуватись наступної послідовності дій:
1) розробка програми самостійної роботи здобувачів вищої освіти (узгодженої з метою
і змістом робочої програми навчальної дисципліни);
2) визначення форм роботи, видів навчальної діяльності і завдань для самостійної
роботи;
3) відбір дидактичного інструментарію для організації і реалізації навчальних завдань
для самостійної роботи;
4) розробку навчально-методичних матеріалів для реалізації програми самостійної
роботи здобувачів вищої освіти;
5) організація форм взаємодії суб’єктів освітнього процесу;
6) аналіз результатів процесу організації з корекцією у разі необхідності.
Ефективність організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти у процесі
іншомовної підготовки, її активізація в значній мірі залежить від педагогічних технологій
навчання. Це можуть бути традиційні технології (кейс-технологія, кластер-технологія,
технологія проектів), які вже активно використовуються, так і сучасні комп’ютерні
технології, які відкривають безмежні можливості для навчання.
Інформаційно-комунікаційні технології в самостійній роботі здобувачів заочної форми
навчання, які вивчають іноземну мову, сприяють формуванню їх творчої пізнавальної
активності і самостійності, навичок аналізу, синтезу і критичної мислення.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Аналіз проблеми організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти заочної форми
навчання в процесі іншомовної підготовки дозволяє сформувати важливі для нашої роботи
висновки. По-перше, сьогодні вивчення самостійної роботи здобувачів вищої освіти її
організації в процесі іншомовної підготовки має виходити з потреб суспільства в
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ініціативних, самостійних, досвідчених фахівцях, здатних професійно виконувати свої
обов’язки і сприяти розвитку і процвітанню своєї держави.
По-друге, самостійна робота в процесі іншомовної підготовки розглядається як засіб
розвитку самостійності здобувачів вищої освіти, що змушує трактувати її як вільну,
доцільну, мотивовану діяльність.
По-третє, проблема організації самостійної роботи здобувачів заочної форми навчання
в процесі іншомовної підготовки повинна вирішуватися виходячи з сучасних можливостей
інформаційних технологій.
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Fedir Limbakh and Nataliia Yakovenko. Organization of the External Students’ SelfStudy Activity in the Process of Foreign Language Training as a Pedagogical Issue
The article considers the problem of the organization of the external students’ self-study
activity in the process of foreign language training. The strategy of innovative development of
society defines the main requirements for the training of qualified, competitive specialists in
accordance with international standards of education, who are fluent in information and
communication technologies, capable of self-improvement, ready for constant updating of
knowledge and professional growth. The constant growth of these requirements affects both the
organization pattern of the external students’ education, the process of learning a certain system of
knowledge, skills, and the formation of their independence. On the basis of the analysis of scientific
sources, which reveal the concept of “students’ self-study activity”, we note the diversity of
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interpretations of this complex pedagogical phenomenon. An important role of students’ self-study
activity in the process of foreign language training is emphasized. The main motivational
orientations of the higher education external students during the study of a foreign language are
highlighted. Foreign language becomes not only an object of learning, but also an integral part of
professional growth and general culture training of a higher education external student.
On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature in the article the
problem of the organization of the external students’ self-study activity in the process of foreign
language training at the present stage of development of education, its practical significance for the
development and creative self-realization of the higher education student is actualized. The new
functions and roles of the scientific and pedagogical personnel of a higher education establishment
(hereinafter – HEE) are considered. The complex of measures, which will provide an effective
solution to the problem of the organization of the external students’ self-study activity in the
process of foreign language training, is determined. The necessity of using modern information and
communication technologies in the organization of external students’ self-study activity in HEE is
considered.
Key words: self-study activity; external students’ education; professional growth; foreign
language training; information and communication technologies.
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