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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРАНОТО ОБУЧЕНИЕ НА БАЗАТА
НА СОЦИОЛОГИЧЕСКАТА СИ ПРОИЗВОДНА

Линков Александър Йорданов, PhD, доцент
Клинков Георги Тодоров, PhD, главен асистент
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
(4000, България, Пловдив, бул.”България” №324, e-mail: starcom2@abv.bg)
Анотация. Личностно ориентираното технологично обучение е построено на базата на много категорични, педагогически и методически функционални граници: 1/Съобразяване на първо място със самобитността на съществуване на всеки един ученик, без неговото познавателно, предметно и поведенческо знание и действие да се унифицира в границите на приет предварително модел. 2/В хода на реализирането на трудова и технологична дейност
(много по различна от останалите проявления на учебен труд, поради факта, че е инструментално и технологически
насочена) на този етап на обучение липсват методически и предметно-поведенчески ориентири, свързани с „разбирането на ученика за неговата самоценност и уникалност”. 3/Социализиращата роля на труда и технологията допълва картината на личностно ориентирания компонент в технологичното обучение. 4/Въвеждането на категорията
индивидуално трудово поведение дава нови възможности пред образователната практика (редуцирана на базата на
новия учебен предмет технологии и предприемачество) на базата на изведените в Л.О.Д.П.Т.О (личностно ориентиран дидактически подход за технологично обучение) функционални сегменти (методически елементи).
Ключови думи: ориентиране в личностна среда, фасилитиране, функционална граница на проявление, поведенчески релации, социални детерминанти, трудово поведение, социален модел.
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PERSON-ORIENTED LEARNING BASED
ON ITS SOCIOLOGICAL DERIVATION
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Abstract. Personally-oriented technology training is built on the basis of very categorical, pedagogical and
methodologically functional boundaries: 1 / First of all, to take into account the uniqueness of the existence of each student,
without his cognitive, objective and behavioral knowledge and action, to be unified within the limits of a pre-adopted model.
2 / In the course of the realization of labor and technological activities (very different from the other forms of study work due
to the fact that it is instrumental and technologically oriented) at this stage of study there are no methodological and subjectbehavioral orientations related to the „understanding of the student about his self-esteem and uniqueness. 3 / The socializing
role of labor and technology complements the picture of the personally-oriented component in technology training. 4 / The
introduction of the category of individual work behavior gives new opportunities to educational practice (reduced on the
basis of the new subject-matter technologies and entrepreneurship) on the basis of the LOADT (personally oriented didactic
approach for technological training) functional segments (method elements).
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Личностно ориентираното технологично обучение е
построено на базата на много категорични, педагогически и методически функционални граници:
1/Съобразяване на първо място със самобитността на
съществуване на всеки един ученик, без неговото познавателно, предметно и поведенческо знание и действие
да се унифицира в границите на приет предварително
модел.
2/В хода на реализирането на трудова и технологична дейност (много по различна от останалите проявления на учебен труд, поради факта, че е инструментално
и технологически насочена) на този етап на обучение
липсват методически и предметно-поведенчески ориентири, свързани с „разбирането на ученика за неговата
самоценност и уникалност”.
3/Социализиращата роля на труда и технологията допълва картината на личностно ориентирания компонент
в технологичното обучение.
4/Въвеждането на категорията индивидуално трудово поведение дава нови възможности пред образователната практика (редуцирана на базата на новия учебен
предмет технологии и предприемачество) на базата на
изведените в Л.О.Д.П.Т.О(личностно ориентиран дидактически подход за технологично обучение) функционални сегменти (методически елементи).
Индивидуалното трудово поведение е в основата на
организационното поведение.Поведението е организирана, по определен начин, система от действия или поведенчески актове, която осъществява връзката на индивида с организацията.
Индивидуалното трудово поведение в полето на технологичното по характери и методическа специфика
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1

обучение се проявява винаги, в границите на следните
релации:
конкретно – личностно (трудът на отделния индивид);
конкретно – ситуативно (трудът при конкретни условия);
личностно – детерминирано (силно се влияе от някои
типични за проявяващото го лице черти и особености);
личностно – мотивирано (зависи от мотивите на индивида).
Трудовото поведение на човек се определя от характера на общуването и взаимодействието му с другите
персонажи, с които работи съвместно, които ръководи
или го ръководят[3].
Индивидуалното и групово (екипно) трудово поведение, неговото насочване, направляване, утвърждаване,
регулиране, управление е изключително труден и сложен процес.
Най – важните детерминанти на персоналното трудово поведение са личността и нейната структура, индивидуални различия, възприятия, темперамент и характер.
Трудово поведение: понятие, структура
Към числото на основни категории на социологията
на труда се отнася понятието понятието „социално поведение” и следните негови функционални модификации: трудово, икономическо, организационно, функционално, комуникационно, производствено, демографска,
нормативно, девиантно.
В тях се отразяват свойствата на основните субекти
на социалният живот: личността, колектива, групата.
Социалното поведение, изразено чрез участие в труд се
явява произволен компонент на социалната среда , която
5

Linkov Aleksander Yordanov, Klinkov Georgi Todorov
PERSON-ORIENTED LEARNING BASED ...

се пречупва през призмата на субективните характеристики, и действени актове на основните субекти, а така
също се явява резултат от субективната детерминация
на човешката активност[2, 65-67].
Поведението на човек в труда е съвкупност от осъзнати, социално значими действия, обусловени от разбирането на собствените функции.В този смисъл трудовото поведение на човек се явява разновидност на неговото социално поведение.
Трудовото поведение на човек представлява особена рефлексия на индивидуални или групови действия,
показващи посоката и интензивността на реализация на
човешкия фактор в пространството на конкретната трудова организация.
То е съзнателно регулиран комплекс действия и постъпки на работника(ученика , поставен в условията на
реална производствена среда), свързани с пълното или
непълно съвпадение на професионалните възможности
и интереси от една страна с дейността на производствената организация и производствения процес от друга.
Това е процес на само настройване и саморегулация,
обезпечаващ определено ниво на личностна идентификация с трудовата среда и трудовият колектив(учебно-трудов колектив).
При реализирането на трудовото поведение на учениците в контекста на поведенческите модели, които го
изграждат и реализират във функционален и методически аспект могат да бъдат отбелязани(маркирани) следните важни компоненти: наличие на мотивация; възприятие; съобразяване с критериалната основа на трудовото
им поведение[3, 89-97].
Своеобразна разновидност на социалното поведение,
разглеждано в общият му методологически контекст са
понятията „трудова дейност” и „трудово поведение”.
Трудовата дейност – тя представлява строго фиксиран във времето и пространството целесъобразен ред от
операции и функции, извършвани от хората, обединени
в производствена организация.
В границите на тези си функции трудовата дейност
решава следните задачи:
- създаване на материални блага, като средства за
обезпечаване пълноценното протичане на живота;
- реализиране на услуги с различно по степен на целево предназначение;
- разработване на научни идеи, концепции, ценности
и техни приложни аналози;
- натрупване, систематизиране, обобщаване и предаване на информация и на нейни носители.
Трудовата дейност на учениците(разглеждана в
рамките на поведенческите модели и стратегия на реализация)притежава всички атрибути, които притежава трудовата дейност, като социално детерминирано действие.
Тя се реализира категорично в рамките на определен
пространствено-времеви модел, който притежава детерминиращи образователно-програмни и нормативни
стандарти на планиране и методическа реализация.
Трудовата дейност на учениците не трябва да се
възприема извън общият социален контекст на конкретния поведенчески акт.
Независимо от характера на образователният способ,
дидактическите средства и очакваните учебни резултати, тя притежава редица функционални показателя, които я правят устойчива конюнктурна система:
1) Функционално-технологически набор от трудови
операции, предписани в границите на конкретното образователно пространство (образователна среда) от функционална програма (образователни и производствени
норми и стандарти).
2) Наличие на набор от съответстващи качества на
субекта (ученика), решени като основни положения в
различните професионални, квалификационни и длъжности характеристики и степени.
3) Материално-технически условия, пространствено-времеви рамки, производствено-технологични и
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организационни модели за реализация в условия, максимално имитиращи и ситуиращи производствените и
професионалните.
4) Наличие на определен способ на организационно-технологическа и икономическа връзка на субектите на труда (учениците) със средствата и условията на
етапно и крайно планиране и реализация в границите на
константното по характер образователно пространство.
5) Приложение на нормативно-алгоритмизиран способ(начин)за организационно поведение на учениците
на базата на който да се изгради цялостната поведенческа матрица, включваща специфичните детерминанти: трудов процес, производствен процес, образователно-професионален процес, технико-технологичен процес [1, 12-14].
Трудовото поведение в училище – представлява системата от индивидуални и групови действия, показващи(улеснявани в процеса на тематична интеграция) с
помощта на дидактически обосновани средства насочеността и степента на интензивност на реализация на
човешкия фактор в границите на една условна производствена организация(ученически трудов колектив или
малка производствена група).
Трудовото поведение представлява регулиран(от
учителя, професионалният консултант, техническият
майстор) процес на интериоризиране на комплекс от
теоретични постановки, практически действия и технологични постъпки, съвпадащи с възможностите(онтологическа детерминанта)на учениците от различните
възрастови групи; общите им интереси, свързани с производствената организация, на която те са част (поведенческа детерминанта); способността им за самонастройка,, саморегулация, обезпечаване на определено ниво на
личностна идентификация.
Структурата на трудовият поведенчески акт (поведенческият модел може да включва достатъчен брой,
контролирани поведенчески актове, както по отношение на организационната си компонента, а така също и
по отношение на технико-технологичната си такава) на
ученика може да бъде представен по следващият начин:
- циклично повтарящи се действия, еднотипни по резултат, посока и пространство, възпроизвеждащи стандартни статусно-ролеви ситуации, ситуации или намерения;
- маргинални действия и постъпки, които се формират, видоизменят, допълват на базата на фазовите промени, които настъпват при прехода от един статус в друг;
- проявление в образователното поле на обучението
по техника и технология на различни поведенчески схеми и стереотипи; често срещащи се образци и модели на
социално-трудова реакция;
- действия, в основата на които стоят рационални мисловни схеми, приведени с помощта на учителя или техническият консултант в устойчиви убеждения и трайна
социално-трудова позиция;
- акции и мероприятия, планирани и реализирани в
поведенческото пространство на трудовата дейност под
влиянието на едни или други обстоятелства;
- спонтанни действия, постъпки, отношения, провокирани от индивидуални или групови емоционални
състояния, предпочитания нагласи;
- осъзнато-действено или неосъзнато-хаотично повторение (приемане) на стереотипите на масово или групово поведение;
- действия и постъпки като трансформация на влиянието на други субекти, приемащи различни форми на
принуждения и убеждения.
Трудовото поведение на учениците може да бъде диференцирано по отношение на следните критерии:
1) по предметно-целева насоченост(на базата на логиката на съответният производствен процес и технико-технологическа дейност);
2) на базата на развитието на пространствено-времевите перспективи в процеса на реализация на определеScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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ните образователни и учебни цели и очаквания;
3) посредством разграничаването на контекста на
трудовото поведение, основаващо се на съществуващия
комплекс (образователно-технологичен), включващ относително устойчиви по характер фактори на производствената среда, субектите и системите за комуникация,
във взаимодействието с които се извършва реализация
на индивидуалното социално поведенческо действие ;
4) посредством използването на методи и средства
за достигане на конкретни резултати, в зависимост от
предметно-целевата насоченост на поведенческият акт
и социокултурните образци и еталони, които той следва;
5) според типа рационализирано производствено поведение обосновано съобразно конкретната професионална стратегия за обучение и социално-трудова адаптивност.
Поведенческите модели, проявяващи се в процеса на
трудово и специализирано техническо обучение са в състояние да реализират следните функционални релации :
- отразяват в пълнота господстващият функционален
алгоритъм на производствения процес, който на базата
на логиката на труда в училище представлява сам по
себе си своебразен поведенчески аналог на трудова дейност(тук е необходимо да се изтъкне и допълни факта, че
голямото разнообразие от специфични трудови дейност
в образователното пространство на 1-12 клас много точно отразяват съответните технологични способи, процеси, унифицирани действия);
- ученикът се приспособява към производствената и
професионална категория „работник” на базата на строгото спазване на условията на планиране на производствения процес и специфичността на социалното обкръжение, в което попада;
- образователният субект възприема определените
динамични социални стандарти , стереотипи, професионални установки, които довеждат до неговото интернализиране в процеса на категорично проявена социализация и свързаният с нея процес на натрупване на социално-трудов и жизнен опит;
- в пълнота отразяват характерните черти на ученика,
иницииращ себе си като работник, статут, който в определени условия се променя или потвърждава своята
функционална природа ;
- създават се материално-технически условия за въздействие върху отделни компоненти на обкръжаващата
го производствена и социална среда.
Сферата на обучение по „техника и технология” (използва се тази формулировка, обединяваща различните
учебни предмети, програми и съдържателни нормативи
с цел постигане на задоволителна във функционално отношение степен на унифициране на поведенческите модели, проявявани в различните училищни степени-1-4
клас; 5-8 клас; 8-12 клас в рамките на трудовото, технологичното и професионално-технологично обучение)
предлага следните типове поведенчески модели, които
могат във функционален и методически аспект да бъдат
отнесени в полето на една класификационна една група,
състояща се от 13 производни, на базата на съобразяване
с основният водещ дескриптор (специфичният поведенчески акт), при помощта на следните диадни отношения
(противопоставяния):
А) Субекти на поведение-индивидуални, колективни.
Б) Наличие или отсъствие на взаимодействия, които
могат да бъдат точно класифицирани или измерени.
В) Характер на производствената функция-изпълнителска, управленска, контролираща, обединяваща, контролна, менажираща.
Г) Степен на съответствие (отклоняване) на образователното поведение, спрямо приетите производствени норми на основата на приетият способ за действие.
Д) Степен на формализация.Установяване или не установяване на приети стандарти, норми, законови положения в официалните документи.
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1
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Е) Характер на проявената активна мотивация-ценностна, ситуативна, рефлексивна.
Ж) Очаквани производствени резултати-позитивно
или негативно отношение.
З) Образователна сфера на реализация на поведенческите актове-в границите на реализиране на собствен
трудов процес; построяване на производствени отношения(социо метрически по характер и степен на етапен
мониторинг); създаване на трудова атмосфера.
И) Постигната степен на рутинност в поведението
посредством индивидуалните реакции, свързани с прояви и акции извън производственото пространство на
обучение.
Й) Изграждане на траен житейски модел, свързан
участието в конкретна професионална дейност.
К) Степен на реализация на наличният трудов потенциал на ученика. Лекота в реализацията на социално-трудовия потенциал.Необходимост от значителна
мобилизация на различните компоненти на трудовия
потенциал.
Л) Значение на показателя „възпроизводство на трудовия потенциал”в рамките на простото възпроизводство(основаващо се на възприемането и спазването на
производствените норми и стандарти); в границите на
сложното по характер възпроизводство(основаващо се
на различната степен на проявление от страна на ученика на: моментен или траен интерес към техниката;
общи или комплексни мотиви; осъзнати или неосъзнати
потребности; ценностна ориентация на базата на временен или постоянен интерес към конкретна обществена
професия.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ АНАЛИЗА

Насакина Лилия Аркадьевна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Поволжский государственный университет сервиса
(445677, Россия, Тольятти, улица Гагарина, 4, e-mail: lilia.nasakina@yandex.ru)
Аннотация. В целях эффективного управления деятельностью хозяйствующего субъекта необходима информация для разработки и принятия управленческих решений. Основным источником информации является учетная
система предприятия, включающая различные виды учета, которые отличаются оперативностью предоставления
соответствующей информации, способами отражения и различиями в уровнях ее аналитичности. Новые подходы
к управлению обуславливают необходимость развития учетно-аналитического обеспечения процесса выработки
управленческих решений. Выделение в учетной системе хозяйствующего субъекта управленческого учета и управленческой отчетности направлено на обеспечение руководства организации детальной и структурированной информацией в аспектах, способствующей оперативному управлению и повышению эффективности бизнеса. Важным
этапом построения управленческой отчетности о финансовых результатах является создание системы получения
оперативной, точной и достоверной информации о функционировании предприятия в целом и его структурных
подразделений, позволяющая принимать своевременные и эффективные управленческие решения. Существование
различных подходов к разработке форматов управленческой отчетности о результатах финансово-хозяйственной
деятельности организации определяется не только информационной основой управленческой отчетности, но и способами обработки учетных данных в процессе проведения экономического анализа и формирования соответствующих показателей, отражающих обоснованность управленческого решения. Формирование управленческой отчетности в определенных форматах объективно требует необходимости произведения горизонтального и вертикального анализа прибылей (убытков), коэффициентного анализа доходов и расходов деятельности хозяйствующего
субъекта.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческая отчетность, доходы, расходы, прибыль, маржинальный доход, рентабельность.
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Abstract. In order to effectively manage the activities of an economic entity, information is necessary for the development and adoption of management decisions. The main source of information is the accounting system of the enterprise,
which includes various types of accounting, which differ in the efficiency of the provision of relevant information, ways
of reflection and differences in the levels of its analyticity. New approaches to management necessitate the development
of accounting and analytical support of the management decision-making process. Allocation in the accounting system
of the economic entity of management accounting and management reporting is aimed at providing management of the
organization with detailed and structured information in aspects that contribute to operational management and business
efficiency. An important step in the construction of management reporting on financial results is the creation of a system
for obtaining timely, accurate and reliable information about the functioning of the enterprise as a whole and its structural
units, allowing to make timely and effective management decisions. The existence of different approaches to the development of management reporting formats on the results of financial and economic activities of the organization is determined
not only by the information basis of management reporting, but also by the methods of processing accounting data in the
process of economic analysis and the formation of appropriate indicators that reflect the validity of management decisions.
Формирование управленческой отчетности в определенных форматах объективно требует необходимости произведения горизонтального и вертикального анализа прибылей (убытков), коэффициентного анализа доходов и
расходов деятельности хозяйствующего субъекта.
Keywords: management accounting, management reporting, income, expenses, profit, margin income, profitability.
Основное предназначение управленческой отчетности заключается в представлении показателей о прошлой и настоящей деятельности хозяйствующего субъекта и использовании данных отчетности для определения параметров будущей деятельности. При формировании управленческой отчетности используется учетноаналитический подход, предполагающий использование
данных оперативного учета, регламентированного финансового учета, а также аналитических показателей,
полученных в ходе обработки учетной информации на
основе применения методов экономического анализа.
При ведении на предприятии также управленческого
учета процедура составления управленческой отчетности зависит от взаимосвязи финансово-управленческой
бухгалтерии.
При автономном варианте организации управленческого учета показатели управленческой отчетности
формируются на основе информации управленческого
учета. При интегрированном варианте - управленческая
отчетность составляется на взаимосвязанных показате8

лях финансового и управленческого учета. На большинстве предприятий отчетность для целей внутреннего
пользования составляется на основе информации финансового учета, идентифицированной под потребности формирования учетно-аналитической информации
управленческой отчетности.
В зависимости от информационной базы управленческой отчетности определяются процедура построения
управленческой отчетности и методическая основа формирования ее показателей.
В случае, когда на предприятии ведется управленческий учет обособлено от финансового, при составлении
управленческой отчетности используются данные первичных учетных документов, являющихся основанием
совершения тех или иных хозяйственных операций на
предприятии. Этот подход практически исключает использование информации финансового учета [2, c.9] .
Составление управленческой отчетности на основе
использования информации финансово-управленческой
бухгалтерии является наиболее целесообразным с поScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1

икономически
науки

зиции экономически процесса формирования информации, обеспечивающей оптимизацию информационных
потоков внутри организации и снижение затрат на получение показателей управленческой отчетности.
Третий формат управленческой отчетности предполагает лишь перегруппировку показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью повышения аналитичности учетной информации. При таком подходе
составления управленческой отчетности используются
аналитические способы обработки данных финансового учета, позволяющие осуществить преобразование
бухгалтерской (финансовой) отчетности в формат
бухгалтерской управленческой отчетности.
Использование того ли иного подхода при составлении управленческой отчетности каждый хозяйствующий субъект выбирает самостоятельно в зависимости
от уровня развития управленческого учета и взаимодействия финансовой и управленческой бухгалтерии [3-11].
Для отдельных организаций раскрывать в примечаниях к финансовой отчетности управленческую информацию предлагается положениями стандарта МСФО
(IFRS) 8 «Операционные сегменты». В отечественной
практике аналогом является Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010,
утвержденное Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N
143н. Требования РПБУ о раскрытии информации по
сегментам распространяются на коммерческие организации, являющиеся эмитентами публично размещаемых
ценных бумаг (кроме кредитных организаций).
Подобно МСФО отечественный стандарт предусматривает управленческий подход в формировании показателей отчетности, предполагающий формирование информации по сегментам на основе показателей внутренней отчетности и использовании ее данных для принятия
управленческих решений [12-16]. Такой подход позволит заинтересованным пользователям оценить не только
финансовое и имущественное положение организации,
но и иметь представление о тех факторах, которые явились основополагающими для принятия руководством
эффективных управленческих решений. Следует отметить, что в данном случае необходимо во внутренних
регламентах организации отразить положения, касающиеся целесообразности и безопасности с точки зрения защиты коммерческой тайны при формировании
внутренней отчетности. Тем более что МСФО (IFRS) 8
«Операционные сегменты» обязывает организацию самостоятельно установить наиболее подходящий формат
раскрытия информации, который обеспечит сохранение
коммерческой тайны данных внутреннего учета [17,
с.195]. Это следует понимать как то, что данные, предназначенные для внешних пользователей, должны основываться на данных управленческой отчетности и быть
тождественны показателям управленческой отчетности.
В таком случае внешние пользователи будут владеть
более конкретной информацией о субъекте хозяйствования и его предпринимательской деятельности.
Рассмотрение различных подходов к разработке
форматов управленческой отчетности о финансовых
результатах, которые определяются направлением деятельности хозяйствующего субъекта, потребностями
его управления и важностью для разработки и выбора
альтернативных управленческих решений. С переходом российских предприятий на требования международных стандартов отчетности, управленческий специфическое свойство приобретает анализ, результаты
которого наряду с конфиденциальностью частично используются внешними пользователями. Тем самым данные управленческого анализа имеют все больший выход
на международные стандарты финансовой отчетности.
По данным управленческих отчетных форм о финансовых результатах объективно необходимо произвести
как минимум горизонтальный анализ (первый формат
отчетности), вертикальный анализ (второй формат отчетности) и, как правило, коэффициентный анализ
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1
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(третий формат отчетности).
Рассматривая несколько форматов отчета о финансовых результатах, следует учитывать, что показатели
различных форм можно подразделить на две группы:
показатели положительного влияния на прибыль (объем
продаж, выручка от продажи, прочие доходы и т.д.) и
показатели отрицательного влияния на прибыль (себестоимость продаж, коммерческие и управленческие
расходы, прочие расходы и т.д.), что необходимо
учитывать при разработке формата этих форм, используемого для анализа состава, структуры, динамики соответствующих показателей и их соотношения
[11, с.87]. Представляется логичным, что показатели
положительного и отрицательного влияния на прибыль
должны быть, с одной стороны, представлены с учетом моделей формирования соответствующих показателей прибыли, а, с другой стороны, они должны
быть сгруппированы в зависимости от их характера в
формате отчета о финансовых результатах, используемом при анализе динамики и структуры показателей
финансовых результатов.
Возможные форматы отчета о финансовых результатах для внутреннего пользования представлены в таблицах 1-8.
Таблица 1 - Формат отчета о финансовых результатах для оценки динамики доходов и расходов на основе
горизонтального анализа

Данные такой отчетности позволяют менеджерам
отслеживать динамику основных факторов, влияющих
на прибыль организации. При этом дается оценка факторам, сдерживающим наращивание чистой прибыли, и
факторам, положительно влияющих на ее рост. В нашем
примере увеличение чистой прибыли обусловлен опережающими темпами роста общей величины доходов
(110,05%) по сравнению с темпами роста общей величины расходов (108,59%). Положительным в оценке показателей таблицы является превышение доходов над расходами по обычным видам деятельности, что привело к
увеличению прибыли от продаж.
На основании информации этого формата управленческой отчетности принимаются решения, касающиеся
необходимости при определенных условиях снижения
соответствующих расходов и увеличения соответствующих доходов для целей недопущения падения прибыли
как по основной, так и по прочим видам деятельности
организации [20].
Для оценки структуры доходов и расходов и ее изменения разрабатывается формат отчета о финансовых
результатах организации с элементами вертикального
анализа (таблица 2).
Следует отметить, что наибольшей составляющей в
совокупных доходах предыдущего и отчетного периодов являются доходы по обычным видам деятельности,
показателем которых является выручка от продажи, соответственно, в предыдущем периоде – 98, 42% и в отчетном – 97,94%. В совокупных расходах наибольшую
долю составляют расходы по обычным видам деятельности, представленные показателями себестоимость
продаж, управленческие и коммерческие расходы. При
этом имеет место отрицательная динамика как в структуре доходов, поскольку снижается доля выручки от
продажи на 0,48%, так и в структуре расходов, где на9
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блюдается рост доли управленческих расходов на 1,33%,
коммерческих расходов – на 1,51%, а также прочих расходов – на 0,32%.
Таблица 2 - Формат отчета о финансовых результатах для оценки структуры доходов и расходов на основе
вертикального анализа

На основе такой информации менеджеры принимают управленческие решения, связанные с улучшением
структуры доходов и расходов и направленные на повышение эффективности деятельности отдельных видов
деятельности организации.
В таблице 3 представлен формат отчета о финансовых результатах организации, предназначенный для
оценки относительных показателей доходов и расходов
на основе коэффициентного анализа, где приведены показатели соотношения доходов и расходов.
Таблица 3 - Формат отчета о финансовых результатах для оценки относительных показателей доходов и
расходов на основе коэффициентного анализа

Положительным в оценке показателей указанного
формата о финансовых результатах является превышение доходов над расходами. В отчетном периоде величина доходов на 1 рубль расходов возросла с 1,102 руб. до
1,117 руб., что явилось следствием опережающих темпов роста доходов по сравнению с темпами роста расходов организации. Большую часть доходов приносит операционная деятельность, доля которой в общей сумме
доходов организации составляет 98,42% в предыдущем
периоде и 97,94% - в отчетном периоде.
На основании анализируемых показателей менеджер
принимает управленческие решения, направленные как
на продолжение операционной деятельности организации, так и на развитие ее финансовой и инвестиционной
деятельности. Кроме этого, разрабатываются рекомендации, сдерживающие необоснованное увеличение расходов по всем видам деятельности.
Важной информацией для оценки эффективности деятельности организации является информация, отражающая уровень и динамику относительных показателей
прибыльности, к которым относятся показатели рентабельности. Такая информация может быть представлена
в отчете о финансовых результатах следующего формата (таблица 4).
На основании данных формата управленческой отчетности, представленной в таблице 1-2, менеджер дает
оценку увеличения или снижения эффективности основной деятельности организации, а также в целом всей ее
10

финансово-хозяйственной деятельности.
Таблица 4 - Формат отчета о финансовых результатах
для оценки относительных показателей прибыльности

Приведенный пример отражает увеличение эффективности деятельности организации, поскольку уровни
показателей рентабельности в отчетном периоде имеют
положительную динамику. Логичным является отставание темпов роста рентабельности финансово-хозяйственной деятельности по чистой прибыли по сравнению с темпами роста рентабельности по прибыли до
налогообложения, что является следствием отнесения
исследуемой организации к плательщикам текущего налога на прибыль. Но при этом следует отметить недостаточно высокий уровень рентабельности продаж, поскольку в среднем для производственных предприятий
он должен стремится к 20%.
Результаты анализа отчета о финансовых результатах
организации, предназначенного для оценки относительных показателей прибыльности, являются основанием
для разработки управленческих решений, связанных с
повышением эффективности деятельности хозяйствующего субъекта. Совокупность мероприятий в этом направлении будет затрагивать как сферу производства,
так и сферу продажи продукции, поскольку показатели
рентабельности зависят от структуры объёма продукции, уровня и структуры затрат на ее производство, цен
на используемые ресурсы, объёма продаж, отпускных
цен, и т.д. [21, с.111]
В системе управленческих отчетов современных
предприятий может формироваться отчет о финансовых
результатах, составленный на основе маржинального
подхода, который предполагает деление затрат на переменные и постоянные и определение двух финансовых
результатов от обычных видов деятельности: 1) маржинального дохода и 2) прибыли от продаж.
При маржинальном подходе схема построения отчета о финансовых результатах в наиболее общем виде
представлена в таблице 5.
Таблица 5 - Схема построения отчета о финансовых
результатах при маржинальном подходе
Показатели

Сумма, д.е.

Выручка от продажи (без НДС)
Переменные затраты
Маржинальный доход (с.1-с.2)
Постоянные затраты
Прибыль от продаж (с.3-с.4)

1 000 000
600 000
400 000
300 000
100 000

Информацию представленного формата управленческого отчета менеджеры могут использовать для управления процессом формирования финансовых результатов.
При расчете плановых показателей объема продукции (работ, услуг), продажной цены, прибыли, а также
для оценки финансовой устойчивости предприятия и его
конкурентоспособности практическое значение имеет
показатель удельного маржинального дохода.
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Удельный маржинальный доход по данным формы
управленческого отчета о финансовых результатах рассчитывается следующим образом:
МД удельный = Маржинальный доход / Выручка от продажи
(1)
Важным инструментов для планирования и оценки
деятельности предприятия является расчет критических
показателей (критический объем продукции, критическую цену, критический уровень расходов), при которых выручка совпадает с величиной себестоимости продаж, и предприятие, соответственно, не получает прибыли, но и не имеет убытка.
По данным управленческого отчета о финансовых
результатах можно рассчитать критическую выручку
следующим способом:
Vкрит = S пост/ МДудельный. (в денежных единицах),
(2)
где:
S пост - сумма условно-постоянных расходов периода.
Расчет критических показателей является отправной точкой для определения прогнозных показателей.
В частности, для определения количества продукции
(выручки от продажи), позволяющих не только покрыть
затраты, но и получить необходимую величину планируемой прибыли используется подход:
Vпл = (Sпост+ Pпл) / МД удельный ,
(3)
где:
Pпл - планируемая величина прибыли.
С точки зрения представления в динамике основных показателей управленческой отчетности по
финансовым результатам, которая содержит в себе
динамические показатели, возможны два основных
подхода к ее составлению. Первый подход является
накопительным, когда показатель, который формируется в динамике, показывается нарастающим итогом с
начала года. Второй подход является периодовым,
когда показатель в отчетности приводится не нарастающим итогом с начала года, а каждый отчетный
период (квартал, месяц, неделю) показатель начинает
накапливаться заново с нулевого уровня.
Накопительный формат управленческой отчетности о финансовых результатах, составляемой с периодичностью 1 месяц, представлен в таблице 6 (январь
2016 года) и таблице 7 (февраль 2017 года).
Таблица 6 - Накопительный формат отчета о финансовых результатах (составленный по итогам января)
Показатель

01.2016

01.2017

Абсолютное
отклонение

Выручка от продажи, тыс. руб.

60

75

+15

Таблица 7 - Накопительный формат отчета о финансовых результатах (составленный по итогам января-февраля)
Показатель

01-02.2016

01-02.2017

Выручка от продажи, тыс. руб.

Абсолютное
отклонение

100

120

+25

Достоинством такого подхода является то, что он
позволяет дать оценку функционирования предприятия
не одномоментно за короткий период времени, а на протяжении более длительного периода - года, абстрагируясь от влияния фактора сезонности или других факторов, которые проявляются лишь в отдельные периоды
годового промежутка времени. Сравнение отчетных
периодов времени, охватывающих более длительный
промежуток времени, с аналогичным периодом прошлого года, позволяет устранить влияние, в частности,
фактора сезонности на динамику сравниваемых показателей, поскольку в каждом году влияние сезонного
характера можно условно считать практически неизменным. Причем, чем более продолжительный период
будет охватывать отчет, составленный накопительным
итогом, тем ниже будет влияние фактора сезонности
на итоговые показатели. В результате, управленческий персонал получает целостное представление о
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результатах функционирования организации в течение
какого-либо года, а не какого-либо его отрезка.
Недостатком подобного подхода является то, что
с использованием отчетности, составленной суммированием показателей более чем за один отчетный период, менеджер практически не имеет возможности
оценить эффективность предпринятых им корректировок внутри одного года, поскольку подобная отчетность будет отражать в себе динамику показателя в
периоде не только после принятого управленческого
решения, но начиная с начала года.
Однако при оценке отчетности отдельно за февраль 2016-2017 года налицо становятся определенные
кризисные тенденции в результатах финансово-хозяйственной деятельности (таблица 8).
Таблица 8 - Периодовый формат отчета о финансовых результатах (составленный по итогам февраля)
Показатель

01-02.2016

01-02.2017

Абсолютное
отклонение

Выручка от продажи, тыс. руб.

40

45

+5

Таким образом, рассмотрение показателей двух
форматов управленческой отчетности (накопительный
и периодовый) в их взаимосвязи позволит заинтересованному пользователю сформировать полную информацию о деятельности хозяйствующего субъекта в
течение отчетного периода. При определении формата
управленческой отчетности о финансовых результатах необходимо учитывать и другие ограничения, в
частности, необходимость разграничения учетных и
расчетных показателей между разделами конкретной
формы управленческой отчетности, необходимость
следования максимально большому количеству принципов формирования и представления учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой
отчетности.
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ОСОБИСТІСНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА

Андрющенко Тетяна Костянтинівна, доктор педагогічних наук, завідувач
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та педагогіки розвитку дитини (Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини)
Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради
(18003, Україна, Черкаси, вул. Бидгощська, 38/1, e-mail: antatko@ukr.net)
Анотація. У статті акцентовано на вимогах сучасності щодо зміни ролі педагога. Зазначено, що наразі він сприймається не як єдиний наставник та джерело знань, а як коуч, фасилітатор, тьютор, модератор в індивідуальній освітній траєкторії дитини. Зауважено на необхідності активізації інноваційного потенціалу суб’єктів освітнього процесу через формування і розвиток інноваційної культури педагогів. Проведено аналіз сучасного наукового сприйняття
феномену «інноваційна культура педагога» через різні аспекти інноваційної культури. Представлено власне розуміння феномена «інноваційна культура педагога». Обґрунтовано виділені позиції авторського визначення, а саме:
комплекс особистісних якостей, систему цінностей, знань, умінь та навичок, які уможливлюють процеси оцінювання, продукування і впровадження нових ідей в умовах динамічного розвитку суспільства. Доведено важливість урахування особистісних якостей педагога при формуванні інноваційної культури. Зауважено, що заявлений комплекс
особистісних якостей, притаманний носію інноваційної культури педагога, має включати: асертивність, мобільність
особистості, емоційну врівноваженість, креативність, відповідальність, гуманність, оптимістичне прогнозування,
рефлексивність. Подана характеристика кожної з окреслених особистісних якостей. Визначено, що формування інноваційної культури педагога відбуватиметься ефективно за наявності сукупності відповідних внутрішніх і зовнішніх умов, які сприятимуть активізації зазначених вище особистісних якостей, знань, умінь та навичок інноваційної
діяльності. До умов, що забезпечують формування інноваційної культури педагога віднесено такі: створення інноваційного середовища закладу освіти, забезпечення психологічного супроводу інноваційної діяльності педагогів,
використання сучасних форм взаємодії з дорослими і технологій, спрямованих на розвиток інноваційного мислення
педагогів. Уточнено сутність кожної умови. Зазначено, що інноваційно доцільно організований простір професійної діяльності педагогів уможливлює розвиток особистісних якостей, які активізують сприйнятливість педагогів
до нових ідей, прагнення продукувати власні ідеї і здатність реалізовувати їх в освітньому процесі, що є проявом
сформованої інноваційної культури педагога.
Ключові слова: інноваційна культура педагога, авторське визначення, інноваційна діяльність, освітній процес,
особистісні якості, інноваційне середовище закладу освіти, психологічний супровід інноваційної діяльності, форми
і технології взаємодії з дорослими.
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Abstract. The article gives the accent on the modern demands as for change of teacher’s role. It is mentioned that now
he / she is perceived not as the only instructor and source of knowledge, but as coach, tutor, facilitator, moderator in child’s
individual educational route. It points out the necessity to activate innovative potential of the subjects of educational process through formation and development of pedagogues’ innovative culture. Analysis of modern scientific understanding
of the phenomenon «pedagogue’s innovative culture» through different aspects of innovational culture has been made.
The author presents personal comprehension of the phenomenon «pedagogue’s innovative culture». The grounds are given
to the highlighted points of author’s definition, in particular: complex of personal qualities, system of values, knowledge,
abilities and skills, which enable processes of assessment, production and implementation of new ideas under conditions of
dynamic development of the society. The importance of taking into account pedagogue’s personal qualities during formation
of innovative culture is proved. It is noted that the given complex of personal qualities, which is common to the bearer of
pedagogue’s innovative culture, should include: assertiveness, flexibility of personality, emotional equilibrium, creativity,
responsibility, humanity, optimistic prediction, reflexivity. Characteristics of each of the mentioned personal qualities is
given. It is defined that formation of pedagogue’s innovative culture will be effective if a set of relevant internal and external conditions, which will promote activation of the mentioned above personal qualities, knowledge, abilities and skills of
innovative activities, will be available. To the conditions, which provide formation of pedagogue’s innovative culture, we
refer: creation of innovative environment of the educational establishment, provision of psychological support of teachers’
innovative activities, usage of modern forms of interaction with adults and technologies, which are aimed to develop teachers’ innovative thinking. The essence of every condition is clarified. It is said that innovatively expediently organized space
of teachers’ professional activities enables development of personal qualities, which activate pedagogues’ readiness for new
ideas, desire to produce own ideas and possibility to realize them in educational process, that is manifestation of formed
innovative culture of a teacher.
Keywords: pedagogue’s innovative culture, author’s definition, innovative activity, educational process, personal qualities, innovative environment of educational establishment, psychological support of innovative activity, forms and technologies of interaction with adults.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Глобальні зміни, які відбуваються на сучасному
історичному етапі у світовій економіці, науці, техніці,
ставлять перед освітою важливі завдання: навчити підНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1

ростаюче покоління жити та ефективно діяти в умовах
змінних координат, спрямовувати свої зусилля на постійне самовдосконалення, вибудовувати оптимальну
траєкторію власного розвитку та професійного вдосконалення, здійснювати інноваційну діяльність в умовах
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динамічного розвитку суспільства. Концепцією «Нова
українська школа» однією з рис випускника закладу загальної середньої освіти передбачається така: «інноватор», здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж
життя [1]. Ключова роль у вихованні майбутніх інноваторів належить педагогам. Сьогодні в умовах суспільних
трансформацій значно змінюються роль педагога. Наразі
його сприймають не як єдиного наставника та джерело
знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в
індивідуальній освітній траєкторії дитини. Коуч – професіонал, який, по-перше, вміє бачити і цінити в людині
позитивний потенціал і, по-друге, володіє спеціальними
знаннями і навичками, що дозволяють йому допомогти
людині самій побачити і розвинути цей потенціал за дуже
короткий термін. Тьютор – наставник, який допомагає
вихованцям найбільш оптимально здійснювати освітню
діяльність. Модератор – ведучий, що відповідає за дотримання встановлених норм поведінки і спілкування.
Фасилітатор – це людина, що забезпечує успішну групову комунікацію, сприяючи комфортній атмосфері та
плідності співпраці [1].
Модернізаційні процеси в освіті вимагають від
педагогів креативного і, в той же час, критичного мислення, побудови педагогічного процесу, спрямованого
на розкриття здібностей і можливостей вихованців, задоволення їхніх різноманітних освітніх потреб, забезпечення пріоритетності загальнолюдських цінностей,
усвідомлення зростаючої ролі інноваційних процесів,
а також формування власних якостей, що дозволять
педагогам бути готовими до внутрішніх змін, продукування і впровадження інновацій. В. Кремень зауважував, що на сучасному етапі реформування освіти
актуалізується необхідність в «осмисленні феномену
«інноваційна культура» (яка і забезпечує безперервний
інноваційний розвиток суспільства) та шляхів формування людини з інноваційним типом діяльності, що
стане адекватною відповіддю на перехід цивілізації до
інноваційного типу розвитку [2, с. 11]. У Законі України
«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні» інноваційну культуру визначено як «складову інноваційного потенціалу, що характеризує рівень
освітньої, загальнокультурної і соціально-психологічної
підготовки особистості та суспільства в цілому до
сприйняття і творчого втілення в життя ідеї розвитку
економіки країни на інноваційних засадах» [3, с. 43–51.].
Зазначене актуалізує необхідність активізації інноваційного потенціалу суб’єктів освітнього процесу через
формування і розвиток інноваційної культури педагогів.
Наразі поняття «інноваційна культура» розглядається
науковцями як один із чинників активізації діяльності
представників різних галузей. Проте феномен «інноваційна культура педагогів» залишається вивченим недостатньо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналіз наукових джерел з окресленої проблеми свідчить про посилену увагу сучасних
науковців до феномену «інноваційна культура педагога». Вченими розглядалися різні аспекти інноваційної
культури педагога. Зміст нашого наукового пошуку відбивається у дослідженнях О. Аматьєвої [4], Н. Гавриш
[4], О. Єфросініної [5], А. Кальянова [5], ], В. Носкова
[5], О. Козлової [6], Р. Миленкової [6], В. Кременя [7],
Н. Мурованої [8], Л. Овсянкіної [9], Л. Холодкової [10]
та ін. [11-20]. Маємо зауважити, що наразі відсутні єдині
підходи до визначення сутності інноваційної культури
педагога. Так, О. Аматьєва і Н. Гавриш акцентують на
рівні професійності «який виявляється у здатності об’єктивно оцінювати нові ідеї, у готовності творчо освоювати і використовувати у своїй роботі все нове, прогресивне» [4, с. 11–13], В. Носков, А. Кальянов, О. Єфросініна
ґрунтують визначення на «системі цінностей, що відпо14
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відають інноваційному розвитку суспільства і відображають індивідуально-психологічні якості, інші найважливіші соціальні цінності людини, які сприяють формуванню та розвитку інноваційно активної особистості» [5,
с. 71], Л. Холодкова зауважує, що інноваційної культури педагога – це «сфера духовного життя» [10, с. 10],
О. Козлова, Р. Миленкова та ін. визнають її як складову загальної культури [6], а Л. Овсянкіна – як «процес і
продукт інноваційної діяльності, тобто сукупність того,
що інноватор створює і як він це створює» [9, с. 7–14],
Н. Мурована – як «систему професійних засобів особистісного розвитку, що забезпечує інноваційний спосіб
педагогічної діяльності, провідним компонентом якої є
цінності інноваційної педагогічної діяльності» [8, с. 55].
У ході аналізу наукових праць виявлено, що, розкриваючи сутність дослідженого феномену, учені недостатньо акцентували увагу на ролі особистісних якостей у
формуванні інноваційної культури педагога.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Розкрити сутність феномену «інноваційна культура
педагога». Охарактеризувати особистісні якості, необхідні для формування інноваційної культури педагога.
Конкретизувати умови, які сприятимуть активізації зазначених особистісних якостей. Окреслити змістовий
аспект форм взаємодії з дорослими і технологій, спрямованих на розвиток інноваційного мислення педагогів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Особистість педагога є системоутворювальним чинником для успішного проведення інноваційної діяльності.
На працездатність, креативність, рівень відповідальності за результати інноваційної діяльності безпосередній
вплив мають особистісні якості педагога. На нашу думку, формування інноваційної культури педагога активізується в площині прагнення особистості до постійного
самовдосконалення в різних аспектах життя і професійної діяльності, моделювання поведінки відповідно до
викликів суспільства, розвитку креативного потенціалу.
Важливість урахування особистісних якостей педагога підтверджується й психологічними дослідженнями.
Зокрема, С. Максименко зауважував, що «особистість є
складною системою, що саморозвивається… ми повинні дати змогу особистості вільно функціонувати і розвиватися за власними законами, але, водночас, надавати
їй керовано такі можливості (природні і соціальні), які
підлягають емпіричній фіксації і верифікації» [21, с. 12].
Досліджуючи інноваційну культуру, О. Бартков акцентував на професійних і особистісних якостях, якими
має володіти педагог. Такими було визначено: «усвідомлення смислу і цілей освітньої діяльності у контексті актуальних проблем сучасної школи; здатність формулювати освітні цілі, виходячи із сучасних запитів суспільства; вміння окреслювати нові педагогічні орієнтири у
відповідності до вимог особистісно-орієнтованої освіти;
вміння вчасно коригувати освітній процес у відповідності до критеріїв інноваційної діяльності; володіння
технологіями, формами й методами інноваційного навчання; уміння аналізувати зміни в освітній діяльності,
розвитку особистісних якостей учнів; здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності,
усвідомлення значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів» [22, с. 52–58].
Ми впевнені, що акцентуацію варто робити на розвиток відповідних особистісних якостей педагога, які
становитимуть внутрішній стрижень носія інноваційної
культури і в подальшому проявлятися у професійній
інноваційній діяльності. На нашу думку, інноваційна
культура педагога – суб’єктивна категорія, що включає
вмотивованість педагога до інноваційної діяльності,
комплекс особистісних якостей, систему цінностей,
знань, умінь та навичок, які уможливлюють процеси
оцінювання, продукування і впровадження нових ідеї в умовах динамічного розвитку суспільства (Т. Андрющенко).
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стей, притаманний носію інноваційної культури педагога, має включати: асертивність, мобільність особистості,
емоційна врівноваженість, креативність, відповідальність,
гуманність, оптимістичне прогнозування, рефлексивність.
Охарактеризуємо виокремлені особистісні якості:
– асертивність – усвідомлення педагогом своєї індивідуальності, розуміння власних достоїнств і недоліків; відстоювання власної точки зору, без порушення
моральних прав і приниження гідності іншої людини,
самостійний аналіз ситуацій, що виникають, без покладання на думку більшості; гідна реакція на критику і похвалу;
– мобільність особистості – прояв ініціативи, гнучкості; різноманітність впливів на розвиток подій; урахування змін, що відбуваються в конкретній ситуації, в
процесі вибудови нових стратегій інноваційних впливів;
– емоційна врівноваженість – збереження самоконтролю в будь-якій ситуації, адекватна реакція на зовнішні чинники, що провокують емоційний зрив;
– креативність – продукування оригінальних ідей
з виходом за межі загальноприйнятих схем, виконання
завдань нестандартним способом, творче мислення конструктивного спрямування, готовність до створення нових цінностей.
– відповідальність – усвідомлення певних ризиків
інноваційної діяльності, здатність передбачати наслідки
інноваційних впливів, готовність до перепроектування
заявленої інновації. В. Кремень зазначав, що «відповідальність за власні вчинки є однією з важливих детермінант рівня загальної та інноваційної культури особистості, особливо нині, коли наслідки діяльності окремої
особистості можуть набувати глобального характеру»
[22, с. 7].
– гуманність – визнання самоцінності дитинства особистості, упевненість у здібностях і можливостях дитини, емпатійне ставлення до неї, розуміння її внутрішнього світу, інтересів, прагнень.
– оптимістичне прогнозування – прогнозування розвитку особистості дитини через вплив на її позитивні
якості; розвитку освітніх ситуацій з опорою на їх позитивні засади; прогнозування самовдосконалення педагога на основі самопізнання;
– рефлексивність − усвідомлення педагогом того, що
сучасні діти потребують нових підходів до забезпечення освітнього процесу, організації взаємодії на засадах
співробітництва з дитиною; що важливим є оволодіння педагогом такими технологіями передачі знань, які
сприяють розвитку в дітей здатності самостійно знаходити потрібну інформацію, аналізувати і систематизувати її, продукувати нові знання, використовувати їх у
відповідній життєвій ситуації.
Формування інноваційної культури педагога
відбуватиметься ефективно за наявності сукупності
відповідних внутрішніх і зовнішніх умов, які сприятимуть активізації зазначених вище особистісних якостей.
До умов, що забезпечують формування інноваційної
культури педагога відносимо:
1. Створення інноваційного середовища закладу
освіти:
– виявлення, підтримка і розвиток педагогів з високим інноваційним потенціалом;
– стимулювання інноваційної активності педагогів
через мобілізацію мотивів особистісної самореалізації,
самоствердження, підтримку інноваційних ініціатив,
матеріальне заохочення;
– створення центру інновацій;
– ресурсне забезпечення закладу відповідно до сучасних вимог;
– налагодження системи пошуку інформації,
необхідної для проведення інноваційної діяльності;
– участь педагогів у міжнародних і всеукраїнських
проектах, грандах.
2. Забезпечення психологічного супроводу інноваційної діяльності педагогів.
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1
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– створення психологічно комфортної атмосфери закладу освіти;
– налагодження партнерської взаємодії між суб’єктами інноваційної діяльності;
– підтримка готовності педагогів до ретрансляції
інноваційних знань і взаємопоповнення інноваційного
досвіду в колективі;
– фокусування на відчутті успіху і задоволення від
результатів інноваційної діяльності;
– сприяння розвитку у педагогів впевненості в собі;
– презентація дієвості демократичних способів спілкування;
– стимулювання внутрішньоособистісних мотивів
педагога на саморозвиток через інноваційну діяльність;
– допомога в подоланні психологічного опору інноваціям через підтримку, переконання, навчання.
3. Використання сучасних форм взаємодії з дорослими і технологій, спрямованих на розвиток інноваційного
мислення педагогів.
– «Методичний аукціон» – форма творчого «купівліпродажу» інноваційних ідей;
– «Методичний новігатор» – дослідження попиту
і розповсюдження інноваційних розробок в закладах
освіти;
– «Віртуальна академія» – ознайомлення педагогів із
сучасними он-лайн технологіями самоосвіти. Стимулювання їхньої участі у вебінарах, он-лайн конференціях,
Інтернет-клубах, Інтернет-школах, спільнотах, користування і поповнення колекції цифрових ресурсів, електронною бібліотекою, віртуальною майстернею тощо;
– «Науково-методичне бюро» – апробація інноваційних підходів до організації освітнього процесу;
– «Методичний меседж» – обмін інноваційним досвідом з обґрунтуванням отриманих результатів.
Ефективною для формування інноваційної культури
педагогів визнаємо технологію «Дизайн-мислення» (автор – засновник IDEO Девід Келлі). Дизайн-мислення
(Design Thinking) – це інноваційна ідеологія рішення проблем, заснована на прикладному людино-орієнтованому
підході. «Дизайн-мислення» дозволяє вирішувати проблеми, використовуючи методи і процеси мислення, що
застосовуються дизайнерами: експериментування, створення моделей, апробація, зворотній зв’язок, перепроектування. Воно включає в себе творчий підхід в поєднанні
з критичним мисленням, після чого йдуть етапи аналізу і
побудови. У педагогічну науку «Дизайн-мислення» прийшло завдячуючи компанії IDEO, яка випустила в 2012
році посібник «Дизайн-мислення» для педагогів».
Ключові питання «Дизайн-мислення».
1. «Що є?» – оцінка сьогодення – ознака дизайн-мислення. Увага до наявного стану допомагає з’ясувати потреби, знайти рішення.
2. «Що якщо?» – дослідження проблеми, пошуки
шляхів вирішення. – Що, якщо можливо все? (мозковий
штурм).
3. «Що вражає?» – розгляд кожної концепції, їх аналіз, вибір тих, що вразили – шанс до прогресу (зона здивування) – вибір концепцій для експериментування.
4. «Що працює?» – перевірка ідеї на практиці.
Мінімалізація затрат.
Етапи вирішення проблеми.
П’ять етапів, з яких складається «Дизайн-мислення»,
логічно витікають один з одного:
емпатія → фокусування → генерація ідей → прототипи → тестування.
Емпатія – глибоке занурення в проблемну галузь.
Фокусування – формулювання конкретної, значимої
проблеми, яка підлягає вирішенню.
Генерація ідей – колективна генерація ідей, вибір
найцікавішої, яка спрямована на вирішення проблеми.
Прототипи – створення моделі для тестування отриманих рішень.
Тестування – отримання зворотного зв’язку і знаходження найкращого рішення проблеми.
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У разі потреби можна повторювати одну стадію або
всю процедуру необхідну кількість разів. «Дизайн-мислення» слугує для вирішення неконкретних проблем.
Метод дуже ефективний в умовах невизначеності, коли
завдання нечітке або невідоме.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Інноваційна культура педагога
– багатогранний феномен. Вона активізує інноваційну
діяльність педагога, спрямовану на продукування нових знань, організацію оновленої педагогічної практики,
створення і впровадження нововведень, які, мобілізуючи внутрішні ресурси педагогічної системи, приводять
до підвищення якості освіти. Важливим аспектом інноваційної культури педагога є, на нашу думку, вміння інтегрувати і зберігати в динамічній єдності традиційні та
інноваційні підходи до організації освітнього процесу.
Це передбачає усвідомлення педагогом сутності інноваційної діяльності, необхідності педагогічних інновацій,
розуміння суспільної значущості модернізації освіти і
сформованості в особистості загальнокультурних цінностей.
Усвідомлюючи вагомість впливу особистісних якостей педагога на результати інноваційної діяльності, ми
акцентували увагу на обґрунтуванні ролі і характеристиці особистісних якостей педагога, конкретизували умови, що забезпечують формування інноваційної культури
педагога. Вважаємо, що інноваційно доцільно організований простір професійної діяльності педагогів, забезпечення психологічного супроводу інноваційної діяльності, використання сучасних форм комунікації для
обміну інноваційним досвідом уможливлюють розвиток
особистісних якостей, які активізують сприйнятливість
педагогів до нових ідей, прагнення продукувати власні
ідеї і здатність реалізовувати їх в освітньому процесі,
об’єктивно оцінюючи отримані результати. Зазначене є
проявом сформованої інноваційної культури педагога.
Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження полягають у розробці діагностичного інструментарію для визначення рівнів сформованості інноваційної
культури педагога.
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деятельности. Подчеркивается необходимость и важность формирования и развития информационной культуры личности обучающегося в условиях информационной инфраструктуры образовательного учреждения, как социокультурной
реальности, воздействующей на все стороны жизнедеятельности человека и определяющей его индивидуальные потребности и мотивы, в идеальном случае на уровне саморефлексии. Характеризуются обобщенные функции информационной инфраструктуры образовательного учреждения (генерирование информации, хранение, распространение и восприятие), заложенные в основу холистичной образовательной среды педагогического университета. Выделяются наиболее
продуктивные индикаторы и показатели разрешения противоречий между разноуровневой предметной и информационной подготовкой учителя-предметника. Резюмируется возможность решения проблем моделирования, проектирования и
создания холистичной образовательной среды педагогического университета, в основе которой лежит информационная
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Abstract. Based on the results of the analysis of the characteristics of modern socio-economic transformations occurring in the
information society under the influence of scientific and technical progress, the potential of the holistic educational environment
of the pedagogical university in solving the problems of high-quality training of teachers of subject-specific subjects demanded by
the employer is determined. The possibilities of pedagogical modeling and designing a holistic environment of a pedagogical high
school as an information infrastructure of an educational institution that provide students with the acquisition of a wide range of
time-tested behavioral stereotypes that are useful and beneficial for a person in various life situations and allow him to realize a system of value orientations are explored. The necessity and obligation to emphasize the designers of a holistic educational environment on its adequacy and compliance with an abstract object is noted. The problems of competence of the subject teacher trained
in the pedagogical university in the field of information activities are analyzed. The necessity and importance of the formation and
development of an information culture of an individual student in the information infrastructure of an educational institution, as
a sociocultural reality affecting all aspects of human life and determining its individual needs and motives, ideally at the level of
self-reflection, is emphasized. Characterized are the generalized functions of the information infrastructure of an educational institution (information generation, storage, distribution, and perception), which form the basis of the holistic educational environment
of a pedagogical university. The most productive indicators and indicators for resolving the contradictions between the multilevel
subject and information training of the subject teacher are highlighted. The possibility of solving the problems of modeling, designing and creating a holistic educational environment of a pedagogical university, based on the information infrastructure of an
educational institution, at the methodological, theoretical and applied levels is summarized.
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менные социально-экономические перемены, происходящие в постиндустриальном информационном обществе в очень короткие временные сроки, обусловленные
стремительностью темпов научно-технического прогресса, для подавляющего большинства людей прежней
индустриальной эпохи, информационная сфера которых
была весьма существенно ограничена, значительно превосходят масштабы прошлых или прогнозируемых будущих перемен. В таких условиях человек неизбежно
сталкивается с проблемой определения наиболее эффективных и продуктивных механизмов формирования социальной компетентности личности, обеспечивающих
комфортные условия жизнедеятельности индивида в
зависимости от оперативного и правильного реагирования на раздражители социума и радикальные изменения
социо- и инфоноосферы, личностно-мотивированного
изменения стереотипов информационного поведения, а
значит и уровня информационной культуры личности,
как одной из наиболее значимых ценностей для субъектов информационного общества.
Безусловно, что это обстоятельство имеет особую
ценность для преподавателей образовательных учреждений всех уровней, готовящих своих учеников для жизни, профессиональной деятельности и самореализации
в условиях информационного общества. Поэтому в повседневной профессиональной деятельности педагога
социальный, общекультурный, гуманный, экономический, предметный, воспитательный, экологический и
другие компоненты должны быть основоопределяющими составляющими, наряду с технологическим и информационным, компонентами. Как отмечается А.Ю.
Кравцовой, это утверждение сохраняет свою актуальность практически с конца 80-х годов XX века, когда
один из апологетов теории постиндустриального общества Д. Белл констатировал вступление человечества в
информационную эру, характеризующуюся не только
развитием средств и способов коммуникаций, а и новыми принципами социальной и технологической организации [1; 2]. По сути, в этом случае мы имеем дело с
социальной информатикой, изучающей по выражению
К.К. Колина «социальные аспекты процесса информатизации общества, а также их воздействие на условия жизни и действия людей в принципиально новой для них
информационной среде» [3].
Социальная информатика, как один из обязательных разделов образовательной области «Информатика»,
представляет субъектам образования широкий спектр
апробированных временем поведенческих стереотипов,
полезных и выгодных человеку в различных жизненных
ситуациях и позволяющих ему реализовать систему ценностных ориентаций. Конечно же, система личностных
ценностей определяется человеком индивидуально и
является его личным делом, однако такая предметная
область, как «Социальная информатика», реализуемая
в условиях продолжающейся информатизации образования уже на уровнях интернетизации, цифровизации,
онлайнизации, виртуализации и кибернетизации этой
важнейшей сферы социума, помогает обучающимся реально и адекватно воспринимать окружающую действительность и является одной из основ его развития в условиях современного информационного общества.
В целом можно с уверенностью сказать, что для современной стадии развития человеческой цивилизации,
характеризующейся сверхбыстрыми темпами научно-технического прогресса, выражающегося в развертывании научно-технической революции, и высоким
динамизмом социально-экономических процессов, характерно и специфично фронтальное сближение новых
перспективных информационных технологий с жизнью.
Информационные процессы повсеместно занимают
адекватное историческому времени место в формировании общечеловеческих ценностей, в выработке общих
подходов и путей для сохранения земной цивилизации
и стабильного развития мира. В такой ситуации на одно
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из первых мест выходит проблема формирования адекватного динамике социально-экономических процессов
климата информационного динамизма в образовательной сфере, определяющего эффективную и продуктивную информационно-образовательную среду образовательных учреждений, в том числе и педагогических
университетов, для успешного формирования и развития информационной компетентности и одноименной
культуры обучающихся.
При этом, необходимо учитывать то обстоятельство, что информационная культура человека не может
быть сведена только лишь к системе знаний в области
информационно-коммуникационных технологий и информационных процессов, а ценностно для личности
проявляется в их деятельном эффективном применении, основывающемся на активно-преобразовательном
отношении к окружающей действительности. Поэтому
очевидно, что в условиях нынешнего информационного общества информационная культура является обязательной и неотъемлемой частью совместной деятельности субъектов образования, а успешность формирования и развития этого важнейшего качества у педагогов
тесно взаимосвязано с необходимостью определения
наиболее рациональных подходов к моделированию и
проектированию эффективной информационно-образовательной среды педагогического университета. С учётом приведенных выше обстоятельств можно предположить, что такая среда должна в полной мере отвечать
холистичным требованиям системной интегративности,
обеспечивающим синергию и эмерджентность (новое
системное качество) учебно-воспитательного процесса
для подготовки востребованных работодателем учителей (бакалавров и магистров педагогического образования). Несомненно, такая структурно-функциональная
модель холистичной информационно-образовательной
среды позволит обеспечить не только педагогическому
университету, а и той информационной инфраструктуре
образовательного учреждения, в которой будет работать
его выпускник – учитель-предметник, ведущее позиционирование в системе непрерывного педагогического образования [4].
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Проблемам
моделирования и проектирования оптимальной информационно-образовательной среды школы и вуза, в условиях которой можно было бы успешно решать вопросы
компетентностной образовательной парадигмы подготовки обучающихся к продуктивной и комфортной
жизнедеятельности в современном информационном
обществе, посвящены многие работы учёных-педагогов и психологов [5-27]. Условно их можно поделить
на работы, посвященные решению общепедагогических и психологических проблем (С.И. Архангельский,
Н.В. Бордовская, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, А.К.
Маркова, Р.С. Немов, А.А. Реан, В.А. Сластенин, Н.Ф.
Талызина, и др.) и исследования в области традиционных, современных и перспективных компьютерных
информационно-коммуникационных технологий, результаты которых используются образовательными
учреждениями для создания своих информационно-образовательных сред (В.П. Беспалько, И.В. Роберт, И.Г.
Захарова, В.А. Извозчиков, Е.С. Полат, Е.И. Машбиц,
Л.И. Миронова, В.В. Лаптев, Б.С. Гершунский, Г.К.
Селевко, Л.С. Гребнев, Г.Р. Юнусова и др.).
Так, например, В.А. Сластениным в основу процесса
подготовки специалиста в образовательной среде вуза
положены профессиограммы, представляющие собой
описательную модель профессиональных качеств выпускника, дающие возможность прогнозировать конечные результаты его обучения и воспитания [28]. А.К.
Маркова, выделяя личностный компонент в структуре
общей профессиональной деятельности специалиста,
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предлагает деятельностную и личностную модели его
подготовки в вузе и определяет последнюю как совокупность качеств, обеспечивающих самореализацию личности в производственной сфере и в сфере саморазвития
[29]. Некоторые исследователи при моделировании и
проектировании образовательной среды считают её моделью приближённый образ конструируемого объекта,
по сути, абстрактного оригинала, который отражает среду обучения и воспитания лишь частично. Ведь при всех
достоинствах компьютерного и математического моделирования и проектирования даже самые совершенные
и идеальные модели или проекты образовательной среды не смогут отразить всех её специфических закономерностей в силу того, что эта среда является основоопределяющим (базовым) элементом процессов обучения
и воспитания личности [30].
Грамотно и правильно спроектированная педагогическая модель должна однозначно определять те компоненты, которые входят в исследуемый объект, явление или процесс (систему), подробно и детально обозначать связи между компонентами объекта и модели.
Следовательно, проектирование информационно-образовательной среды педагогического вуза, являющейся
основой основ современного разномасштабного образовательного пространства, в котором осуществляются
личностные (человеческие) взаимосвязи не только между непосредственными субъектами образования – преподавателями и студентами, а и родителями, представителями администрации и общественности и их взаимодействие с «информационно-методическим обеспечением образовательного процесса на базе информационной
системы вуза» [31, с. 27], может рассматриваться как
действие по созданию лишь приближённой модели исследуемого объекта.
При проектировании педагогической модели, каковой, собственно, и является холистичная образовательная среда педагогического университета, внимание проектировщиков должно акцентироваться на её адекватности и соответствии абстрактному объекту, реальная продуктивность которого может быть подтверждена только
практикой использования в подготовке будущих учителей. Поэтому с учётом сложности и многомерности создаваемого педагогического проекта он может представлять собой систему, служащую в определенной степени
весьма эффективным, но в недостаточной степени проверенным инструментарием для исследования другой
системы. Вместе с тем, педагогическое проектирование
образовательного процесса, происходящего в этой среде, вполне возможно путём использования четырёхуровневых моделей: структурной, принципиальной, функциональной и параметрической. При таком подходе к
решению проблемы проектирования холистичной информационно-образовательной среды педагогического
университета её проект можно будет рассматривать как
теоретико-концептуальную имитацию и теоретико-схематическое воспроизведение информационной системы,
отражающей принципы организации и функционирования объектов, явлений, процессов среды [32].
В этом случае будет значительно упрощен процесс
исследования возможности практического применения
модели холистичной информационно-образовательной
среды и получения планируемых результатов на стадии
педагогического проектирования, суть которого заключается в «выявлении и анализе педагогических проблем
и причин их возникновения, построении ценностных
основ и стратегий проектирования, определении целей
и задач, поиске методов и средств реализации педагогического проекта» [33].
Формирование целей статьи (постановка задания).
К числу основных целей и задач информационной деятельности субъектов образования можно отнести опережающее отражение и обеспечение потенциальных
личностных информационных потребностей педагогов
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метной, научно-исследовательской, воспитательной,
общекультурной и иной квалифицированной информацией в конкретной образовательной ситуации. При этом,
в каждом конкретном случае предметом образовательной информационной деятельности преподавателей и
студентов является лишь некоторое необходимое множество информационных материалов, а с появлением
новой информации может изменяться и потребность
участников информационного обмена и, соответственно, конкретный предмет информационной деятельности, генерирующий новый уровневый виток развития
информационной культуры личности в зависимости от
условий той инфраструктуры, в которой она находится.
Понимая под информационной культурой личности,
создаваемую людьми социокультурную реальность, которая воздействует на все стороны жизнедеятельности
человека и определяет индивидуальные потребности и
мотивы, в идеальном случае на уровне рефлексии, мы
считаем, что ныне для студентов педагогических университетов – будущих учителей особенно актуален ценностный ориентир на обязательность формирования и
развития информационной культуры в условиях информационной инфраструктуры образовательного учреждения. В качестве подтверждения этого довода можно
привести мнение Г.Р. Юнусовой, которая отмечает «недостаточную компетентность будущих учителей в сфере
готовности к развитию информационно-компьютерной
культуры учащихся, что порождает явное противоречие
между теорией и объективными потребностями практики» [34].
С позиции проблемы, вынесенной в заглавие нашей
статьи понятие «инфраструктура» можно трактовать как
«комплекс отраслей экономической и социальной жизни, имеющий подчиненный и вспомогательный характер, обслуживающий производство (производственная
инфраструктура) и обеспечивающих условия жизнедеятельности общества (социальная инфраструктура)» [35,
с. 165]. Исходя из этого, можно определить информационную инфраструктуру образовательного учреждения
как комплекс средств, систем, методов и технологий
его информационно-образовательной среды, имеющий
подчиненно-направленный
учебно-воспитательному
процессу характер и обеспечивающий эффективные,
продуктивные и комфортные условия жизнедеятельности образовательного учреждения. Имеющийся у нас
опыт педагогической деятельности позволяет утверждать, что именно в рамках подобной информационной
инфраструктуры образовательного учреждения и осуществляется информационная деятельность субъектов
образования. Кроме того, предлагаемый вариант дефиниции феномена информационной инфраструктуры образовательного учреждения позволяет в полной мере
учитывать не только материальные (средства обучения),
а и человеческие ресурсы (педагоги, обучающиеся) той
педагогической системы, каковой является педагогический университет. Последнее же полностью соответствует определению педагогической технологии (технологии образования) в интерпретации ЮНЕСКО, согласно которому она представляет собой «системный метод
создания, применения и определения всего процесса
преподавания и усвоения знаний с учётом технических
и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий
своей задачей оптимизацию форм образования» [Цит.
по: 36, с. 119-120].
С учётом приведённых рассуждений цель нашей статьи можно сформулировать как попытку условной синонимизации информационной инфраструктуры образовательного учреждения высшего образования (педагогического университета) с его проектируемой холистичной образовательной средой, которую мы определяем
как системно-интегративный комплекс традиционных,
современных и перспективных образовательных информационных и коммуникационных технологий, аналоговых и цифровых средств их реализации, учебных,
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научных и иных бумажных и электронных ресурсов, в
том числе программного обеспечения и программно-методических комплексов учебного назначения; средств
их создания, хранения и обеспечения дистанционного
(сетевого) и непосредственного доступа к информации,
необходимой субъектам образования; а также традиционных технических средств обучения, лабораторного,
учебно-производственного и специального оборудования; библиотечных и музейных фондов; учебных, научно-исследовательских, опытно-экспериментальных,
социокультурных и других объектов инфраструктуры
вуза [37; 37].
Изложение основного материала исследования с
полным обоснованием полученных научных результатов. Очевидно, что формирование образовательной информации в условиях такой холистичной образовательной среды педагогического университета всегда будет
связано с документализацией научного и предметного
знания, закреплением этого знания в соответствующих
дидактических и методических материалах и последующей реализацией этих материалов посредством электронно-коммуникативных средств, систем и технологий
обучения. Такая документализация является первым
этапом практически любого информационного процесса в образовательных системах, который оказывает
существенное влияние на все остальные (получение,
накопление, поиск, трансляция и ретрансляция информации). На этом этапе осуществляется аналитическая
обработка или раскрытие содержания образовательной
информации. Несомненно, что обеспечение учебно-воспитательного процесса дидактическим и методическим
материалом является важнейшим компонентом, сопровождающим материализацию решения образовательных
задач и предоставляющим субъектам образования возможность оперативного и системного контроля этого
действия и хранения информационных материалов на
различных стадиях непрерывного педагогического образования. При этом, цели и задачи применения новых
перспективных информационных и коммуникационных
технологий и ожидаемые результаты заключаются в совершенствовании образовательных структур, введении
единообразия в методы работы с информацией на всех
стадиях.
По сути, процесс подготовки и распространения образовательной информации оказывается тем механизмом, крайне необходимым преподавателям и студентам, который трансформирует знание (информацию),
циркулирующее по каналу «образование», в перечень
практических действий (технологию). В этом случае
информация может рассматриваться не только как статичное логическое, языковое отображение абстрактной
и реальной действительности, а как динамичное передаваемое знание, транслируемое адресатам, потребителям,
пользователям (обучающим и обучающимся), которое
принимает благодаря документализации и коммуникационным процессам форму строгой и упорядоченной
образовательной информации. Фактически, преобразование и передача информации в условиях холистичной
образовательной среды, как информационной инфраструктуры образовательного учреждения, осуществляются в процессе информационной деятельности, субъектов среды, выполняющей преобразовательную (преобразование знания в образовательную информацию),
накопительную (хранение информации), коммуникативно-интегративную (передача и переработка информации), управленческую (распределение информации) и
обслуживающую (информационное обеспечение) функции [4; 7; 12; 14].
В настоящее время автоматизация образовательной
информационной деятельности осуществляется, в основном, по трём последним функциям. Однако главный
эффект в этой деятельности достигается тогда, когда
создаются условия для автоматизации процессов преобразования и накопления знаний. Прежде всего, это
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зависит от развития средств интеллектуального интерфейса конечного пользователя с информационной
системой и достижений в области формирования баз
знаний в условиях проектируемой как информационная
инфраструктура холистичной образовательной среды
вуза. Ожидаемый максимально полный эффект, соответствующий нынешним тенденциям цифровизации и
онлайнизации образования, будет достигаться здесь,
очевидно, только с повсеместным широким внедрением
компьютеров пятого поколения, локальных сетей передачи данных, универсальных и развитых средств ввода
и отображения информации, которые смогут эффективно заменить некоторые традиционные и современные
составляющие холистичной образовательной среды.
Общим направлением работ для достижения максимальной эффективности от автоматизации и интернетизации
информационной деятельности субъектов образования
станет при этом создание целостных информационнотехнологических систем обработки данных, т.е. систем,
охватывающих и основные, и вспомогательные процессы их получения, хранения, обработки и применения
для решения насущных задач учебно-воспитательного
процесса. При таком наполнении материальными (техническими и технологическими) и идеальными (знаниевыми и информационными) ресурсами проектируемой
холистичной образовательной среды их эффективное
использование субъектами образования и интегрирование учебной, методической, научной, общекультурной
и социальной информации в различных процессах (например, в комплексных образовательных программах)
становится важным качественным фактором повышения эффективности во всех сферах образовательной деятельности [5].
Образовательное учреждение (школа, колледж, вуз)
и его информационная инфраструктура производит
информацию в различных ее видах. Причем чем выше
уровень автоматизации процессов управления образовательными процессами, тем больше информации проходит через образовательное учреждение. При этом,
элементарный информационный процесс состоит, как
правило, из четырех основных видов деятельности: генерирование информации, ее хранение, распространение и восприятие. Охарактеризуем обобщенные функции информационной инфраструктуры, которую мы
заложили в основу холистичной образовательной среды
педагогического университета. По-нашему мнению, к
ним будут относиться:
- общая обработка информационных материалов, их
верификация и оформление;
- локальное хранение информационных материалов;
- электронная почта и системы электронного обучения;
- обработка персональных данных субъектов учебновоспитательного процесса;
- создание учебных, воспитательных, научных и
иных информационных материалов, их полиграфическое, видео- или электронное копирование и воспроизведение;
- объединение электронной и вербальной коммуникаций участников образовательного процесса;
- обмен информацией между базами данных;
- ввод данных;
- ведение персональных баз данных;
- генерация отчетов по обработке данных;
- управление электронными и бумажными информационными ресурсами;
- осуществление оперативного и постоянного (систематического) контроля организации учебно-воспитательного процесса;
- передача информационных материалов (трансляция
и ретрансляция в режимах онлайн и офлайн);
- обеспечение наглядного представления статичных
и динамичных электронных презентаций (экранных
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ного содержания);
- работа со средствами реализации образовательных
информационно-коммуникационных технологий;
- служба консультаций и поддержки учебно-воспитательной, научно-исследовательской, культурно-просветительской работы студентов;
- обмен локальной и персонализированной информацией;
- служба телекоммуникаций и дистанционного обучения [4; 5; 6; 11; 38].
Обратимся теперь к проблеме компетентности учителя-предметника, подготавливаемого педагогическим
университетом, в области информационной деятельности.
Смена парадигмальных установок в педагогической
науке и профессиональном мышлении со знаниево-ориентированных стереотипов на компетентностно-ориентированные вскрывает несоответствие между быстрыми
изменениями информационных картин мира, изменением методологии и технологии образовательного процесса и инерционностью профессионального сознания
учителей-практиков, ориентированных в основном на
частные изменения, что вступает в определенные, порой
достаточно серьёзные, противоречия с требованиями
работодателей. Показателями кризиса информационной
компетентности учителей в таких ситуациях являются
два основных противоречия. Первое – между степенью
личностной и профессиональной адаптивности учителя
к изменяющимся условиям профессионально-педагогической деятельности в условиях компетентностной парадигмы обучения и динамикой информационной реальности. Второе – между степенью развитости у учителей
системного взгляда на информационную картину мира
и, следовательно, возможностями формирования их поведения в информационной образовательной среде, с
одной стороны, и степенью интегративности процессов,
определяющих постоянно меняющуюся информационную картину мира [22, 25, 26, 38].
В целом же развитие холистичной образовательной
среды педагогического университета как информационной инфраструктуры образовательного учреждения
характеризуется постоянными процессами разрешения
социальных, педагогических и технологических противоречий. Достаточно длительные этапы этих процессов часто заканчиваются созданием новых структурнофункциональных образований в холистичной образовательной среде вуза таких, например, как:(компьютерные
лаборатории и центры, медиатеки, мультимедийные
учебные аудитории и т.п. При этом каждый новый
структурный компонент информационной инфраструктуры образовательного учреждения является не только
практическим выражением внедрения новых информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс, а и определяет уровень системноинтегративного (синергетического) коммуникативного
потенциала в развитии холистичной образовательной
среды университета. В соответствии с диалектическим
принципом единства устойчивости и изменчивости происходит не только простое замещение (включение, отрицание, замена) ранних элементов информационной
инфраструктуры новыми, а их сложное переплетение в
рамках развивающейся структуры холистичной информационной образовательной среды с одновременной
дифференциацией элементов структуры среды по характеру реализуемых функций. В таких ситуациях каждый
элемент реализует локальный информационный процесс, являясь при этом составной частью более общей
структуры, в которой реализуются глобальные процессы [4].
В частности, к таким процессам, можно, отнести:
- реализацию проекта холистичной образовательной
среды педагогического университета, т.е. её создание
в функциях микромодели информационной картины
мира;
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- формирование и содержательное совершенствование информационно-коммуникационного и информационно-технологического тезауруса;
- вычленение функций холистичной образовательной среды педагогического университета;
- создание программно-методических систем преподавания основ вычислительной техники, информатики и
информационно-коммуникационных технологий;
- формирование и развитие предметных, профессионально-педагогических и общекультурных компетенций
учителей в системе непрерывного педагогического образования;
- формирование и развитие информационной культуры субъектов образования.
Также в качестве весьма эффективных и продуктивных индикаторов и показателей разрешения вышеуказанных противоречий можно выделить следующие
характеристики профессионально-педагогической компетентности учителя в области образовательных информационно-коммуникационных технологий:
- способность педагога к критической оценке и интеграции личного и постороннего опыта деятельности в
современной холистичной образовательной среде, как в
информационной инфраструктуре образовательного учреждения;
- стремление к формированию и развитию личных
творческих качеств, дающих возможность генерации педагогических идей в холистичной образовательной среде с целью получения инновационных педагогических
результатов, а также создание собственной информационной среды;
- наличие необходимого, достаточно высокого, уровня общей коммуникативной (в т.ч. и в области информационного взаимодействия посредством электроннокоммуникативных средств, систем и технологий) культуры, теоретических представлений и опыта организации эффективного информационного взаимодействия,
осуществляемого в диалогическом или полилогическом
режимах;
- достаточная степень сформированности уровня
рефлексивной культуры, личностная потребность к саморефлексии и к совместной рефлексии с другими субъектами информационного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе;
- обладание методологической культурой, навыками информационного мышления, моделирования холистичного информационного пространства и прогнозирования результатов собственной информационной
деятельности;
- готовность к совместному продуктивному информационному взаимодействию с субъектами образования, приобретению научного и социального опыта;
- освоение культуры получения отбора, хранения,
воспроизведения и преобразования способов представления, передачи и интеграции учебной, научной, воспитательной, культурно-просветительской, иной информации (в т.ч., в рамках своей предметной области);
- способность к выработке индивидуального стиля
информационного поведения, адекватного современной
компетентностной образовательной парадигме [4; 5; 37;
38].
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Решение проблем моделирования, проектирования и создания холистичной
образовательной среды педагогического университета, в
основе которой лежит информационная инфраструктура
образовательного учреждения должно осуществляться на методологическом, теоретическом и прикладном
уровнях.
При этом методологический уровень будет характеризоваться следующими основными составляющими:
- методологическими основами проектирования и
конструирования холистичной информационной образовательной среды и инфоноосферной эдукологии, с
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последующей разработкой основ кибернетической педагогики;
- осуществлением методологического подхода к
определению роли социально-экономических, научнотехнических, психолого-педагогических и физиологомедицинских факторов использования образовательных
информационно-коммуникационных технологий;
- результатами сравнительного анализа научного
обоснования систем информационной подготовки специалистов в области образования в России и других
странах;
- разработкой тезауруса образовательных информационно-коммуникационных технологий, как системы
однозначных терминов и понятий, необходимых для
осуществления продуктивных интерактивных коммуникаций в холистичной образовательной среде между
субъектами учебно-воспитательного процесса.
Сформированность теоретического уровня должна
определяться наличием таких показателей, как:
- дидактические и психологические принципы конструирования содержательных блоков образовательных
информационно-коммуникационных технологий и процессов их освоения;
- формулирование закономерностей эффективного
функционирования холистичной образовательной среды;
- определение основ информационной инфраструктуры образовательного учреждения и информационного обеспечения системы непрерывного педагогического
образования;
- разработка вопросов логического построения учебных курсов, определяющих формирование информационной культуры будущего учителя;
- изучение, условий реализации и проблем внедрения
системного подхода в учебно-воспитательный процесс;
- обоснование структуры комплексных методик обучения.
На прикладном уровне должны обеспечиваться следующие действия:
- создание информационной инфраструктуры системы непрерывного педагогического образования;
- информационное обеспечение образовательного
процесса;
- формирование умений, навыков и компетенций для
освоения инфоматериальных компонентов образовательного процесса;
- исследование способов, методов и технологий повышения эффективности преподавания учебных дисциплин, формирующих у студентов представления об
информационной картине мира;
- разработка учебных планов, рабочих программ,
учебников, учебных пособий и методических рекомендаций, соответствующих требованиям действующих федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.
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Анотація. У статті здійснено порівняльно-педагогічний аналіз провідних аспектів організації освіти дорослих
в Україні та в Болгарії. Наведено визначення провідних дефініцій дослідження («освіта», «дорослість», «освіта
дорослих») у болгарські та українській науково-педагогічній літературі. Узагальнено різні підходи науковців до
визначення зазначених дефініцій, представлено основні аспекти їхнього обґрунтування (соціальний, педагогічний,
економічний тощо). Разом з тим, на основі низки правових документів Болгарії (Конституція Болгарії, Трудовий
кодекс, Закон про професійну освіту та навчання, Закон про рівень освіти, загальний освітній мінімум та навчальний план) та України (Конституція України, Закон про освіту, Закон про професійно-технічну освіту, Закон про
вищу освіту) у роботі представлено порівняльну характеристику нормативно-правового регулювання освіти дорослих. Окреслено перспективи творчого впровадження цінного досвіду Болгарії у розвиток питань освіти дорослих
в Україні: досвід Болгарії у розвитку культури навчання дорослих, яка орієнтована на оволодіння сучасними знаннями та навичками, різними видами компетенцій; створення мережі навчальних закладів; чітке визначення завдань
і функцій управління державною системою освіти дорослих; співпраця між освітніми установами й державними
органами влади.
Ключові слова: освіта дорослих, безперервна освіта, формальна, неформальна та інформальна освіта дорослих,
Болгарія, Україна.
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Abstract. In the article the comparative and pedagogical analysis of the leading aspects of organization of adult education
in Ukraine and in Bulgaria has been completed. The definition of the leading definitions of the study («education», «adult»,
«adult education») in the Bulgarian and Ukrainian scientific-pedagogical literature was indicated. Various approaches of
scientists to the definition of these definitions, the main aspects of their justification (social, pedagogical, economic, etc.)
were summarized. Also, in the paper, a comparative description of the legal regulation of adult education is presented based
on many Bulgarian legal documents (the Bulgarian Constitution, the Labor Code, the Law on Vocational Education and
Training, the Law on the Level of Education, the General Educational Minimum and the Curriculum) and Ukraine (the
Constitution of Ukraine, The Law on Education, the Law on Vocational Education, the Law on Higher Education). The
prospects of creative implementation of Bulgaria’s valuable experience in the development of adult education in Ukraine
have been established: the experience of Bulgaria in the development of an adult learning culture, this culture focuses on
the acquisition of modern knowledge and skills, various competencies; creation of a network of educational institutions; a
clear definition of the tasks and functions of the management of the state system of adult education; cooperation between
educational institutions and state authorities.
Keywords: continuous education, formal education, non-formal education, informal education, Bulgaria, Ukraine.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах швидкого розвитку економіки,
науки, соціальної сфери та інноваційних технологій доросла людина постійно відчуває потребу в удосконаленні й розширенні власного рівня знань та умінь. Все більше дорослих людей стикаються з тим, що рівень знань,
здобутий під час навчання в закладах освіти, з часом перестає задовольняти їхні особисті та професійні потреби. Тому питання організації освіти дорослих у наш час
набувають колосальної актуальності, вони потребують
уваги з боку науковців, педагогів, чиновників та влади.
Варто наголосити на тому, що в Законі України «Про
освіту» (2017 р.) поряд з іншими принципами освітньої діяльності визначено принцип сприяння навчанню
впродовж життя та інтеграції у міжнародний освітній і
науковий простір [1]. Разом з тим в Україні ініційовано
розробку проекту закону «Про освіту дорослих». Тому
вивчення досвіду країн Європи, зокрема Болгарії у питаннях організації освіти дорослих дозволить застосувати цінні ідеї у діяльності українських закладів освіти,
сприятиме входженню нашої країни до європейського
освітнього простору, зробить наших фахівців конкурентоспроможними на світовому і європейському ринках
праці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
24

загальної проблеми. Питаннями освіти дорослих переймаються як українські (Л. Лук’янова [2; 3], Н. Ничкало
[4], В. Базелюк [5], Л. Пуховська [6], Л. Сігаєва [7]) так і
болгарські дослідники (М. Андреев [8], Р. Бабалова [9],
В. Дейкова [10], Т. Драг [11], І. Іванов [11], Ч. Катански
[12; 13], С. Чавдарова-Костова [14]). У їхніх працях визначено термінологічний апарат питань освіти дорослих, теоретично обґрунтовано принципи, форми, методи
освіти дорослих, окреслено основні форми та напрямки
його здобуття тощо. Разом з тим, у педагогічній науці
відсутній комплексний порівняльний аналіз питань освіти дорослих в Україні та Болгарії на сучасному етапі.
Формування цілей статті. Мета статті – здійснити порівняльно-педагогічний аналіз освіти дорослих
в Україні та Болгарії, окреслити шляхи впровадження
позитивного досвіду Болгарії у розвитку питань освіти
дорослих в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Поняття освіти дорослих в Україні та Болгарії визначено багатьма науковцями, воно спирається на різні аспекти та точки зору. Тому доцільно порівняти визначення
цих понять в Україні та Болгарії. Дефініція «освіта дорослих» передбачає вивчення двох ключових термінів
«освіта» та «дорослість». Розглянемо підходи до визначення цих понять в українській та болгарській науковій
літературі.
Болгарський педагог і дослідник Т. Драг [11] заScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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значає, що поняття освіти залишається одним із найбільш невизначених і суперечливих понять в педагогіці.
Т. Драг та І. Іванов [11] переконані, що термін «освіта» є
збірною назвою для всього, що пов’язано з підготовкою
особистості до її соціальної і професійної самореалізації та розвитку і включає зміст (гуманітарний, науковий,
практичний), рівень освіти особистості (низький, середній, високий), рівень освітньої системи (початкова, середня, вища), якість навчання (добре, погано, середньо)
[11, с. 10].
У педагогічній літературі Болгарії зазначено, що
освіта – це система наукових, культурних та техніко-практичних знань, накопичених людьми в періоди їх
існування та розвитку. Освіта може відбуватися у формальних та неформальних умовах, і будь-який досвід,
який впливає на те, як людина думає, відчуває та діє,
може вважатися освітою [14].
Разом з цим установлено, що болгарські педагоги розглядають освіту у різних аспектах, зокрема у широкому
соціальному плані як соціальний інститут та як соціальне явище. У педагогічному аспекті як цілеспрямований
процес навчання в освітньому закладі або через систему
самоосвіти, з метою оволодіння знаннями, навичками,
методами і досвідом практичної роботи у відповідності
з певними державними вимогами і відповідно до ціннісних орієнтацій і установок [15, с. 19]. У якісному аспекті,
як відображення кількісних характеристик досягнутого
рівня знань, навичок, методів, досвіду пізнавальної та
практичної діяльності [9]. Використання терміну «освіта» також означає систему навчання – навчальні заклади, в яких здійснюється виховання і навчання [8, c. 18].
В українській педагогічній думці, як і в болгарській,
існує ряд визначень поняття «освіта», зокрема В. Лозова
та Г. Троцко [16] зазначають, що «освіта – це процес і
результат засвоєння індивідом досвіду, досягнення ним
значного освітнього рівня, прилучення індивіда до культурних цінностей людства» [16, с. 7]. У педагогічному
словнику С. Гончаренка [17] зазначено, що «освіта –
духовне обличчя людини, яке складається під впливом
моральних та духовних цінностей, що є надбанням її
культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу, шліфування, тобто процес формування
обличчя людини» [17, с. 241–242].
Визначення поняття «дорослість» також є неоднозначним як в Україні так і в Болгарії. Зокрема болгарський дослідник та педагог Ч. Катански [12], зазначає
що дорослі люди характеризуються сформованим інтелектом та особистістю, соціальним статусом, ці характеристики підкріплюються публічно визнаними соціальними та громадянськими правами й обов’язками [12].
Установлено, що українські і болгарські педагоги
розглядають поняття дорослої людини з кількох точок зору (соціальна, психологічна, біологічна та інші).
Так, Л. Лук’янова [3], спираючись на критерій часу за
Б. Ананьєвим, вважає дорослою людину віком від 21 до
65 років. Але варто зазначити, що дослідниця наводить
й інші точки зору, так вона зазначає, що Ю. Кулюткин
вважає дорослою людину у віці від 16 до 70, а от
О. Степанова – від 18 до 40 років [3].
В Україні поняття «освіта дорослих» трактується як
«освіта, спеціально призначена для осіб, які вважаються
дорослими, та має на меті вдосконалення їх освітніх і
професійних кваліфікацій, подальшого розвитку здатностей, покращення, відновлення або оновлення знань,
умінь, інших компетентностей для завершення рівня
формальної освіти, зокрема в новій галузі» [18, с. 137].
У свою чергу національний статистичний інститут
Болгарії зазначає, що «освіта дорослих охоплює всю цільову, формальну та неформальну навчальну діяльність,
спрямовану на покращення знань, навичок та компетентності людини, як з професійного, так і з загального
інтересу, в особистих та соціальних цілях» [19].
Зазначимо, що українська дослідниця Л. Лук’янова
[2] поділяє думку американського вченого М. Ноулза і
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пропонує розглядати поняття «освіта дорослих» у трьох
значеннях: «у широкому розумінні освіта дорослих – це
процес навчання; у вузькому – комплекс організованих
дій щодо навчання дорослих, які здійснюються багатьма
закладами з метою досягнення специфічних цілей; сукупне значення об’єднує процеси й дії в ідею, яка реалізується в соціальній практиці, що й дозволяє розглядати
освіту дорослих як соціальний інститут задля задоволення потреб дорослої людини в освіті, культурі, адаптації
до соціуму» [2, с. 7].
Варто зазначити, що болгарський дослідник
Ч. Катански [13] також розглядає освіту дорослих в
економічному (освіта пов’язана з ринком праці, професійно-технічна освіта, освіта на робочому місці тощо),
соціальному (громадянська освіта, освіта батьків тощо),
особистому та культурному аспектах (самоосвіта, компенсуючи освіта тощо) [13].
Таким чином освіта дорослих в Україні та Болгарії
розуміється як будь-яка навчальна діяльність осіб, що
визнаються дорослими.
Цікавим для вивчення є питання нормативно-правового регулювання освіти дорослих в Україні та Болгарії.
Зауважимо, що законодавча база Болгарії спирається
на офіційні документи Європейського союзу. Зокрема
це Резолюція Європейського парламенту про навчання
дорослих (2008 р.), Рекомендація Ради Європи щодо
шляхів підвищення кваліфікації: нові можливості для
дорослих (2016 р.), Рішення Європейського Парламенту
та Ради про спільні правові рамки для надання кращих
послуг у сфері навичок та кваліфікацій (2018 р.) тощо.
Питання правового регулювання освіти дорослих в
Болгарії висвітлюються в низці нормативних документів. Так, освіта дорослих має правове обґрунтування в
Конституції Болгарії, Трудовому кодексі, Законі про
професійну освіту та навчання, Законі про рівень освіти, загальний освітній мінімум та навчальний план. У
свою чергу в Україні питання освіти дорослих знайшли своє відображення у таких законодавчих актах як
Конституція України, Закон про освіту, Закон про професійно-технічну освіту, Закон про вищу освіту.
Установлено, що Конституція Болгарії і Закон «Про
сприяння занятості» гарантують права кожної людини
на освіту, а також забезпечення можливості отримання базової і середньої освіти для дорослих [20]. Як і в
Болгарії, в Україні Конституція та Закон України про
освіту також гарантують право кожної людини на освіту, доступність до післядипломної освіти та різних форм
навчання [21]. В Україні освіта дорослих визначена невід’ємним складником системи освіти і спрямована на
реалізацію права на безперервне навчання [1].
Цікавим для вивчення є той факт, що Трудовий кодекс Республіки Болгарія забезпечує право на освіту
та навчання дорослих осіб, зайнятих на ринку праці
Болгарії [10]. Український Кодекс законів про працю гарантує додаткову відпустку у зв’язку з навчанням у всіх
типах навчальних закладів [22].
Варто зазначити, що в Болгарії діє Закон «Про сприяння занятості», який регулює систему, функції та управління державною системою освіти дорослих, визначає
світський характер освіти, гарантує її безоплатність у
державних та муніципальних школах, незалежність від
расового національного, гендерного, етнічного та соціального походження. У цьому законі також визначено
види формальної освіти дорослих – вечірня, неповний
робочий день, індивідуальна форма, дистанційна, сумісництво, навчання на робочому місці [20].
У Законі Болгарії «Про сприяння занятості» визначено: положення та умови отримання початкової, середньої та професійної освіти у системі освіти дорослих;
типи шкіл у системі освіти дорослих; право дорослих
на постійне підвищення рівня освіти та кваліфікації без
повторного отримання освіти такого рівня; право кожної
дорослої людини на освіту в обраній ним школі та на
навчання відповідно до його особистих переваг та мож25
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ливостей [20].
Закон Болгарії «Про професійну освіту та навчання»
регулює суспільні відносини, пов’язані з наданням прав
на отримання професійної кваліфікації громадян відповідно до їх особистих інтересів і здібностей, а також
відповідно до потреб країни у кваліфікованій і конкурентоспроможній робочій силі. Варто зазначити, що у
цьому законі визначено юридичні можливості та умови
для функціонування і розвитку системи освіти і професійної підготовки для дорослих на основі співпраці між
освітніми установами та державними органами влади,
місцевим самоврядуванням і соціальними партнерами.
Закон визначає функції державних установ, муніципалітетів та соціальних партнерів щодо професійної освіти і
підготовки дорослих [10].
Таким чином, на основі опрацьованої української та
болгарської педагогічної літератури, нормативно-правових актів обох країн можна окреслити шляхи впровадження позитивного досвіду Болгарії у розвитку питань освіти дорослих в Україні. Так, зокрема, нормативно-правові акти України щодо освіти дорослих повинні
сприяти створенню культури навчання дорослих, яке
орієнтоване на оволодіння сучасними знаннями та навичками, на оволодіння різними видами компетенцій,
котрі визначають сучасний ринок праці та суспільство.
Також позитивним є досвід Болгарії у створенні мережі навчальних закладів для дорослих, чітке визначення завдань, функції та управління державною системою
освіти дорослих. Поруч з розвитком мережі освітніх
закладів для дорослих, необхідним є створення чіткого
механізму офіційного визнання та сертифікації освіти,
здобутої неформальним чи інформальним шляхом.
Варто зазначити, що в Україні доцільно використати
досвід Болгарії у питаннях співпраці між освітніми установами та державними органами влади, місцевим самоврядуванням та соціальними партнерами.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Таким чином можна зробити
висновок про те, що теоретичні аспекти освіти дорослих в Україні та Болгарії є досить подібними. Науковці
обох країн приділяють багато уваги питанням освіти
впродовж життя, надають схожі визначення провідних
дефініцій (освіта, дорослість, освіта дорослих). Поряд
з тим, нормативно-правове забезпечення освіти дорослих в Україні та Болгарії є дещо відмінним. Тоді, як
болгарське законодавство спирається на резолюції Ради
Європейського Союзу щодо освіти дорослих та по суті
є їх відображенням на національному рівні, Україна
створює власну законодавчу базу, яка б задовольняла
потреби нашої держави і у той же час відповідала європейським стандартам. На цьому шляху наша держава
має ряд труднощів, подолання яких не можливе без вивчення та впровадження досвіду європейських країн, зокрема Болгарії. Позитивним є досвід Болгарії у розвитку
культури навчання дорослих, створенні мережі навчальних закладів та чіткому визначенні завдань, функції
управління державною системою освіти дорослих, а також у співпраці між освітніми установами й державними
органами влади.
Серед перспектив подальших досліджень варто назвати вивчення форм та методів освіти дорослих в країнах Європи, зокрема в Болгарії, аналіз тенденцій та перспектив розвитку освіти дорослих в Україні та Болгарії,
окреслення спільних шляхів вирішення актуальних питань організації безперервної освіти, співпраці України і
Болгарії у галузі освіти дорослих.
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Анотація. Метою статті є на основі теоретичного узагальнення досліджуваної проблеми обґрунтувати та експериментально сформулювати зміст, перевірити ефективність методики професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій. Автори вважають, що проектування технології навчання припускає проектування змісту дисципліни, форм організації навчального процесу, вибір методів і засобів навчання.
У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу здійснено характеристику видів технологій
професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін (діагностичні технології, технології навчального діалогу, ігрові технології, проектні технології, кейс-технологія, технологія модерації). Зазначається, що методика
професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій являє собою систему
психолого-педагогічної взаємодії суб’єктів навчання (викладачів та студентів), спрямовану на набуття майбутніми
фахівцями системи спеціальних професійних знань і морально-етичних норм роботи з інформацією та навичок
використання нових інформаційних технологій для забезпечення майбутньої фахової діяльності, яка реалізується
через відповідні форми, методи, прийоми і засоби навчання. В даній статті здійснено проектування змісту професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій, визначено шляхи інтеграції
традиційних та інноваційних організаційних форм та методів, застосування активних та інтерактивних технологій
навчання, як необхідних складових методики професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій.
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Abstract. The aim of the article is to substantiate and experimentally formulate the content on the basis of the theoretical
generalization of the problem under study, and to check the effectiveness of the method of professionally oriented training
of the informational disciplines of future technology teachers. The authors believe that the design of technology teaching
involves designing the content of discipline, forms of organization of the educational process, the choice of methods and
means of training. In the article, based on the analysis of scientific sources and empirical material, the characteristics of the
types of technologies of professionally oriented training of the informational disciplines (diagnostic technologies, technologies of educational dialogue, game technologies, design technologies, case technology, technology of moderation) have been
described. It is noted that the method of professionally oriented training of the informational disciplines of future technology
teachers is a system of psychological and pedagogical interaction of subjects of teaching (teachers and students) aimed at
obtaining future specialists of the system of special professional knowledge and moral and ethical norms of work with the
information and skills of the use of new information technologies to ensure future professional activity, which is realized
through appropriate forms, methods, methods and means of training. In this article, the design of the content of professionally oriented teaching of the informational disciplines of future technology teachers has been made, ways of integrating traditional and innovative organizational forms and methods, application of active and interactive teaching technologies as the
necessary components of the method of professionally oriented training of the informational disciplines of future technology
teachers are determined.
Keywords: methodology, professionally oriented training, computer science disciplines
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Анaлiз нaукoвo-пeдaгoгiчних дocлiджeнь тa пpaктичнoгo дocвiду професійно орієнтованого навчання iнфopмaтичних дисциплін мaйбутнiх учитeлiв тeхнoлoгiй
дaли змoгу виявити низку cупepeчнocтeй, які потребують розв’язання, зокрема, між:
– потребою суспільства у професійно орієнтованій
підготовці майбутнього вчителя технологій та її реальним станом здійснення у системі вищої педагогічної
освіти;
– значним потенціалом інформатичних дисциплін у
підготовці майбутнього вчителя технологій і недостатньою розробленістю теоретико-прикладних засад професійно орієнтованого навчання цих дисциплін;
– необхідністю формування в майбутніх учителів
технологій інформатичної компетентності, важливої для
ефективного здійснення професійної діяльності, та відсутністю науково обґрунтованої методики професійно
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орієнтованого навчання інформатичних дисциплін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Здійснивши аналіз проблеми підготовки вчителя в умовах інформатизації освіти, визначення психолого-педагогічних засад, реалізації навчання з
використанням сучасних технологій, який здійснено в
працях В. Бубнова [1], К. Васеніної [2], А. Гуржія [3],
Л. Макаренко [4] та ін. [5-15] засвідчилися, що в педагогічній науці накопичено певний досвід дослідження
щодо вирішення проблеми підготовки майбутнього вчителя технологій в умовах інформатизації освіти. Однак,
у вітчизняній теорії та методиці навчання відсутні саме
цілеспрямовані дослідження професійно орієнтованого
навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів
технологій.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті – на основі теоретичного узагальнення до27
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сліджуваної проблеми обґрунтувати та експериментально сформулювати зміст, перевірити ефективність методики професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Процес розробки конкретної технології професійно
орієнтованого навчання можна назвати процесом педагогічного проектування. Вважаємо, що проектування
технології навчання припускає проектування змісту дисципліни, форм організації навчального процесу, вибір
методів і засобів навчання.
За своєю сутністю «процес реалізації технології навчання – це цілеспрямована послідовність дій фахівця
(суб’єкта), що забезпечує найбільш оптимальне досягнення певної педагогічної мети в навчанні, професійній
підготовці» [16].
Важливим компонентом, що визначає зміст і спрямованість педагогічного процесу реалізації технології
навчання, виступає її об’єкт. А оскільки об’єктом, також
як і суб’єктом процесу реалізації технології навчання, є
людина, то йому теж властиві індивідуальні особливості, можливості, соціальні проблеми й ін.
Розрізняють різні види технологій професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін. Наведемо
декілька з них: діагностичні, технології навчального діалогу, ігрові та проектні технології, кейс-технологія та
технологія модерації.
І. Діагностичні технології.
Для здійснення ефективної професійної діяльності
викладачу необхідна достовірна інформація, що стосується різних сторін життєдіяльності студентів. Як правило, викладачеві приходиться користуватися різними
видами діагностики, пристосовуючи їх до конкретних
задач своєї професійної діяльності.
Існують такі типи діагностики:
– психологічна діагностика – процес виявлення індивідуально-психологічних властивостей особистості або
інших об’єктів (навчальна група, організація), що піддаються психологічному аналізові;
– соціальна діагностика – комплексний процес виявлення і вивчення причинно-наслідкових зв’язків і взаємин у навчальній групі, студентському або науково-дослідному, творчому колективі;
– педагогічна діагностика являє собою вивчення
особистості, особливостей студентського (учнівського)
колективу з метою забезпечення ефективності індивідуального і диференційованого підходу в цілісному педагогічному процесі.
Останнім часом у професійний словник педагогів досить міцно ввійшло поняття «педагогічний моніторинг».
Моніторинг є похідним від латинського «monіtor» – попереджуючий. У тлумачному словнику В. Даля дається
таке пояснення: «Мониторъ – військовий корабель...
Назва дана від ящірки мониторъ, що ніби-то попереджає
про близькість крокодила...» [16, с. 326].
Ідея і потреба в розробці теорії і технології педагогічного моніторингу виникла, на думку деяких дослідників [1; 2; 4], у зв’язку з аварією на Чорнобильської
АЕС, коли з’явилася необхідність з’ясувати особливості
відновлення процесів навчання і виховання особистості
в районах радіоактивного забруднення.
Ґрунтуючись на даних медичного моніторингу, учені сформулювали задачі психологічного і педагогічного
моніторингу. Психологічний моніторинг установлює
тенденції і закономірності психічного розвитку школярів різного віку, що пережили екологічну катастрофу.
Педагогічний моніторинг, використовуючи дані медичних, психологічних досліджень, визначає, наскільки
раціональні педагогічні засоби, що реалізуються в навчально-виховному процесі, наскільки дидактичні засоби (зміст, форми, методи навчання, режим навчальної
роботи й інше) адекватні заявленим цілям і виявленим
індивідуально-психологічним і віковим особливостям
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дітей, а також специфіці середовища їхньої життєдіяльності.
Таким чином, педагогічний моніторинг – науково
обґрунтована система збору, узагальнення й аналізу інформації про стан об’єкта педагогічної діяльності, прийняття на цій основі стратегічного і тактичного рішення [17. 18]. Можна виділити наступні складові частини
педагогічного моніторингу: а) постановка мети, б) формулювання задач, в) визначення норми стану об’єкта,
г) визначення змісту проведених діагностичних, оціночно-вимірювальних дій, процедур, д) «зворотний зв’язок»
за результатами інтерпретації отриманих даних, е) корекція, ж) підсумкова оцінка (інтегративний результат).
ІІ. Технології навчального діалогу.
Технології навчального діалогу розглядаються не
тільки як особлива організаційна форма процесу навчально-професійної взаємодії в системі «викладач –
студент», але і як фактор актуалізації критичної і рефлексивної функції особистості. Безпосереднє введення в
ситуацію навчального діалогу припускає: а) готовність
студентів до діалогічного спілкування; б) готовність викладача до діалогічного спілкування.
У цілому реалізація технології навчального діалогу
вимагає від викладача зміни установок у плані умінь
адекватно вибудовувати лінію своєї поведінки в ситуації множинності позицій, різноманіття і варіативності
точок зору без очевидної переваги якої-небудь однієї з
них, в умовах непередбачуваності, імпровізації розвитку
діалогу.
Таким чином, навчальний діалог, що особливо торкається питання професійно-особистісного розвитку студента, вимагає серйозних зусиль викладача, його підготовки, організації, підтримці атмосфери доброзичливої
і відкритої взаємодії, з актуалізації й активізації умінь
учасників гнучко пристосовуватися у швидко мінливу
ситуацію дискусивного обговорення проблеми.
ІІІ. Ігрові технології.
Навчально-рольова професійно-імітаційна гра являє
собою дидактичний засіб розвитку теоретичного і практичного професійного мислення і професійного становлення майбутнього фахівця. Загалом дидактична гра знімає протиріччя між абстрактним характером навчальної
дисципліни і реальним характером професійної діяльності, системним характером використовуваних знань у
професійній діяльності і їхній приналежності до різних
дисциплін у період навчання. Дані ігри в професійно орієнтованому навчанні виконують навчально-пізнавальну,
дослідницьку, виховну, розвиваючу, професійно-адаптаційну функції, а також функцію контролю.
Пропонуємо класифікацію форм ігрових професійно
орієнтованих навчальних занять:
– аналіз конкретних (конфліктних) ситуацій (ставиться задача з аналізу обстановки, але не формулюється проблема, що у загальному виді перед цим могла бути
виявлена на лекції, студенти на основі вихідної інформації і результатів її аналізу самі повинні сформулювати
проблему і знайти її рішення);
– метод інцидентів (інцидент імітується у вигляді стресової або аварійної ситуації, що вимагає від студентів
швидких і рішучих, часом неординарних, нестандартних
дій або рішень);
– методи імітації колективної професійної діяльності (виділення ролей, взаємодія учасників занять, що займають різні ігрові посади);
– метод «мозкового штурму» (засіб рішення складних професійно орієнтованих проблем, що вимагають
групового мислення)
– ігрове проектування (конструювання) (вирішення
(вивчення) інженерних проектно-конструкторських задач (проблем) по даній спеціальності і прищеплювання
навичок їх вирішення всім учасникам ігрового заняття);
– ділові ігри (взаємодія учасників у грі обумовлено
спеціальними правилами, що відтворюють закономірності, залежності, положення реальної трудової діяльScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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ності). Ділові ігри, що використовуються в професійно
орієнтованому навчанні, забезпечують комплексне застосування знань, отриманих при вивченні різних дисциплін (інтеграційна роль ігор),сприяють формуванню
чіткого уявлення про професійну діяльність у вибраній
спеціальності; розвивають навички ефективного керування реальними процесами;
– професійно-імітаційні ігри (розвиток творчого
мислення, формування практичних навичок і умінь,
вироблення індивідуального стилю спілкування і поводження при колективному вирішенні задач);
– соціально-психологічний професійно орієнтований
тренінг (своєрідні форми навчання знанням і окремим
умінням, навичкам у сфері спілкування, а також форми
їхньої відповідної корекції шляхом групової практики психологічного впливу). Соціально-психологічний
тренінг вимагає послідовного проходження наступних
етапів: створення єдиного психологічного простору,
а також забезпечення зворотного зв’язку між учасниками тренінгу і від усієї групи–до кожного учасника;
проведення дискусії, гри; вирішення конкретних задач,
оволодіння знаннями, навичками, уміннями, а також досягнення інших розвиваючих або коректувальних цілей;
відновлювальні вправи для зняття психологічної напруги і підведення підсумків заняття.
Доведено, що у рамках тренінгу найбільш розповсюдженими методами є групова дискусія і груповий метод.
В іграх-тренінгах формуються установки професійної
діяльності, легше переборюються стереотипи, корегується самооцінка, розвиваються уміння і навички професійного спілкування. При цьому підкреслимо, що ігрова технологія не замінює традиційні методи навчання,
а раціонально їх доповнює, розширюючи педагогічний
арсенал викладача вузу.
Таким чином, професійно орієнтовані ігри мають
широкі дидактичні можливості. З їхньою допомогою
можна формувати надзвичайно широкий спектр умінь,
навичок, компетенцій, професійно важливих якостей і
властивостей особистості майбутнього фахівця в залежності від того, як організується підготовка і проведення
гри, які мотиви закладаються в її основу викладачами.
Нижче приведемо основні поняття, що характеризують сутність процесів підготовки і реалізації ігрових
професійно орієнтованих освітніх технологій в логічній
послідовності.
1) Проспект гри розкриває її загальний зміст і умови застосування. У проспекті вказуються: мета і задачі
гри, для кого вона проводиться, склад учасників, їхня
кількість і число мікрогруп, моделюємі ролі (професійні, соціальні, сімейні тощо). 2) Сценарій гри дає детальну характеристику моделі професійно орієнтованого
об’єкта або процесу, представленого в грі; встановлює
й обґрунтовує ролі, характеризує правила гри, способи
їхнього представлення учасникам і критерії оцінки діяльності учасників. 3) Словник термінів гри – список
основних понять, що вивчаються за допомогою проведеної гри. 4 )Ігрова обстановка відображає принципові
положення взаємодії гравців у процесі гри. 5) При описі
гри вказується, за допомогою яких ігрових предметів і
(або) документів гравці вирішують поставлені перед
ними задачі, як відбувається ця ігрова взаємодія (усно,
письмово або за допомогою комп’ютера і т. д.). Тут
же описуються ігрові цикли, база даних і каталізатори,
тобто фактори, що впливають на швидкість протікання гри і стимулюючу додаткову активність учасників.
6) Регламент (розклад) гри, у якому вказується структура і тимчасові характеристики проведення гри, коефіцієнт стиску часу. 7) Ігрова роль відображає реальну роль
(наприклад, посада з конкретними обов’язками) або сукупність елементів реальних життєвих ролей. 8) Гравець
– учасник гри з певними обов’язками. 9) Ігрова команда
– мікрогрупа, у якій в залежності від заданої життєвої
ситуації й ігрової ситуації розподіляються ролі між її
членами (гравцями). 10) Координатор – викладач, або
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1
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інша особа (група осіб), що відповідає за підготовку, організацію і проведення гри. 11) Група експертів – група
осіб, що створюється для вирішення можливих конфліктних ситуацій і найбільш об’єктивного вирішення проблем. 12) Матеріали гри містять у собі перелік інструкцій, програм, опис алгоритмів обробки даних, зразки або
комплект необхідної кількості різних бланків . 13) База
даних – зміст основних показників, нормативів, що мають пряме відношення до змісту гри, а також способи
їхнього пред’явлення по ходу гри. 14) Каталізатори
– факти, що впливають на швидкість протікання гри,
що стимулюють дії учасників, затрудняють прийняття
рішень. 15) Вхід у гру (вступний етап) забезпечується
визначеними вихідними даними і зведеннями, вступна інформація повинна, по можливості, бути реальною
або максимально наближеною до реальності. 16) Ігрова
діяльність зв’язана з безпосереднім функціонуванням
гравців. У цей період відбувається реалізація основного
задуму гри, використовується база даних, включаються
рольові установки гравців і ігрових команд. 17) Ігровий
цикл – це частина гри, що відображає відносно завершений відрізок часу, яким може бути рік, робочий день,
година. 18) Вихід із гри (підсумковий етап) являє собою
аналіз результатів, досягнення яких було метою гри.
Для координатора підсумковий етап – це накопичений
досвід і матеріали для коректування і проведення гри з
іншим складом учасників або для розробки нової гри.
19) Заключна дискусія – спосіб обговорення процесів
підготовки, ходу і підсумків гри.
На основі досліджень, ми створили схему послідовності етапів розробки і складання формалізованого опису професійно орієнтованої освітньої гри:
1. Визначення об’єкту імітації та педагогічних можливостей ігрової технології при вивченні конкретної
теми.
2. Формулювання мети гри.
3. Визначення типу гри (імітаційна, рольова, ділова,
комплексна).
4. Складання плану гри, тобто опис загального змісту
гри з вказівками конкретних цілей і задач, складу учасників, модельованих ролей та інших необхідних елементів.
5. Характеристика об’єкта або процесу по ходу гри.
На цьому етапі здійснюється виявлення й аналіз структури і зв’язків модельованого в грі об’єкта, а також детальне вивчення функцій, виконуваних виділеними ігровими групами.
6. Визначення регламенту гри. Визначається характер часу проведення гри. Розраховується загальний час,
що потрібно для проведення гри.
7. Визначення складу ігрових ролей і їхня характеристика.
8. Складання інструкції гравцям.
9. Формулювання правил гри. Цей розділ є центральним у будь-якій грі, тому що саме чіткі, однозначні правила, дозволяють організувати й успішно провести гру
без конфліктів.
10. Формування бази даних. Для успішної ігрової
взаємодії необхідно продумати визначену систему конкретних показників, що характеризують об’єкт.
11. Визначення списку каталізаторів. «Каталізатори»
дозволяють створювати і підтримувати керовану емоційну напругу, тобто знімати цю утому, стимулювати
активність учасників, включаючи нові вступні, несподівані ситуації.
12. Визначення змісту основних етапів гри.
Представляючи в цілому схему майбутньої гри, варто
чітко виділити зміст основних етапів, включаючи етап
попередньої підготовки, вступний етап, основний (або
власне гру), підведення підсумків (заключний етап).
13. Складання керівництва для координатора гри.
14. Складання керівництва для експертної групи.
Якщо по сценарію гри передбачена діяльність групи
експертів, потрібно скласти спеціальне керівництво, у
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якому даються чіткі і конкретні правила визначення підсумків гри, підрахунку результатів.
15. Складання словника термінів. Якщо в грі зустрічаються нові терміни, що можуть бути незрозумілі
учасникам, їх варто розкрити в цьому розділі, привівши
приклади їхнього використання в інших ситуаціях, не
пов’язаних із грою.
16. Генеральна репетиція (демонстрація). Украй бажане проведення апробації, генеральної репетиції вже
підготовленої, гри, особливо, якщо сценарій гри досить
складний і вимагає від гравців базового (первинного)
досвіду ігрової діяльності.
17. Остаточне коректування створеної гри.
Таким чином, ділові ігри, ігрове моделювання стають універсальним засобом відтворення навчальної, виробничої, дослідницької й управлінської діяльності, що
забезпечує прийняття обґрунтованих рішень у заданих
умовах, аналогічних реаліям професійної практики.
IV. Проектні технології.
Основою проектної технології визначається вміння
студента орієнтуватися в інформаційному просторі і
самостійно конструювати свої професійно-прикладні і
практико-орієнтовані знання. Види проектної діяльності
студентів: інформаційно-аналітичні проекти; імітаційно-ігрові проекти; спеціалізовані практико-орієнтовані
проекти. Уміння організувати проектну діяльність студентів – показник високої кваліфікації викладача, його
здатності використовувати розвиваючі технології професійно-зорієнтованого навчання.
Вважаємо, що проектні технології формують осмислений розвиток професійно-дослідницького інтелекту, а
також і доцільне проектування практичних дій майбутнього фахівця в сфері виконання професійно-зорієнтованого навчально-пізнавального завдання.
Розрізняють проекти з безпосереднім керівництвом
викладача і проекти зі схованою координацією. У ході
проекту з відкритою координацією викладач-координатор бере участь у проекті у своєму власному статусі,
направляє роботу, організує окремі етапи проекту. Тут
важливим є відмова від авторитарного керівництва, робота у взаємодії зі студентами, при збереженні консультуючих функцій, але без нав’язування свого рішення. У
проекті зі схованою координацією викладач епізодично
надає консультативну допомогу студентам.
V. Кейс-технологія.
У сучасній педагогічній літературі існує кілька варіантів трактувань поняття «кейс-технології» (від англійського case – випадок, ситуація). Приведемо деякі з них:
– кейс-технологія – дидактичний інструмент, що
дозволяє застосувати теоретичні знання для вирішення
практичних задач професійного характеру;
– кейс-технологія або технологія аналізу конкретних
ситуацій (case study) – метод навчання, призначений для
удосконалення навичок і одержання досвіду;
– кейс-технологія – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, заснований на навчанні шляхом вирішення задач – ситуацій (рішення кейсів).
Суть кейса-технології – спільними зусиллями групи
студентів проаналізувати ситуацію (case), що виникає
у конкретному випадку і виробити практичне рішення;
закінчення процесу роботи з кейсом – оцінка запропонованих алгоритмів вирішення і вибір кращого в контексті
поставленої проблеми.
Методика використання кейс-технології полягає в
наступному: за визначеними правилами розробляється
модель конкретної ситуації, що відбулася в реальному
житті, у реальній професійній практиці, і відбиває той
комплекс знань і практичних професійно-зорієнтованих
навичок, необхідних для студентів. При цьому викладач
може виступати в ролі ведучих у процесі обговорення
кейса, що генерує питання, що фіксує відповіді, що підтримує дискусію, тобто в ролі диспетчера процесу співтворчості в системі «студент – кейс – викладач».
У цілому ж метод case-study у професійно-зорієн30
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тованому навчанні можна розглядати як синергетичну
технологію (синтез технологій колективного навчання,
дослідницької аналітичної технології, технології «створення успіху»), суть якої полягає в занурення групи в
професійно-зорієнтовану ситуацію, у формуванні ефекту примноження знань, обміну відкриттями і т.д.
Діяльність викладача при використанні кейсів-технологій містить у собі дві фази. Перша фаза являє собою складну поза аудиторну творчу роботу зі створення
кейса і питань для його аналізу, що складається з науково-дослідної, та методичної частин. Друга фаза містить
у собі діяльність викладача в аудиторії під час обговорення кейса, де він виступає з вступним і заключним
словом, організує дискусію або презентацію, підтримує
діловий настрій в аудиторії, оцінює внесок студентів в
аналіз ситуації.
Виділимо основні кроки студентів при роботі з кейсом.
1. Швидко прочитайте кейс, щоб скласти про нього
загальне уявлення.
2. Випишіть з відповідних розділів навчальної дисципліни ключові ідеї, для того, щоб освіжити в пам’яті
теоретичні концепції і підходи.
3. Уважно прочитайте питання до кейса і переконаєтеся в тім, що Ви добре зрозуміли, що Вас просять зробити.
4. Знову прочитайте текст кейса, уважно фіксуючи
усі фактори або проблеми.
5. Подумайте, які ідеї і концепції співвідносяться з
проблемами, що Вам пропонується розглянути при роботі з кейсом.
VІ. Технологія модерації.
Цілісне й однозначне уявлення про технології модерації (від англ. moderate – пом’якшення, стримування,
помірність, приборкання) у сучасній педагогічній літературі відсутнє.
Модерація – це інтерактивна технологія проведення
навчальних занять, що являє собою структурований за
визначеними правилами процес групового обговорення з метою ідентифікації проблеми, пошуку шляхів її
вирішення, ухвалення загального рішення, що кожним
учасником обговорення сприймається як своє власне. В
свою чергу модератор – організатор групової роботи, активізує і регламентує процес взаємодії учасників групи
на основі демократичних принципів, забезпечує ділове
спілкування, протоколювання процесу обговорення,
проміжних і підсумкових результатів групової дискусії.
У сучасній літературі «ефективний модератор» – це
спеціаліст, що: вміє керувати груповим процесом, але
не втручається в процес обговорення, не нав’язує групі
власної думки, навіть коли учасники провокують його
до цього, здатний не оцінювати чужі думки, висловлення і поведінку інших, володіє методами активізації групової роботи, задаючи тему і налаштовуючи учасників
на взаємодію, при цьому зберігаючи неупередженість,
приймає усі висловлення групи як сигнали, що допомагають йому розуміти комунікативні процеси в групі.
Основними дидактичними цілями використання технології модерації вважаємо:
– розвиток здатності студентів до самостійного й відповідального вирішення проблем, що включає розвиток
здатності до аналізу інформації і виявленню проблеми;
– розвиток уміння знаходити можливості і ресурси
для вирішення проблеми;
– розвиток уміння виробляти стратегію досягнення
мети і планувати конкретні дії;
– розвиток здатності ведення переговорів і дискусії
(уміння; вислухати іншого, переконувати і приймати колегіальні рішення);
– розвиток навички прийняття персональної відповідальності за реалізацію прийнятих рішень у життя.
Функції модератора, його професійна компетентність виявляються в тому, що модератор є методичним
помічником, «менеджером-координатором», фахівцем
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в області покращення спілкування між людьми з метою
досягнення заданого результату.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. У статті обґрунтовано методику професійно орієнтованого навчання інформатичних
дисциплін майбутніх вчителів технологій, яка включає:
проектування змісту, інтеграцію традиційних та інноваційних організаційних форм та методів, застосування
активних та інтерактивних технологій навчання; визначено її функції, завдання.
Методикою професійно орієнтованого навчання інформатичних дисциплін майбутніх вчителів технологій вважаємо систему психолого-педагогічної взаємодії
суб’єктів навчання (викладачів та студентів), спрямовану на набуття майбутніми фахівцями системи спеціальних професійних знань і морально-етичних норм
роботи з інформацією та навичок використання нових
інформаційних технологій для забезпечення майбутньої
фахової діяльності, яка реалізується через відповідні
форми, методи, прийоми і засоби навчання, що враховують міжпредметні зв’язки, індивідуальні особливості
студентів, взаємозв’язок теорії й практики та відповідають меті професійної підготовки на засадах компетентнісного підходу.
Подальшого аналізу та вивчення потребують теоретичні та методичні аспекти навчання інформатичних
дисциплін в умовах дистанційного навчання майбутніми
учителями технологій, формування інформатичних компетентностей не лише вчителів технологій, а й педагогів
інших напрямів
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Анотація. Здійснено порівняльний аналіз стану і результатів функціонування системи освіти України з
національними освітніми системами США, Великої Британії, на підставі чого з’ясували подібне і відмінне в процесі
розвитку системи підготовки вчителів у ВНЗ США, Великої Британії, України, адже порівняльні дослідження на
основі відомих освітніх індикаторів являють собою інструмент оцінювання якості ефективності освіти, за допомогою чого виявляються особливості національної системи освіти в порівнянні з іншими країнами, що дозволить ученим, політикам оцінити результати освітньої діяльності та прийняти обґрунтовані рішення щодо її удосконалення.
Характеризуючи основні кількісні індикатори середньої школи Великої Британії, США та України, виявили спільні
ознаки та відмінні ознаки. Порівнено системи підвищення кваліфікації вчителів у США та Україні. З’ясовано, що
використання методик США щодо організації самостійної роботи в процесі професійного розвитку вчителів, зокрема початкової школи позитивно впливатиме на навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів в Україні.
Наголошено на те, що в Україні у процесі реформування необхідна трансформація педагогічної освіти в напрямі
розвитку творчості вчителя початкової школи згідно з вимогами часу, забезпечення неперервного розвитку впродовж життя, наближення освіти до індивідуальних потреб людини, забезпечення самореалізації особистості.
Ключові слова: підготовка вчителів початкової школи, порівняльний аналіз, освіта України, національні освітні
системи США, Великої Британії.
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Abstract. A comparative analysis of the state and results of the functioning of the Ukrainian education system with the
national educational systems of the United States and Great Britain has been made, which has found similar and excellent in
the development of the system of teacher training in universities of the United States, Great Britain, Ukraine, as comparative
studies based on well-known educational indicators are a tool for assessing the quality of educational efficiency, which
reveals the peculiarities of the national education system in comparison with other countries, which will enable scientists,
the field evaluate the results of educational activities and make informed decisions about its improvement. Characterizing
the main quantitative indicators of high school in Great Britain, USA and Ukraine, found common signs and distinctive
features. Comparison of teacher training systems in the USA and Ukraine. It has been found that the use of US methodology
for organizing independent work in the process of professional development of teachers, in particular elementary school,
will positively influence the training in the system of teacher training in Ukraine. It is stressed that in Ukraine in the process
of reforming the transformation of pedagogical education in the direction of developing the creativity of the elementary
school teacher in accordance with the requirements of the time, ensuring continuous development throughout life, bringing
education to the individual needs of a person, ensuring self-realization of the individual.
Keywords: preparation of elementary school teachers, comparative analysis, education of Ukraine, national educational
systems of the USA, Great Britain.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок
із важливими науковими чи практичними завданнями.
Розширення міжнародної співпраці, візити і стажування
науковців, навчальна мобільність студентів і викладачів
стали тими чинниками, що спонукали найбільш розвинені
країни створити систему вимірювання наукових досягнень і продуктивності, розширили коло тих показників,
які хотілося б знати стосовно всіх країн: індекс людського розвитку, якості життя, ефективності використання
досягнень наук і технологій для нарощування людського
капіталу. Методики подібних вимірів постійно вдосконалюються, а дискусії між експертами різних країн стають
менш запеклими, наближаючись до консенсусу [1, c. 94–
95].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. В Україні над розв’язанням проблеми
підготовки вчителя працюють учені: Я. Бондарук [2],
Л. Ващенко [3], В. Кремень [4], О. Купець [3], О. Кучай
[5], І. Лікарчук [3], С. Ніколаєнко [6], Н. Прокопенко [3],
М. Сидоренко [3], Ю. Стрункина [7] та ін. [8-16]
Формування цілей статті (постановка завдання).
Ми поставили за мету здійснити порівняльний аналіз стану і результатів функціонування системи освіти
України з національними освітніми системами США,
Великої Британії.
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З’ясувати подібне і відмінне в процесі розвитку системи підготовки вчителів у ВНЗ США, Великої Британії,
України, адже порівняльні дослідження на основі відомих освітніх індикаторів являють собою інструмент оцінювання якості ефективності освіти, за допомогою чого
виявляються особливості національної системи освіти
в порівнянні з іншими країнами, що дозволить ученим,
політикам оцінити результати освітньої діяльності та
прийняти обґрунтовані рішення щодо її удосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Для
досягнення окресленої мети підпорядковане застосування комплексного підходу до вибору методів дослідження: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної,
психологічної літератури), що вможливлюють обґрунтування засадничих положень дослідження; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі якого вивчені
українські й зарубіжні джерела із застосуванням синтезу, аналізу,систематизації та узагальнення; метод порівняльно-історичного аналізу, який дає змогу окреслити
тенденції розвитку освіти у США і Великій Британії,
схарактеризувати спільне й відмінне в підготовці вчителя початкової школи у США, Великій Британії та
Україні; пошуковий – сприяє формулюванню висновків,
оцінок, виявлення прогресивних ідей у системі підготовки вчителя початкової школи різних країн.
Україна посідає чільне місце серед багатьох країн
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щодо показників освіченості населення у віці 25 років і
старше. Зокрема. у Великій Британії дуже високий відсоток населення, що мають початкову освіту (27,9 %
проти 2,7 % у США і 5,0 % в Україні). Цей показник навіть перевищує середні дані, зважені на чисельність населення, що мають середню освіту (54,3 %) перевищує,
як такий, у США (42,9 %) та Великій Британії (46,6 %).
Що стосується вищої освіти, то в Україні населення у
віці 25 років і старше має 39,2 %, що перевищило такий
показник у Великій Британії на 17,5 % і середні дані, зважені на чисельність населення, представлені в таблиці 1,
на 23,9 % [3, с. 102–103].
Таблиця 1 – Показники освіченості населення у віці
25 років і більше у США, Великій Британії та Україні

Складено за даними [3, цитовано по 2, с. 102–103]
У Білій Книзі національної освіти України зазначено:
«Для реалізації навчальної ролі вищої школи пріоритетним є забезпечення якості освіти з урахуванням потреб
і економіки, і окремих громадян, і суспільства в цілому.
Розв’язання проблеми якості залежить від запровадження компетентнісного і кредитного підходів, які роблять
надану вищу освіту прозорою, зрозумілою, зіставлюваною в межах європейських кваліфікаційних рамок для
європейського простору вищої освіти та навчання впродовж життя, національних систем кваліфікацій» [17,
с. 229].
Освіта позитивно впливає на обсяги виробництва, рівень життя населення, але вказане залежить від якості
освіти. Тому в Україні потрібно вживати заходів щодо
поліпшення якості освіти з метою досягнення рівня соціально-економічного розвитку найбільш розвинених
країн.
Безумовно, стратегічним пріоритетом розвитку вищої освіти має стати трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. Цей трансформаційний
процес, на думку О. Кукліна, має базуватися на загальних концептуальних принципах: національна ідея вищої
освіти; розвиток вищих навчальних закладів має підкорятися законам ринкової економіки, у тому числі і закону конкуренції, де вищу освіту необхідно розглядати в
контексті тенденцій формування світових освітніх систем із урахуванням глобалізації ринків освітніх послуг і
ринку праці [18].
Що стосується демографічної ситуації, слід зазначити, що в більшості Європейських країн відбувається
скорочення населення шкільного віку, а в колишніх республіках СРСР – ще й населення в цілому.
У таблиці 2 представленні дані, що стосуються поточної демографічної ситуації та прогнозних змін чисельності дітей і молоді до 2030 року у США, Великій
Британії та Україні.
Таблиця 2 – Поточна демографічна ситуація та
прогнозні зміни чисельності дітей і молоді до 2030 року
у США, Великій Британії та Україні

Складено за даними [3, с. 104–105]
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Згідно із даними, представленими у таблиці, прогнозується збільшення чисельності населення в період від
2011 до 2030 року в США (від 313,1 млн. до 361,7 млн.)
і у Великій Британії (від 62,4 млн. до 69,3 млн.) та зменшення чисельності в Україні (від 45,2 млн. до 40, млн.).
Прогнозні ж зміни чисельності дітей і молоді у 2030 році
порівняно із 2000 роком (2000=100 %) відбудуться такі:
у США та Великій Британії спостерігаються тенденції
до збільшення чисельності дітей від 98,9 до 112,2 (5–
14 років) і молоді від 106,9 до 114,6 (15–19років) та від
113,7 до 122,3 (20–29 років) – у США а також від 91,6
до 105,5 (5–14 років), від 107,6 до 109,8 (15–19 років) і
лише у віці 20–29 років прогнозується деяке зменшення чисельності від 111,3 до 110,4 – у Великій Британії.
В Україні ж прогнозується тенденція до зменшення чисельності молоді від 73,3 до 63,0 (15–19 років) і від 105,1
до 61,5 (20–29 років). Лише в групі дітей, віком від 5 до
14 років прогнозовано деяке збільшення їх чисельності
від 63,2 до 67,4 (з 4076,5 до 4347,7 тисяч).
Зазначаємо, що в Україні в період незалежності чисельність учнів у ЗОШ (початкових і середніх) скоротилася на 40 % (понад 2,8 млн. осіб), а чисельність учителів – на 5,3 % (біля 8 тис. осіб), внаслідок чого середній
показник кількості учнів на одного вчителя в системі
загальної освіти знизився з 13,3 учня в 1990 р. до 8,4 у
2011 р.
Спостерігаються відміни у наповнюваності класів. В
Україні в одному класі початкової школи в середньому
навчається 18 учнів, в ОЕСР в середньому – 21,2 учня
в ОЕСР та ЄС відповідно. Отже, Україна має мале наповнення класів (у середньому). Але в міських школах
середня наповнюваність старших класів (23,2 учня) досягає рівня розвинених країн, а у сільській місцевості –
12,5 учня по Україні [3, с. 24].
Порівняємо рівні професійної освіти у Великій
Британії та Україні.
У Великій Британії: Рівень субступені: 2 роки у відповідних кредитах Європейської системи перевідних
залікових одиниць (European Credit Transfer and Accumulating System, ECTS): свідоцтво; диплом.
Рівень першої ступені: не менше 3 років у відповідних
кредитах ECTS: звичайна ступінь бакалавра освіти;
ступінь із відзнакою.
Післядипломний рівень: магістр (біля 5 років); доктор (біля 8 років).
В Україні: Рівень першої ступені – 4 роки навчання
вчителя: перша ступень бакалавра освіти;
Післядипломний рівень: спеціаліст (5 років); магістр
(5–6 років); доктор (8 років) [7, с. 128–129].
Отже, у Великій Британії підготовка вчителів здійснюється за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями:
бакалавр-магістр; в Україні до 2016–2017 р. навчального року – за трьома: бакалавр-спеціаліст-магістр. Але
останнім часом в Україні здійснюється диверсифікація
структури освітньо-кваліфікаційних рівнів і відбувається
поступово перехід до підготовки вчителя за двома освітньокваліфікаційними рівнями – бакалавр-магістр.
Щодо альтернативних шляхів одержання статусу
вчителя:
У Великій Британії: ліцензійне навчання вчителів;
спеціальна схема навчання вчителів, що пройшли
педагогічну підготовку в країнах, які не входять до
Європейського Співтовариства; контрактне навчання вчителів; шкільні центри з початкової педагогічної
підготовки вчителів.
В Україні: інститути, факультети; відділення інших
професій (1–3 роки).
Отже, структура підготовки вчителів у Великій Британії відрізняється більшим урізноманітненням альтернативних шляхів одержання статусу вчителя [7, c. 129–
130].
Особливості британської системи підготовки педагогічних кадрів: орієнтація університетів на потреби
ринку праці; зв’язок ВНЗ з бізнес-компаніями; активна
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дослідницька діяльність [7, с. 136].
В Україні навчальний процес характеризується
перевантаженістю аудиторними формами занять, недостатньою організацією самостійної творчої роботи
студентів; система підготовки вчителя відрізняється як
змістом, так і методикою викладання.
У Великій Британії система педагогічної освіти
зорієнтована на результат, тобто на активне засвоєння
студентами певних знань, умінь і навичок. У зв’язку з
цим значна частина навчального часу студента – до 70 %
– відводиться на самостійну роботу. Ця особливість британської освіти є суттєвою і досить значною в процесі
підготовки педагогічних кадрів [7, с. 113].
Порівняємо системи підвищення кваліфікації (ПК)
вчителів у США та Україні.
Відносно системи підвищення кваліфікації вчителів
у США і Україні, відмічаємо такі відміни:
1. У США професійний розвиток учителів відбувається
за індивідуальним планом і вони самостійно обирають
час, місце і форму навчання, де розвиток ІКТ дозволяє
суттєво автоматизувати й удосконалити навчальний
процес у системі підвищення кваліфікації вчителів, в
Україні лише в початковій стадії процес упровадження ІКТ в педагогічну освіту, який зумовлює поєднання
очної і дистанційної форми вчителів і забезпечує належний рівень якості підвищення кваліфікації вчителів
[2; 5].
2. Організація навчального процесу в обласних
інститутах післядипломної освіти педагогічних працівників уніфікована на відміну від навчальних закладів
такого типу в США [2, с. 172].
3. Що стосується підходів до організації системи підвищення кваліфікації вчителів, то у США здійснюється індивідуалізований підхід до потреб кожного
вчителя, в Україні – диференційований (відповідно до
спеціальностей, категорії).
4. Якщо для України характерними є класифікаційні
категорії (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії),
то для США характерна сертифікація (переважно такі
сертифікати: початковий педагогічний сертифікат,
професійний педагогічний сертифікат, державний сертифікат).
5. Характеризуючи тривалість професійного розвитку вчителів, зазначаємо, що в Україні курси підвищення
кваліфікації відбуваються упродовж 2–3–4 тижнів, у
США програми підтримки вчителів-початківців відбуваються упродовж 2–3 років; міжатестаційний період і
атестація в Україні здійснюється кожні 5 років, у США
поновлення сертифікатів відбувається переважно кожні
5 років з реалізацією принципу неперервності освіти.
6. Навчальне навантаження в Україні становить обов’язкових 144 години на курсах підвищення
кваліфікації один раз на 5 років, у США – 150 год. –
180 балів (переважно) неперервного навчання упродовж
5 років.
7. У США на рівень особистісно орієнтованого навчання впливає самостійна робота вчителів на курсах
підвищення кваліфікації [2].
Використання методик США щодо організації самостійної роботи в процесі професійного розвитку вчителів, зокрема початкової школи позитивно впливатиме
на навчання в системі підвищення кваліфікації вчителів
в Україні.
8. Якщо у США спеціальна освіта є обов’язковою частиною програми підготовки вчителів – магістрів, то в
Україні така підготовка перебуває на початкових етапах;
9. Якщо у США однією з основних форм навчання
на курсах підвищення кваліфікації є дистанційна освіта,
то в Україні в режимі дистанційної освіти організацію
навчання планують лише 30 % навчальних закладів [10].
10. Якщо в Україні на лекції при підготовці вчителів
початкової школи відбувається передача інформації,
то у США здійснюється активний розгляд проблеми,
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для чого студенти одержують напередодні зміст лекції
(коротко), рекомендовану літературу для попереднього
опрацювання, тобто вони серйозно готуються до лекції.
Отже, системи підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи у США і Україні відрізняються за
формами професійного розвитку, організацією навчального процесу, підходами до організації системи
підвищення кваліфікації вчителів, тривалістю професійного розвитку вчителів, навчальним навантаженням, видами сертифікації та кваліфікаційних категорій,
співвідношеннями аудиторної і самостійної роботи.
На значну роль у підвищенні якості педагогічної
освіти, від якої залежить соціально-економічний розвиток суспільства, вказувалось на підсумковій колегії
МОН України, наголошувалося на недоліках в організації
підготовки вчителів в окремих новостворених класичних університетах, у яких значно скорочено викладання
фахових методик, педагогічної практики, що негативно
вплинуло на підготовку вчителів до виконання обов’язків
на робочому місці вчителя [6, с. 1–20]. У «Білій книзі
національної освіти України» вказано й на недоліки в
організації підвищення кваліфікації вчителів початкової
школи: зберігається порядок організації ПК вчителів
раз на 5 років з відривом від педагогічної діяльності –
обмежена реалізація принципу неперервності освіти;
недостатня кількість матеріалів науково-методичного
забезпечення [17, c. 320], які сприяють вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду, вдосконаленню професійних знань і вмінь учителів, стимулюють неперервний професійний розвиток та самоосвіту
педагогічних працівників, а також виконують нові
функції – дослідницьку, експертну.
Враховуючи відмічені недоліки в організації підготовки та підвищення кваліфікації вчителів, слід зазначити, що необхідна трансформація педагогічної
освіти в напрямі розвитку творчості вчителя на базі
поєднання традиційних і інноваційних підходів до навчання згідно з вимогами часу; в напрямі забезпечення неперервного розвитку, як зазначає В. Кремень [4,
с. 2–4], особистості впродовж життя, побудови навчання у формі суб’єктно-суб’єктних відносин, наближення
освіти до індивідуальних потреб кожної людини, забезпечення самореалізації особистості.
Зупинимось ще на недоліках у підготовці вчителя початкової школи в Україні. На науку та науковотехнічну діяльність в Україні спрямовують кошти в
обсязі 0,8 % ВВП. Половина вітчизняних вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації не проводять
ґрунтовних наукових досліджень. Разом з тим, Президент
НАПН України В. Кремень у своєму виступі на парламентських слуханнях у 2009 році з розгляду питання про
Стратегію інноваційного розвитку України на 2010–2020
роки в умовах глобалізаційних викликів, підкреслив, що
така стратегія потребує формування людини, фахівця
дослідницько-інноваційного типу, що можливо зробити
лише в закладах з відповідним середовищем. Підвищення
вимог зумовлює необхідність упровадження змісту та
технологій навчання, зорієнтованих на результат, а також
необхідність створення національної рамки кваліфікацій,
сумісної з Рамкою кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) та Європейською рамкою
кваліфікацій для навчання впродовж життя на основі
компетентнісного підходу, що зумовлено завданнями в
межах Болонського процесу [17, с. 229–230].
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Характеризуючи основні кількісні індикатори середньої школи Великої Британії,
США та України, виявили спільні ознаки: три ступені
загальної середньої освіти; обов’язковість усіх ступенів
освіти.
Розгляд у порівняльному аспекті тенденцій розвитку
вищої педагогічної освіти у США і Великій Британії та
в Україні дає підстави для висновку: для цих країн багато в чому співпадають такі групи норм, як види освітніх
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установ, форми одержання освіти; введення єдиної системи залікових одиниць (кредитів) з метою створення умов для широкої мобільності студентів; наявність
різних рівнів підготовки; вивчення кращого досвіду
освітньої діяльності інших держав та впровадження його
до навчально-виховного процесу в поєднанні з культурними традиціями України.
Характеризуючи основні кількісні індикатори освіти
країн, що аналізуються, виявили відмінні ознаки:
– різниця у віці й термінах навчання при здобуванні
початкової освіти та навчанні на першому та другому
етапі середньої школи;
– витрати на освіту на одного учня / студента за ступенями освіти та функціями у США і Великій Британії у
порівнянні з Україною значно вищі;
– зарплата українських учителів початкової школи
знаходиться на значно нижчому рівні, ніж у американських і британських учителів;
– для України характерна централізована система
управління освітою; у США 75 %, а у Великій Британії
100 % центральної влади переходить на місцевий або
рівень закладу освіти;
– у США та Великій Британії упродовж 2–3 років
відбуваються програми підтримки вчителів-початківців;
на курсах підвищення кваліфікації однією з основних
форм навчання є дистанційна освіта, в Україні планують
навчання в режимі дистанційної освіти лише 30 % навчальних закладів;
– у структурі підготовки вчителів початкової школи
у Великій Британії, США та Україні хоч і є збереження
національних освітніх традицій у побудові маршрутів
педагогічної освіти, але для британської і американської
системи характерна значна гнучкість порівняно із системою освіти України;
– в Україні основну роль у підвищенні кваліфікації
вчителів початкової школи відграють обласні інститути
післядипломної освіти педагогічних працівників, у США
– департаменти освіти читачів, підрозділи коледжів і
університетів, центри при шкільних округах, приватні
установи;
– що стосується моделей навчання, то в Україні домінує очне навчання, в США – дистанційне, в Україні
обов’язковим є проходження курсів підвищення
кваліфікації, у США вчитель початкової школи сам обирає зміст і форми навчання, за винятком додаткового навчання, що визначається штатом окремо;
– децентралізація системи управління освітою у розвинених країнах – США і Великій Британії, надання
переваги дистанційній формі навчання;
– організація підвищення кваліфікації у формі
дослідження, переважає самостійна робота;
– кількісні показники освіченості дорослого населення досить високі, але невисока якість отриманої освіти
в Україні має значний вплив на недостатній соціальноекономічний розвиток країни;
– на лекції, при підготовці вчителів початкової школи відбувається: в Україні передача інформації, у США і
Великій Британії – активний розгляд проблеми;
– система підвищення кваліфікації вчителів
початкової школи у США і Україні відрізняється за формами професійного розвитку, видами сертифікації та
кваліфікаційних категорій, співвідношенням аудиторної
і самостійної роботи, в процесі якої виконується
дослідницька робота;
– основні форми організації навчального процесу –
лекції, семінарські і практичні заняття – і в США, і у Великій Британії, і в Україні, але методика їх проведення
різна.
Отже, в Україні у процесі реформування необхідна
трансформація педагогічної освіти в напрямі розвитку
творчості вчителя початкової школи згідно з вимогами
часу, забезпечення неперервного розвитку впродовж
життя, наближення освіти до індивідуальних потреб людини, забезпечення самореалізації особистості.
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Розробити і впровадити у навчальний процес навчально-методичний комплекс, до складу якого мають
увійти спецкурс та посібники для студентів закладів
вищої освіти та слухачів курсів підвищення кваліфікації
вчителів, що сприяє вдосконалення підготовки вчителя
в Україні.
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Анотація. Спонукання магістрантів економічних напрямів до інноваційної діяльності найефективніше у
рамках спроектованої в освітній установі інноваційно-орієнтованою навчально-дослідницького середовища,
що забезпечує рішення професійних та інноваційних завдань у підготовці майбутніх магістрів економіки. Під
інноваціями ми розглядаємо не тільки розробки і винаходи, а й значний комплексний процес, що рухається саме
людьми, отже, завдання кадрового забезпечення інноваційної діяльності набуває актуального характеру. Без грамотного, висококваліфікованого кадрового складу не здійснити достатнього прогресу у формуванні будь-якого господарюючого суб’єкта. Акцент у процесі навчання робиться на специфіку роботи з інноваціями, комерціалізації
нових ідей, захисту інтелектуальної власності. Нині, сучасному виробництву потрібен не просто економіст, а
висококласний професіонал, який володіє технологіями інноваційної діяльності і відповідними професійними
компетенціями. Початкове формування готовності до будь-якої діяльності необхідно для успішного виконання цієї
діяльності. Прагнення до професійної діяльності можна розглядати як професійно і особистісно значущі якості
магістра, як знання і вміння в конкретній галузі. Процес готовності до професійної діяльності – це послідовний
процес, у результаті якого відбувається оволодіння магістрантом певними уявленнями про майбутнє професійної
діяльності; знаннями, вміннями і навичками, необхідними для успішного виконання професійних вимог. Головним
суб’єктом інноваційної діяльності магістратури є сам викладач, який безпосередньо впливає на навчальний процес. Неодмінною умовою підвищення підготовки магістрів економічних напрямів служить залучення до участі в
інноваційній діяльності та, тим самим, підвищення інноваційної культури професорсько-викладацького складу, що
може здійснюватися в процесі самоосвітньої і наукової діяльності.
Ключові слова: освіта, магістратура, завдання, підготовка магістрів, дворівнева система освіти, вища освіта,
економічний напрям, інноваційно-орієнтована модель, інноваційна діяльність.
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Abstract. The problem of the organization of educational and cognitive activity of students is traditionally in the middle
of scientific pedagogical, psychological, methodological research. Due to its importance in preparing young generation for
successful life, self-development and self-realization, it is reflected in the scientific literature and state documents. The article
deals with the disclosure of the concept of «educational and cognitive activity» with the application of the «interagency
integration» approach, that is, because of the analysis of educational and cognitive activity as system-oriented activities.
Interpretation of the essence of educational and cognitive activity in the context of system-oriented activities contributed to
the separation of characteristics that apply to educational and cognitive activities (from educational activities: subject matter,
sociality, social significance in content, from cognitive activity: activity, awareness and reflectivity, structural, orientation,
objectivity, unity of empirical and theoretical). The essence of the concept of «educational and cognitive activity» is explained
in the context of system-specific activities and is detailed through the terminology framework of the semantic field of this
concept, which consists of next components: the subject of educational and cognitive activity; the object of educational and
cognitive activity; the purpose of the general (specific) educational and cognitive activity; goals of educational and cognitive
activity; the process of educational and cognitive activity; cognitive act in the student’s educational and cognitive activity;
the result of educational and cognitive activity. Component’s multidimensionality of the concept of educational and cognitive
activity contributed to the disclosure of the definition «integrated organization of educational and cognitive activity» in the
context of the process, which builds on the basis of learning activities and acquires characteristics of cognitive activity.
Keywords: educational activity, cognitive activity, educational and cognitive activity, complex organization of
educational and cognitive activity, system-inventive activities.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У Національній стратегії розвитку освіти в Україні
на період до 2021 року зазначено, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного
й духовного розвитку, поліпшення добробуту людей,
створення умов для самореалізації кожної особистості
та формування нових життєвих орієнтирів.
У цьому контексті масштабний і динамічний соціально-економічний та науково-технічний прогрес витлумачують, з одного боку, як результат освіти, з іншого – як
чинник, що зумовлює зростання вимог суспільства до
рівня підготовки молодого покоління й породжує модернізаційні процеси в освітній галузі.
Одним із перспективних модернізаційних напрямів
розвитку освіти визначено організацію такої діяльності
36

того, хто навчається, яка забезпечувала б підготовку до
життєдіяльності в умовах безперервного збільшення обсягів суспільного інтелектуального надбання, передбачала б активне засвоєння досвіду попередніх поколінь,
сприяла б виникненню, зростанню й закріпленню бажання навчатися впродовж життя та готувала б до творчої самореалізації в суспільстві.
Актуальному та перспективному особистісному становленню учня основної школи, формуванню і розвитку
його потреби постійно набувати нових компетентностей
може та має посприяти спеціальна організація навчально-пізнавальної діяльності під час оволодіння різними
навчальними предметами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
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загальної проблеми. Різні аспекти проблеми організації
навчально-пізнавальної діяльності учнів були й залишаються предметом аналізу багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Наукове осмислення поняття «навчально-пізнавальна діяльність» ґрунтоване на ідеях, які популяризували в 60-х роках XX століття та стосувалися
організації діяльності учнів з метою сприяння їхньому
інтелектуальному розвитку. У ці роки, розроблення основ організації навчально-пізнавальної діяльності учнів,
базувалося на психологічних засадах пізнання, формуванні прийомів розумової діяльності, індивідуальних
особливостях мислення, розвитку розумових здібностей
тощо.
Аналіз змістового контенту сучасних напрацювань
щодо розкриття поняття «навчально-пізнавальна діяльність» дозволяє звернути увагу, що тлумачення різняться
не лише змістовим контентом, а й ключовими словами,
які було обрано для формулювання визначення.
Наприклад, у Т. Пушкарьової [1] – це взаємодія учня
з навколишньою діяльністю; у М. Овчиннікової [2] – діалектична єдність двох аспектів: навчального і пізнавального; у Л. Дмитрук [3] – тип діяльності; у М. Галатюка
[4] – пізнавальний процес розв’язання учнями особистісно-значущих і соціально-актуальних пізнавальних задач; у Т. Коси [5] – співдіяльність викладача і студента;
у С. Бєляєва [6] – діяльність. Варіативність поглядів дослідників на зазначений феномен ми пояснюємо акцентуванням уваги на різних аспектах навчально-пізнавальної
діяльності учнів.
Результати наукового аналізу засвідчили увагу дослідників до різних аспектів організації навчально-пізнавальної діяльності в основній школі й водночас виявили потребу в теоретичному обґрунтуванні процесу
комплексної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів основної школи як проблеми, що ще не набула докладної популяризації.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні теоретичних основ комплексної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів та з’ясуванні сутності поняття
«комплексна навчально-пізнавальна діяльність» у розрізі системотвірних видів діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Розкриття сутності дефініції «комплексна організація
навчально-пізнавальної діяльності» вибудовуємо на
основі дослідження смислового поля поняття «навчально-пізнавальна діяльність» як базового. Аналіз наукових
робіт [1–8] та інших, дозволив нам систематизувати тлумачення щодо трактування поняття «навчально-пізнавальна діяльність» (табл. 1).
Таблиця 1 – Трактування поняття «навчальнопізнавальна діяльність» у наукових джерелах*
Автор / джерело

Зміст трактування

Т. Пушкарьова [1]

Елемент цілісного процесу навчання,
який являє собою цілеспрямовану,
систематично організовану, керовану
ззовні або самостійну взаємодію учня
з навколишньою діяльністю, результатом якої є оволодіння ним на рівні
відтворення або творчості системи наукових знань і способів діяльності.

М. Овчиннікова [2]

Діалектична єдність двох аспектів:
навчального і пізнавального, у якому
навчальна діяльність розглядається
в якості інструмента здійснення пізнання.

Л. Дмитрук [3]

Тип діяльності, який вирізняється специфічною спрямованістю пізнавальної
активності в оволодінні знаннями й
професійними вміннями; здатністю
до пошуково-аналітичного мислення;
структурою зі складниками: мотивація, навчальні дії, контроль (самоконтроль), оцінювання (самооцінювання).
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М. Галатюк [4]

Цілеспрямований, організований і
керований учителем пізнавальний
процес складання та розв’язання учнями особистісно-значущих і соціально-актуальних пізнавальних задач, що
визначається та регулюється системою
відповідних норм і супроводжується
якісними змінами в інформаційно-когнітивній, ціннісно-мотиваційній,
операційно-діяльнісній, креативній
сферах суб’єкта пізнання.

Т. Коса [5]

Співдіяльність викладача і студента,
у якій відбувається здійснення розумових дій, формування суб’єктно-діяльнісної компоненти особистісного
утворення майбутнього фахівця; у широкому розумінні один із видів пізнання, основою якого є відображально-перетворювальна діяльність суб’єкта.

А. Фоменко [7]

С. Бєляєв [6]

О. Юрчук [8]

Цілеспрямована пізнавальна діяльність
учня в процесі навчання, керована
вчителем через науково обґрунтовані
дидактичні методи, форми, засоби і
зміст навчання; навчально-пізнавальна
діяльність задається спеціальною програмою і притаманна лише спеціально
організованій групі учнів; формою її
здійснення та розвитку є навчальний
процес.
Діяльність, під час здійснення якої
особистість цілеспрямовано оволодіває знаннями та вміннями, котрі
складають досвід суспільства і можуть
бути використані як інструмент для
самостійного набуття нових знань
та вмінь, що сприяє її саморозвитку,
самоперетворенню й успішній соціалізації.
Високий і ефективний ступінь оволодіння певними видами знань при
вивченні навчальних дисциплін, які
впливають на розвиток логічного мислення.

* Складено автором.
Аналіз змісту трактувань навчально-пізнавальної діяльності сприяв виокремленню:
– характеристик діяльності: є елементом цілісного
процесу навчання (Т. Пушкарьова) [1]; як інструмента
здійснення пізнання розглядається навчальна діяльність
(М. Овчиннікова) [2]; визначається і регулюється системою відповідних норм (М. Галатюк) [4];
– особливостей вияву в: цілеспрямованій пізнавальній діяльності учня в процесі навчання, керована вчителем через науково обґрунтовані дидактичні методи, форми, засоби і зміст навчання (А. Фоменко) [7]; співдіяльності того, хто навчає, із тим, хто навчається (Т. Коса)
[5]; специфічній спрямованості пізнавальної активності
(Л. Дмитрук) [3]; цілеспрямованій, систематично організованій, керованій ззовні або самостійній взаємодії
учня з навколишньою діяльністю (Т. Пушкарьова) [1];
цілеспрямованому, організованому і керованому вчителем пізнавальному процесі складання та розв’язування
учнями особистісно-значущих і соціально-актуальних
пізнавальних задач (М. Галатюк) [4]; високому й ефективному ступені оволодіння певними видами знань
(О. Юрчук) [8];
– зв’язку з розумовими діями та мисленнєвими процесами: потребує здійснення розумових дій
(Т. Коса) [5]; задіяності пошуково-аналітичного мислення (Л. Дмитрук) [3]; розвитку логічного мислення
(О. Юрчук) [8];
– складників: мотивація, навчальні дії, контроль (самоконтроль), оцінювання (самооцінювання)
(Л. Дмитрук) [3]; ціннісно-мотиваційна, інформаційно-когнітивна, операційно-діяльнісна, креативна сфери
суб’єкта пізнання (М. Галатюк) [4];
– результату: система наукових знань і способів діяльності на рівні відтворення або творчості (Т. Пушкарьова)
[1]; знання й уміння (Л. Дмитрук) [3]; якісні зміни в цін37
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нісно-мотиваційній, інформаційно-когнітивній, операційно-діяльнісній, креативній сферах суб’єкта пізнання
(М. Галатюк) [4]; формування суб’єктно-діяльнісної
компоненти особистості (Т. Коса) [5].
Акцентувавши увагу на системотвірній природі поняття «навчально-пізнавальна діяльність» та скориставшись ходом міркувань Т. Мієр [9], формулюємо власні
міркування, які сприятимуть розкриттю сутності аналізованого нами поняття.
Лексему «навчально-пізнавальна діяльність» ми розглядаємо як складне синтаксично вільне словосполучення, яке утворено поєднанням трьох повнозначних слів –
«навчальна», «пізнавальна», «діяльність» – зі збереженням лексичного значення кожного з них. В аналізованій
лексемі головне слово – «діяльність», слова «навчальна»
і «пізнавальна» поєднуються з ним сурядним зв’язком,
що, у свою чергу, підтверджує їхню граматичну рівноправність (між словами можна поставити повторювальний сполучник і (і навчальна, і пізнавальна)); свідчить
про незалежність першого слова від другого; указує на
те, що словом «навчальна» не пояснює значення слова
«пізнавальна» і навпаки словом «пізнавальна» не трактується зміст слова «навчальна», а також на те, кожне
з цих слів не пояснює самостійно головне слово словосполучення. Мова має йти про складний прикметник
«навчально-пізнавальна» як про відносний прикметник,
котрий виражає ознаку іменника «діяльність», у ролі головного слова у словосполученні, опосередковано через
призначення діяльності; виокремлення в її ієрархічній
будові рівня дій; розгляд дії як основної одиниці аналізу
діяльності; розкриття інтеграційних процесів, які характеризують підхід до об’єднання (злиття) навчальної та
пізнавальної діяльності в освітньому процесі сучасної
школи.
З урахуванням уведеного Т. Мієр [9] до наукового
обігу поняття «міждіяльнісна інтеграція» розглядаємо
навчально-пізнавальну діяльність у контексті вияву повної та часткової інтеграції.
У першому випадку наявним є процес взаємопроникнення (у випадку повної інтеграції) та впорядкування (у
випадку часткової інтеграції) пізнавальної діяльності у
тло навчальної діяльності й «породження» дидактичного новоутворення, котре набуває якісних ознак, що тлумачаться у розрізі мети інтеграції.
За моделювання процесу взаємопроникнення пізнавальної діяльності в тло навчальної діяльності (перший
випадок) або впорядкування пізнавальної діяльності
у складі навчальної діяльності на рівні окремого етапу
уроку чи окремого виду діяльності учнів на уроці (другий випадок) спостерігатиметься організація навчально-пізнавальної діяльності, здійснювана на основі повної міждіяльнісної інтеграції (у першому випадку) та
часткової міждіяльнісної інтеграції (у другому випадку).
Стосовно навчально-пізнавальної діяльності системотвірними є навчальна та пізнавальна діяльність, охарактеризуємо їх.
На основі узагальнення змістового контенту наукових праць навчальна діяльність трактується: у психологічних джерелах як складна спільна діяльність учителя
(навчання) та учнів (учіння) (В. Моргун) [10]; взаємодія між діяльністю викладання та учіння і незведення
навчальної діяльності до жодної з них узятих окремо
(І. Лернер) [11]; особлива форма активності, керована
вчителем і спрямована на засвоєння дітьми теоретичних
знань, умінь і навичок у сфері мистецтва, права, науки тощо (М. Савчин) [12]; діяльність, у результаті якої
відбувається зміна самого учня; навчальна діяльність,
спрямована на самозмінювання, її продуктом є зміни,
які відбулися в самому суб’єкті (Б. Ельконін) [13]; діяльність суб’єкта, спрямована на оволодіння узагальненими способами навчальних дій і саморозвиток у
процесі вирішення навчальних завдань, спеціально поставлених учителем, на основі зовнішнього контролю
й оцінки, які переходять у самоконтроль та самооцінку
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(І. Зимня) [14]; у педагогічних джерелах як цілеспрямована й упорядкована сукупність дій, прийомів і операцій
(В. Бондар) [15].
Навчальна діяльність Г. Костюком характеризується
предметністю, оскільки «здійснюється не просто з предметним об’єктом, а з предметом культури, який присвоюється (опредмечується) суб’єктом, водночас опановується також певний суспільно вироблений спосіб дій із
ним, що необхідний для ознайомлення з новими предметами зовнішнього світу, оволодіння діяльнісними стосунками і ставленнями» [16, с. 535]; соціальністю, що
виявляється в конкретно-історичному характері діяльності, залежності учня від соціального оточення (учителів, батьків, ровесників)), має суспільну значущість за
змістом (спрямована на засвоєння надбань культури і
науки), формою (відповідає суспільним нормам навчання, здійснюється в закладах освіти).
Щодо структури навчальної діяльності, то ми дотримуємося поглядів Ю. Галатюка [17] й виокремлюємо: 1) суб’єкта навчальної діяльності (учень або група
учнів (колективний суб’єкт)) із певним рівнем знань,
умінь і навиків, а також з відповідною мотивацією та
усвідомленням цілей, у нашому випадку – це учні молодшого й старшого підліткового віку; 2) предмет навчальної діяльності (те, що в процесі її здійснення «добудовується» до бажаного продукту, під яким розуміють
бажані зміни в самому суб’єкті навчання (Д. Ельконін)
[13]); 3) засоби навчальної діяльності (матеріальний або
ідеальний об’єкт, який «розміщено» між учителем та
учнем, він використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної і практичної діяльності
(А. Карлащук) [18]); 4) процедуру навчальної діяльності (постановка й послідовне виконання того чи іншого
навчального завдання (задачі); 5) результат навчальної
діяльності (сукупність прямих результатів дій учнів із
розв’язання навчального завдання (задачі), результати
відповідають усвідомленій суб’єктом меті діяльності;
спричиняє зміни в учневі як особистості).
Основним поняттям аналізу пізнавальної діяльності
виокремимо феномен поняття «пізнання».
Необхідність здійснення зазначеного обґрунтовуємо
не лише з огляду на системотвірний характер пізнавальної діяльності стосовно феномену «навчально-пізнавальна діяльність», а й з урахуванням того, що навчальна діяльність є «різновидом загального процесу пізнання, що ґрунтується на спільних із процесом пізнання
закономірностях і тому має з ним схожість у структурі,
методах і прийомах мислення.
Пізнання школяра, спрямоване на оволодіння результатами наукового пізнання, не може розвиватися на
методологічних засадах, які відрізняються від тих, що
складають основи розвитку самої науки» [19, с. 26].
На переконання І. Канта [20], споглядання й поняття
є сутністю початку нашого пізнання. Пізнанням є знання, у якому пізнається одиничне в загальному за допомогою понять.
Розгляд процесу пізнання спрямуємо на розкриття
суті понять «суб’єкт», «об’єкт», «пізнавальний акт».
У контексті наукової розвідки поняття «суб’єкт» використовується нами стосовно вчителя й учнів і позначає їхню активність.
У процесі пізнання суб’єкт і об’єкт сприймаються як
такі, що принципово не можуть існувати окремо один
від одного, навіть за відносної відірваності, що і засвідчено висловом «немає суб’єкта без об’єкта і немає об’єкта без суб’єкта».
Щодо об’єкта пізнання, то він може розглядатися, як
предмет чи сукупність предметів, які мають зовнішні та
внутрішні характеристики (ознаки, якості, властивості,
взаємозв’язки).
Висвітлення суті поняття «об’єкт» найбільш повно
можна здійснити в контексті пізнавального акту, який
тлумачиться як мобілізація інтелектуальних, морально-вольових та фізичних сил дитини для досягнення
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конкретних цілей навчання і виховання [21].
Дотримуючись логіки наукового пошуку, вдамося до
розгляду поняття «пізнавальна діяльність» за філософським, психологічний і педагогічним напрямами.
Трактування поняття «пізнавальна діяльність» за
філософським напрямом вирізняються акцентуванням
уваги на характеристиці суб’єкта, об’єкта, результаті
пізнавального акту.
Так, І. Каган тлумачить пізнавальну діяльність як
«активність суб’єкта, яка спрямована не на перетворення об’єкту, а на те, щоб зрозуміти, відобразити його сутність через знання» [22, с. 58].
У змісті тлумачень поняття «пізнавальна діяльність»
психологічного напряму нами виокремлено інші смислові акценти, які покладено в основу дослідження, а
саме: упорядкованість дій у складі діяльності; акцентування уваги на психічних процесах, компонентному
складі навчально-пізнавальної діяльності, спрямованості діяльності.
Отже, пізнавальна діяльність – це сукупність певним
чином пов’язаних дій (операцій), функція яких полягає
в тому, щоб завдяки цим діям були отримані істинні
знання про об’єкт [23]; зусилля того, хто навчається, які
спрямовані на здобуття знань про предмет вивчення та
загальних прийомів розв’язування задач стосовно цього
предмета [24].
Трактування поняття «пізнавальна діяльність» за
педагогічним напрямом характеризується орієнтованістю на результативний компонент (оволодіння знаннями, набуття досвіду, формування способів діяльності).
Приміром, пізнавальна діяльність – це цілеспрямований
процес взаємодії людини і світу, метою якого на набуття
та засвоєння знань у результаті психологічного відображення навколишньої дійсності у свідомості людини [24].
З огляду на зазначене вище, ми акцентуємо увагу,
що формулювання поняття «навчально-пізнавальна
діяльність» нами здійснено із застосуванням підходу
«міждіяльнісна інтеграція» (за Т. Мієр) [9], тобто на
основі аналізу навчальної та пізнавальної діяльності як
системотвірних видів діяльності. Інтерпретація сутності
навчально-пізнавальної діяльності в контексті системотвірних видів діяльності сприяла виокремленню характеристик, які поширюються на навчально-пізнавальну
діяльність:
– із навчальної діяльності: предметність (здійснюється не просто з предметним об’єктом, а з предметом
культури, який присвоюється (опредмечується) суб’єктом, а також опановується певний суспільно вироблений
спосіб дій із ним (Г. Костюк) [16]); соціальність (виявляється в конкретно-історичному характері діяльності,
залежності учня від соціального оточення (учителів,
батьків, ровесників)), суспільна значущість за змістом
(засвоєння надбань культури і науки), формою (відповідає суспільним нормам навчання);
– із пізнавальної діяльності: активність, усвідомленість і відображувальність (активність суб’єкта спрямована не на перетворення об’єкта, а на те, щоб зрозуміти,
відобразити його сутність через знання (І. Каган) [22]);
структурність, спрямованість (сукупність певним чином
пов’язаних дій (операцій), функція яких полягає в тому,
щоб завдяки цим діям були отримані істинні знання про
об’єкт (С. Рубінштейн) [23]).
Сутнісний зміст поняття «навчально-пізнавальна діяльність тлумачимо у такому контексті: вид навчальної
діяльності, що спрямовується на отримання істинних і
суб’єктивно нових знань про об’єкт пізнання й виконується учнем самостійно та у взаємодії (безпосередній,
опосередкованій) з іншими [25].
Сутність навчально-пізнавальної діяльності уточнена поняттями, які в сукупності складають термінологічний каркас його смислового поля (табл. 2).
Таблиця 2 – Трактування понять термінологічного
каркасу поняття «навчально-пізнавальна діяльність» як
об’єкта наукового дослідження*
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Поняття

Суб’єкт навчально-пізнавальної
діяльності

Зміст трактування поняття
носій пізнавальної активності; використовується стосовно вчителя й учнів.
Активність суб’єкта виявляється на рівні
взаємодії між суб’єктами та на рівні взаємодії між суб’єктом і об’єктом. Суб’єкт
характеризується реалізованістю когнітивної (пізнання математичних об’єктів (стосовно учнів) та пізнання ходу здійснення
учнями навчально-пізнавальної діяльності
в процесі навчання математики в урочний і
позаурочний час (стосовно учителя)), регулятивної (контроль за власними діями, які
здійснюють як учні, так і вчитель) та комунікативної (взаємодія між учасниками навчально-пізнавальної діяльності) функцій

Об’єкт навчально-пізнавальної
діяльності

те, із чим взаємодіє суб’єкт; те, на що
спрямований його пізнавальний акт; той
фрагмент об’єктивної реальності, який
перетворюється в пізнаний у процесі здійснення пізнавального акту; об’єкт пізнання
набуває вияву в математичних об’єктах матеріальної, матеріалізованої, знаково-символьної, змішаної форм представлення
інформації математичного змісту

Пізнавальний акт
у навчально-пізнавальній діяльності
учня

процес, який являє собою сукупність дій,
послідовне виконання котрих сприяє отриманню істинних і суб’єктивно нових знань
про об’єкт пізнання відповідно до конкретної мети діяльності (завдання чи задачі),
що досягається на основі мисленнєвої обробки сприйнятої інформації
Перелік дій опорного пізнавального
акту: осмислення мети й результату пізнання математичного об’єкта; аналіз
психічного образу, який виникає в уяві,
тобто є результатом попередніх сприймань
(попереднього сприймання), й тлумачиться як: впізнання, пригадування чи нова
інформація; виокремлення в математичному об’єкті пізнання елементів (частин);
виокремлення в математичному об’єкті
зв’язків між елементами (частинами);
складання плану пізнання математичного
об’єкта; пізнання математичного об’єкта з
дотриманням пунктів плану; виділення в
математичному об’єкті відомої інформації
(інформації нового змісту; зв’язків між
елементами (частинами)); запис необхідних даних; поєднання нової інформації про
математичний об’єкт пізнання з раніше
засвоєною інформацією; запис необхідних
даних; формулювання висновку відповідно
до мети пізнання математичного об’єкту;
зіставлення змісту висновку з інформацією
підручника (посібника, слайду, картки для
самостійної роботи (роботи в парі (групі))

Мета загальна (конкретна) навчально-пізнавальної
діяльності
Цілі навчально-пізнавальної діяльності
Процес навчально-пізнавальної
діяльності

передбачення головного очікуваного результату як діяльності вчителя, так і діяльності учнів

Результат навчально-пізнавальної
діяльності

бажані зміни в самому суб’єкті навчально-пізнавальної діяльності; сукупність прямих результатів дій з отримання істинних
знань про об’єкт пізнання

орієнтири, які задають напрям руху до результату, наперед передбаченого метою
постановка й послідовне виконання учнями діяльності на основі пізнавального акту

* Складено автором.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, розкриття суті поняття «навчально-пізнавальна діяльність» у контексті
системотвірних видів діяльності (навчальна діяльність,
пізнавальна діяльність) слугувало інтерпретації дефініції
«комплексна організація навчально-пізнавальної діяльності» у контексті поняття «навчально-пізнавальна
діяльність» як процесу, який вибудовується на основі
навчальної діяльності та набуває характеристик
пізнавальної діяльності, котрі в узагальненому вигляді
передаються за допомогою лексеми «діяльність, що спря39
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мовуються на отримання істинних і суб’єктивно нових
знань про об’єкт пізнання». До термінологічного каркасу
навчально-пізнавальної діяльності віднесено такі поняття: «навчально-пізнавальна діяльність учнів» складають
поняття: «суб’єкт навчально-пізнавальної діяльності»,
«об’єкт навчально-пізнавальної діяльності», «мета загальна (конкретна) навчально-пізнавальної діяльності»,
«цілі навчально-пізнавальної діяльності», «процес
навчально-пізнавальної діяльності», «пізнавальний
акт у навчально-пізнавальній діяльності учня», «результат навчально-пізнавальної діяльності», які потрактовано нами у даній статті. Подальшого вивчення
потребують питання, які стосуються проектування понять термінологічного каркасу поняття «навчальнопізнавальна діяльність» у практичну площину вивчення навчальних предметів в контексті організації
комплексної навчально-пізнавальна діяльність суб’єктів
освітнього процесу.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
В УНІВЕРСИТЕТАХ БОЛГАРІЇ
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(33000, Україна, Рівне, вулиця Степана Бандери, 12, e-mail: grynat1104@ukr.net)
Анотація. В умовах реформування системи вищої освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір
важливо вивчити досвід зарубіжних країн і впроваджувати найкращі освітні досягнення у практику українських
університетів. У статті проаналізовано основні особливості підготовки вчителів-біологів в університетах Болгарії.
Розкрито зміст професійної підготовки майбутніх вчителів біології в болгарських університетах. У роботі досліджено веб-сайти біологічних факультетів різних університетів Болгарії. Зроблено порівняння навчальних планів підготовки студентів-біологів різних спеціальностей. Проаналізовано навчальні плани підготовки майбутніх бакалаврів
та магістрів біології (вчитель біології) Пловдивського університету «Паїсій Хилендарський». Встановлено, що болгарські університети запроваджують спеціальні психолого-педагогічні дисципліни для майбутніх учителів біології
середньої школи. Автором визначено назви навчальних дисциплін, які не входять до навчальних планів українських
університетів. Майбутні вчителі біології в Україні можуть бути зацікавлені в таких дисциплінах: «Міжпредметні
зв’язки у навчанні біології», «Управління якістю біологічної освіти», «Педагогічне конструювання і комп’ютерні
технології у навчанні біології», «Управління пізнавальною діяльністю з біології», «Технології інклюзивного навчання», «Оздоровча освіта». З’ясовано переваги болгарської системи освіти порівняно з українськими закладами
вищої освіти. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення підготовки майбутніх учителів біології в університетах України.
Ключові слова: освіта, підготовка вчителів біології, зміст освіти, професійна підготовка, методична підготовка,
дисципліни, навчальні плани.
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Abstract. In the conditions of reforming the system of higher education in Ukraine, its integration into the European
educational space, it is important to study the experience of foreign countries to introduce the best educational achievements
into the practice of Ukrainian Universities. The article has been analyzed the main characteristics of professional training of
biology teacher at the Universities of Bulgaria. It was found out the content of professional training of the future teachers
of biology at the Universities of Bulgaria. The article was intended to study the websites of the natural faculties of different Universities in Bulgaria. The article compares the curriculum of student’s training the biology of various specialties at
different Universities. The curricula of training future bachelors and masters of biology (biology teacher) in the Plovdiv
University «Paisii Hilendarski» have been analyzed. Bulgarian Universities introduce the special disciplines of psychological and pedagogical training for future high school biology teachers. The author has been determined the subjects of teaching
areas that are not in the curriculum of Ukrainian Universities. Future teachers of biology in Ukraine may be interested in
the following disciplines: «Interdisciplinary connections in teaching of biology», «Management of the quality of biological
education», «Pedagogical design and computer technologies in teaching biology», «Management of cognitive activity in biology», «Inclusive education technologies», «Health-saving education». The advantages of the Bulgaria system of education
degree in comparison with Ukrainian high school have been found out. The suggestions for improving the training of future
teachers of biology in higher educational institutions of Ukraine have been made.
Keywords: education, training of teachers of biology, content of education, professional training, methodical training,
disciplines, curriculum.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. На шляху України до інтеграції в європейський
освітній простір необхідно вивчити досвід сусідніх
держав, близьких до нас історично і територіально, які
вже пройшли ці етапи і реформували свої освітні галузі. Розробляючи освітні програми для спеціальності 014
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) варто було
б урахувати здобутки вчених інших країн, зокрема це
стосується Болгарії.
Республіка Болгарія – унітарна держава в ПівденноСхідній Європі, яка має багато спільного з Україною,
починаючи з історії і закінчуючи мовою. 2007 року
Болгарія стала членом Європейського Союзу, освітня
політика якого орієнтована на впровадження інноваційних підходів, модернізацію змісту і підвищення якості
підготовки майбутніх фахівців.
Заклади вищої освіти в Болгарії представлені університетами, коледжами та спеціалізованими вищими
школами. Майбутніх учителів-предметників готують на
відповідних факультетах університетів. Проте підготовка майбутніх учителів біології в закладах вищої освіти
Болгарії недостатньо висвітлена в наукових джерелах.
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Освітню систему Болгарії вивчали
М. Бойчева [1], Г. Докашенко [2], А. Каплун [3], Т. Кристопчук [4; 5], С. Сапожников [6], Л. Смірнова [7],
С. Цьома [8]. У наукових працях Т. Кристопчук [4] та
С. Сапожникова [6] схарактеризовано тенденції розвитку педагогічної освіти в Болгарії. М. Бойчева досліджувала підготовку майбутніх учителів до екологічного виховання старшокласників [1].
У попередніх наших публікаціях розкрито особливості підготовки майбутніх учителів біології в Польщі,
Чехії, Словаччині, Бельгії [9–11].
Однак професійна підготовка майбутніх учителів біології в Республіці Болгарія не була предметом спеціальних наукових пошуків.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою статті є з’ясування особливостей професійної
підготовки майбутніх учителів біології в університетах
Болгарії. Завдання дослідження: проаналізувати навчальні плани підготовки майбутніх учителів біології
в університетах Болгарії, визначити обов’язкові та ви41
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біркові дисципліни підготовки біологів, порівняти їх з
навчальними дисциплінами українських університетів,
визначити переваги підготовки вчителів біології порівняно з українськими закладами вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Учителів біології в Болгарії готують на біологічних факультетах провідних університетів країни (ступінь бакалавра
– 4 роки навчання, ступінь магістра – 1–2 роки навчання).
Найбільшим і найстарішим університетом Болгарії
є Софійський університет (болг. Софийски университет
«Св. Климент Охридски»), у якому студенти здобувають
знання на 16 факультетах, одним з яких є біологічний.
Науково-педагогічні працівники біологічного факультету Софійського університету працюють на 13 кафедрах:
біохімії, біофізики та радіобіології, біотехнології, ботаніки, генетики, екології та охорони довкілля, зоології
та антропології, загальної та промислової мікробіології,
фізіології тварин і людини, фізіології рослин, цитології,
гістології та ембріології, загальної і прикладної гідробіології, методики навчання біології. Варто зазначити,
що, на відміну від Болгарії, в Україні окремих кафедр
методики навчання біології (болг. методика на обучението по биология) практично не залишилося. Винятком
є кафедра теорії і методики викладання природничих
дисциплін в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, яку очолює
С. Рудишин. Наявність кафедри методики навчання біології в класичному університеті Болгарії дає підстави
стверджувати про важливість підготовки майбутніх учителів біології загальноосвітньої школи.
Кафедру методики навчання біології очолює відома
вчена-методист Надєжда Райчева, співавтор книг з методики навчання біології [12; 13]. Крім того, викладання
методичних дисциплін забезпечують професор Наташа
Цанова, доценти Ася Асьонова, Анелія Кременська, доктори Камелія Стайкова, Іса Хаджиалі, Вікторія Нечева.
На бакалаврському ступені студентам викладають такі дисципліни: «Методика навчання біології»,
«Походження життя і теорії еволюції», «Методика і
техніка шкільного експерименту», «Природничі науки в
біологічній освіті в середніх училищах» (спеціальності
«Біологія та хімії», «Географія та біологія», «Біологія
та англійська мова»). До речі, серед європейських країн
лише в Болгарії є дисципліна «Методика навчання біології», а в усіх інших – «Дидактика біології».
За магістерською програмою «Учитель біології та
англійської мови» кафедра методики навчання біології
забезпечує викладання таких курсів: «Інноваційні технології в методиці навчання біології», «Міжпредметні
зв’язки в навчанні біології», «Управління якістю біологічної освіти», «Педагогічне конструювання і
комп’ютерні технології у навчанні біології» (обов’язковий компонент), «Управління пізнавальною діяльністю
з біології», «Технології інклюзивного навчання» (вибірковий компонент) [14].
Аналіз навчальних планів українських університетів
дає підстави зробити висновок, що подібних методичних дисциплін в українських педагогічних університетах недостатньо. Винятком можуть бути дисципліни
«Методика навчання біології», «Інноваційні технології
навчання біології», «Методика і техніка шкільного експерименту» тощо.
Другим за величиною класичним університетом у
Болгарії після Софійського університету є Пловдивський
університет «Паїсій Хилендарський» (болг. Пловдивски
университет «Паисий Хилендарски»). У цьому
університеті на біологічному факультеті готують
майбутніх учителів біології.
Проаналізуємо навчальні плани бакалаврів та магістрів за напрямом «1.3. Педагогіка навчання ....» спеціальностей «Біологія і хімія», «Біологія та англійська
мова», за якими готують учителів біології і хімії та учи42
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телів біології та англійської мови. Представимо перелік
дисциплін у таблиці 1.
У навчальних планах бакалаврів у Болгарії передбачено 250 кредитів, а в Україні – 240.
Таблиця 1 – Витяг з навчальних планів спеціальностей
«Біологія і хімія», «Біологія та англійська мова» освітньокваліфікаційного ступеня «бакалавр» в Пловдивському
університеті (4 роки навчання) [15]

Як видно з таблиці, спеціальності відрізняються
лише кількістю кредитів на біологічні дисципліни і дисциплінами другої спеціальності.
Студентам спеціальності «Біологія і хімія» на 2018–
2019 навчальний рік запропоновано такі групи дисциплін за вибором. Особливу увагу привертає різноманітність педагогічних дисциплін, які в Україні для майбутніх учителів біології представлені значно менше.
Вибіркова дисципліна 1: «Спостереження та практична робота серед природи в навчанні біології»,
«Екологічна освіта та виховання в навчанні біології»,
«Запобігання шкідливим звичкам і здоровий спосіб життя», «Рефлексія в навчанні біології», «Психологія спілкування».
Вибіркова дисципліна 2: «Методи педагогічних досліджень в навчанні хімії», «Екологічна освіта та виховання в навчанні хімії», «Навчальні задачі з хімії»,
«Рефлексія в навчанні хімії».
Вибіркова дисципліна 3: «Формування ключових
компетентностей у навчанні», «Особистісно орієнтовані стратегії навчання», «Екологічна освіта та освіта для
сталого розвитку», «Професійна рефлексія вчителя»,
«Психологія спілкування».
Вибіркова дисципліна 4 (хімія): «Хімія отруйних речовин», «Хімія гетероциклічних сполук», «Хімія лікарських речовин», «Хімічна промисловість в Болгарії»,
«Хімія харчових продуктів», «Органічна хімія в парфумерії та косметиці», «Сучасні хроматографічні методи»,
«Екологічний каталіз», «Прикладна колоїдна хімія»,
«Біокаталіз і біоелектрохімія».
Вибіркова дисципліна 5: «Конструктивістський підScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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хід у навчанні», «Діагностичні завдання для біологічних олімпіад», «Кар’єрний розвиток учителя біології»,
«Інтегративна біологія для громадянської та міжкультурної освіти».
Вибіркова дисципліна 6 (біологія): «Основи палеонтології та історична геологія», «Біогеографія»,
«Імунологія», «Біотехнологія», «Лікарські рослини»,
«Альгологія».
Викладання названих біологічних дисциплін забезпечують 7 кафедр: анатомії і фізіології людини, біології
розвитку, біохімії і мікробіології, ботаніки та методики
навчання біології, екології та охорони довкілля, зоології,
фізіології рослин і молекулярної біології.
До факультативних дисциплін належать англійська
мова, російська мова, біоетика, комунікативні вміння,
комп’ютерні та інформаційні системи, вміння дебатувати, цифрова фотографія у природі та лабораторії.
Навчання закінчується державним іспитом з біології
або захистом дипломної роботи, а також практичним
державним іспитом.
Магістерська освітня програма за цією ж спеціальністю передбачає опанування студентами 75 кредитів
упродовж двох семестрів (табл. 2).
Таблиця 2 – Витяг з навчального плану спеціальності
«Учитель біології» біологічного факультету Пловдивського університету [15]

Вибіркові дисципліни 1 і 2: «Педагогічна діагностика», «Психологія спілкування», «Навчання біології в
природному середовищі», «Попередження шкідливих
звичок і здоровий спосіб життя».
Вибіркові дисципліни 3 і 4: «Формування ключових компетентностей у навчанні біології», «Конструктивістський підхід у навчанні», «Професійна рефлексія
вчителя», «Освіта для сталого розвитку».
Вказаний план не передбачає викладання біологічних дисциплін (їх уже вивчено на бакалавраті), а лише
психолого-педагогічних, зокрема опанування методиками навчання біології, проходження практики тощо. Для
більшості українських викладачів та студентів незрозумілою буде дисципліна «Доцимологія», яка вивчає методи проведення екзаменів та оцінювання. На наш погляд,
запропоновані педагогічні дисципліни будуть цікавими
для здобувачів вищої освіти в Україні.
У болгарських університетах важливе значення приділяють педагогічній практиці студентів, пропонують
застосовувати у підготовці майбутніх учителів інноваційні технології: активне й інтерактивне навчання, проектне навчання, технологію портфоліо, комп’ютерно
орієнтоване навчання [16; 17; 18].
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. У Болгарії підготовка майбутніх
учителів біології відбувається на біологічних факультетах університетів, у яких є спеціальні кафедри методики навчання біології, які забезпечують викладання
методичних дисциплін. Навчання на бакалавраті триває
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4 роки (250 кредитів) і передбачає вивчення циклу біологічних і педагогічних дисциплін. У магістратурі зі
спеціальності «Учитель біології» надається переважно
педагогічна освіта. Закінчується навчання в магістратурі
двома державними екзаменами – теоретичним і практико-прикладним. Необхідно також відзначити низку
оригінальних дисциплін за вибором, які пропонують
опанувати студентам, зокрема «Формування ключових
компетентностей у навчанні біології», «Особистісно орієнтовані стратегії навчання», «Екологічна освіта та освіта для сталого розвитку», «Професійна рефлексія вчителя», «Кар’єрний розвиток учителя біології» тощо. З
огляду на це українським університетам варто переглянути зміст професійної підготовки майбутніх учителів
біології, збагатити її дисциплінами на вибір студента.
Перспективами подальших наукових пошуків буде
дослідження форм і методів підготовки болгарських
студентів, які обрали спеціальність «Учитель біології».
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Анотація. У статті обґрунтовано актуальність проблеми розвитку критичного мислення під час навчання
іноземної мови в контексті потреби сучасного суспільства в особистості, здатної до іншомовної комунікації на
засадах критичного мислення. Розкрито сутність поняття критичного мислення та своєрідність його розвитку під
час навчання іноземної мови, зумовленої насамперед специфікою самого предмета. Вказано на технологічний характер процесу розвитку критичного мислення, що виявляється у послідовному та систематичному запровадженні
спеціальної технології, котра вимагає побудови особливої моделі уроку та використання відповідних методів.
Описано особливості застосування технології розвитку критичного мислення на уроках англійської мови у 8-му
класі основної школи України. Зокрема з’ясовано рівень когнітивного розвитку, а також передбачуваний рівень
іншомовної комунікативної компетентності учнів, що впливає на ступінь залучення технології у навчальний процес. Виокремлено та описано структуру моделі уроку за технологією та набір методів, що можуть використовуватися на кожному з етапів такого уроку. Наведено приклади реалізації окремих методів під час вивчення різних тем
у курсі англійської мови у 8-му класі основної школи. Доведено можливість гармонійного включення технології
розвитку критичного мислення у процес навчання іноземної мови з урахуванням цілей уроку, віку учнів, рівня
їхньої іншомовної комунікативної підготовки, методики навчання іноземної мови та специфіки цього навчального
предмета загалом.
Ключові слова: критичне мислення, навчання іноземної мови, навчання англійської мови, методика, технологія
розвитку критичного мислення, іншомовна комунікативна компетентність, основна школа.
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Abstract. The article substantiates the urgency of the problem of critical thinking development in the process of teaching
a foreign language in the context of the needs of modern society in a person capable of foreign language communication on
the basis of critical thinking. The essence of the concept of critical thinking and the peculiarities of its development during
the study of a foreign language, due primarily to the specificity of the subject, is revealed. The technological character of
the process of critical thinking development is emphasized, which is in the consistent and systematic implementation of the
specific technology, which requires the construction of a special model of the lesson and application of appropriate methods. The peculiarities of using the technology of the development of critical thinking in English lessons in the 8th grade of
secondary school in Ukraine are revealed. In particular, the level of cognitive development, as well as the predicted level of
foreign communicative competence of students, is determined, which influences the degree of involvement of the technology
of critical thinking development into the educational process. The structure of the model of a lesson according to the technology and a set of methods that can be used at each stage of such lesson are described. Examples of the introduction of some
methods in the study of various topics in the course of English in the 8th grade of secondary school are given. The possibility
of harmonious inclusion of the technology of critical thinking development into the process of teaching a foreign language
is proved taking into consideration the goals of the lesson, the age of students, the level of their foreign language communicative competence, methodology of teaching a foreign language and the specificity of this educational subject in general.
Keywords: critical thinking, foreign language teaching, English language teaching, methodology, technology of critical
thinking development, foreign communicative competence, secondary school.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Критичне мислення та знання іноземних мов
є факторами успіху у сучасному багатонаціональному та
багатомовному світі, що розвивається у векторі глобалізації, модернізації й інформатизації. Уміння обробляти
та використовувати інформацію з різних джерел, в тому
числі іноземних, протистояти пропаганді та фальшивим
ідеям, приймати зважені рішення, здійснювати ефективне спілкування та працювати в команді з представниками різних культурних співтовариств визначають межі
самореалізації особистості-представника глобалізованого суспільства. Формування цих умінь варто розглядати
як важливу ціль шкільного навчання, спрямованого на
всебічну підготовку учня до життя. Відтак, означений
соціальний чинник зумовлює актуальність науково-методичного питання: як розвивати критичне мислення та
сприяти вивченню іноземної мови в контексті однієї навчальної дисципліни?
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Багато науковців наголошують на
важливості та ефективності розвитку критичного мислення під час навчання іноземної мови, зокрема англій44

ської, пропонуючи різні підходи та методи (М. Рафі [1],
Б. Девідсон [2], Ч. Сухор [3], А. Шамот [4], М. Чен [5]
та ін.). Більше того, численні експериментальні дослідження [6, с. 251–267] вказують на позитивний вплив
критичного мислення на вивчення іноземної мови.
Удосконалення мисленнєвих процесів дозволяє учням
успішніше засвоювати лексичні одиниці, граматичні
структури та стилістичні особливості різних жанрів мовлення, розвинути навички здійснення основних видів
мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо), що присутні на уроці іноземної мови.
Окрему увагу у своїх працях ([5–8]) вчені приділяють проблемі розвитку критичного мислення в умовах
поширеного нині комунікативного підходу до вивчення іноземної мови, котрий потребує якісної трансформації в умовах сучасності. Як зазначає з цього приводу
М. Кабілан, майстерне знання іноземної мови не обмежується лише використанням її як інструменту для
спілкування, а потребує вияву творчого та критичного
мислення в кожному акті комунікації [7]. Втім, як показує наш досвід та підтверджують інші дослідники ([1,
8]), практика реального застосування методики розвитку
критичного мислення під час навчання іноземної мови,
зокрема англійської, залишається недостатньо розвиненою та потребує удосконалення.
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Формування цілей статті (постановка завдання). З
огляду на вищесказане, мету статті ми вбачаємо у висвітленні особливостей використання методики розвитку критичного мислення під час навчання іноземної мови на прикладі застосування технології розвитку
критичного мислення на уроках англійської мови у 8-му
класі основної школи України.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Маючи на меті розвиток критичного мислення учнів важливо усвідомлювати сутність самого поняття, а також
структуру та характерні особливості цього типу мислення. Синтезуючи погляди багатьох дослідників (Дж. Дьюї
[9], Р. Енніса [10], Д. Клустера [11], М. Ліпмана [12],
Р. Пауля [13], Д. Халперн [14] та ін.) критичне мислення
розглядаємо як особливий тип мислення, що охоплює
розумові операції високого рівня та ціннісні установки,
котрі в сукупності забезпечують вироблення обґрунтованих умовиводів та оцінок, здійснення вдалого вибору,
прийняття зважених рішень, сприяють налагодженню
ефективної комунікативної взаємодії на засадах толерантності й відкритості до альтернативних поглядів та
ідей. Наведене потрактування відбиває струнку та водночас складну будову цього типу мислення, що складається з численних когнітивних умінь та ціннісних
орієнтацій, чим обумовлюється виникнення труднощів
у процесі розвитку критичного мислення у предметній
площині конкретної навчальної дисципліни. Зважаючи
на це, у контексті навчання англійської мови, дослідник
Т. Дівайн, наприклад, пропонує вчителеві самостійно
визначати ті з умінь, які, на його думку, є найбільш значущими та можуть бути успішно сформовані на тому чи
іншому уроці [15, c. 361–362].
Загалом застосування методики розвитку критичного мислення у процесі навчання іноземної мови має деякі особливості.
З одного боку, специфіка цього навчального предмета
відкриває широкі можливості для запровадження означеної методики. Зокрема комунікативний характер навчання іноземної мови вимагає формування умінь моно-,
діа-та полілогічного спілкування за різних обставин та
ситуацій, що можуть виступати інструментами розвитку
соціального за своєю природою критичного мислення.
Водночас уміння критичного мислення, включені у комунікативний акт, поліпшують його ефективність через
логічний та аргументований виклад комунікаторами
своїх думок, аналіз та оцінювання ідей один одного.
Залучення критичного мислення у процес опанування
іноземною мовою розширює межі розповсюдженого
нині комунікативного підходу до навчання іноземної
мови, зміщуючи акцент від розмови заради розмови до
спілкування з метою дослідження ідей, розв’язання проблем тощо.
Крім того, відомо, що міжкультурне спілкування
потребує від мовця не лише відповідних мовленнєвих
умінь, а й соціокультурної компетентності. Критичне
осмислення соціокультурних реалій інших країн, зіставлення з культурними цінностями власної держави
сприяє формуванню толерантного ставлення до представників інших культур, а уміння критичного мислення
дозволяють пристосувати манеру висловлювань до прийнятних для них традицій та поведінкових норм.
Здійснення чотирьох видів мовленнєвої діяльності
(аудіювання, говоріння, читання, письмо) на уроці іноземної мови передбачає насамперед роботу з інформацією різного виду: текстовою, графічною, аудіо, відео, медіа, що створює сприятливий ґрунт для вдосконалення
критичного мислення, дію якого завжди спрямовано на
оперування інформацією. В той же час застосування розумових операцій високого рівня (аналізу, синтезу, оцінювання), що входять до складу критичного мислення, а
також уміння контролю за перебігом власних міркувань
(рефлексії) під час читання, слухання, говоріння або
письма дозволяє покращити якість продуктів навчальної
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діяльності учнів, збагативши їх логічними умовиводами,
перевіреними гіпотезами, обґрунтованими висновками
тощо.
З іншого боку, процес розвитку критичного мислення на уроці іноземної мови має певні обмеження,
пов’язані насамперед із рівнем володіння учнями мовленнєвими уміннями. Висловлення власної точки зору,
формулювання аргументів на її захист, здійснення аналізу та оцінювання навчальної інформації, написання відгуку чи есе потребують значного об’єму словникового
запасу, сформованості багатьох граматичних навичок,
що наявні в учнів не на всіх етапах вивчення іноземної
мови. Навіть учні одного класу або навчальної групи
показують різний рівень володіння іноземною мовою.
Недостатня впевненість учнів у власній мовленнєвій
компетентності породжує страх перед висловлюванням,
побоювання не дібрати належних слів і конструкцій,
зробити помилку тощо. Втім, ці обмеження нівелюються за умови правильної організації навчання з боку
вчителя. Добір навчального матеріалу та методів розвитку критичного мислення відповідно до віку та рівня
сформованості мовленнєвих умінь учнів, мотивування
їх до висловлювання та навчання використовувати синоніми, перефразування, користуватися словниками та
довідниками в разі виникнення утруднень, організація
учнівської взаємодії в парах та групах, створення сприятливої атмосфери відкритості, довіри та терпимості до
помилок – все це допомагає уникати труднощів під час
застосування методики розвитку критичного мислення в
процесі навчання іноземної мови.
Спробуємо показати наведені особливості на прикладі застосування технології розвитку критичного мислення на уроках англійської мови у 8-му класі основної
школи, що передбачає системну та комплексну роботу
з формування вмінь та ціннісних установок, які входять
до складу критичного мислення, через побудову особливої моделі уроку та залучення відповідних методів. Про
необхідність такої роботи свідчить насамперед аналіз
представлених у рамковій програмі з іноземних мов очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності
(комунікативної компетентності) учнів на кінець навчання в основній школі [16], Він дозволяє зробити висновок про те, що передбачуваний рівень володіння англійською мовою на початок 8-го класу є достатнім для
застосування більшості методів розвитку критичного
мислення, розроблених в межах відповідної технології.
Поглянемо також на вікові особливості учнів 8-го
класу (13–14 років) з точки зору можливостей розвитку
їх критичного мислення. Очевидно, що такі учні перебувають у підлітковому віці, який є досить суперечливим з
точки зору розвитку вмінь мислити критично. З одного
боку, формування у підлітка таких якостей мислення, як
послідовність, гнучкість, точність, самостійність і критичність, удосконалення логічного та абстрактного мислення, розкриття здатності усвідомлювати свій процес
мислення створюють сприятливий ґрунт для розвитку
критичного мислення. З іншого – схильність до необґрунтованого критицизму, категоричність суджень та
поспішність у прийманні рішень є тими стримуючими
важелями, що потребують особливої уваги з боку вчителя.
Технологія
розвитку
критичного
мислення
(А. Кроуфорда, В. Саул, С. Метьюз та Дж. Макінстер
[17]) передбачає, що урок складається з трьох послідовних етапів (фаз): фази актуалізації, побудови знань та
консолідації (Anticipation, Building of Knowledge, Consolidation) [17].
Ціль першого етапу – фази актуалізації – полягає
у створенні контексту для сприйняття нового навчального матеріалу та передбачає актуалізацію наявних в
учнів знань, уявлень та вмінь, створення мотивації для
подальшого просування у навчанні. Разом зі вчителем
учні визначають цілі уроку, ставлять запитання, на які
хотіли б отримати відповідь. Це переводить звичну для
45
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традиційного уроку зовнішню мотивацію до навчання,
налаштовану вчителем, у внутрішню, створену самими
учнями, яка, за умови вдалого добору вчителем змісту та
методів навчання, зберігається протягом усього уроку і
надалі, у позаурочній діяльності. На цьому етапі у нашому досвіді підтвердили свою доцільність такі методи як
припущення на основі запропонованих слів, мозковий
штурм, укладання асоціативного куща, таблиця «З-Х-Д
(Знаємо-Хочемо дізнатися-Дізналися)», «Кошик ідей»,
«Ромашка Блума», метод вірних і невірних тверджень,
вільне письмо тощо [17–19].
Наприклад, на початку вивчення теми «Література»
можна залучити учнів до укладання асоціативного куща,
виписавши асоціації, що виникають у них стосовно теми.
Алгоритм реалізації вказаного методу передбачає запис
вчителем (учнем) посередині дошки або аркушу папера
ключового поняття теми. Далі вчитель запрошує учнів
записати слова та фрази, що асоціюються в них із поданим поняттям. Записуючи нові слова, учні встановлюють логічні зв’язки між ними [19, с. 21]. Важливо враховувати будь-які ідеї учнів, не оцінюючи їх. Це стимулює
актуалізацію їхнього словникового запасу, логічного та
творчого мислення. Асоціативний кущ із означеної теми
може мати такий вигляд (приклад 1).
Приклад 1

Незалежно від обраного методу важливу роль
відіграє організація обміну думок між учнями та / або
коротких монологічних виступів, що допомагає підняти
на поверхню акумульований лексичний запас учнів, стимулювати обачне використання граматичних структур,
глибше занурити учнів у тему уроку.
Наступним етапом уроку є фаза побудови знань, що
передбачає опрацювання та засвоєння нового навчального матеріалу, безпосереднє конструювання знань,
умінь та ставлень учнів. Учні занурюються у новий контекст через роботу з текстом, зображенням, аудіо, відео,
медіа матеріалом.
Ця фаза реалізується у дві стадії. На першій
стадії відбувається демонстрація нового навчального
матеріалу та сприйняття його учнями. Залежно від цілей
уроку може проводитися робота зі схемами, плакатами,
таблицями, картками, лексичними одиницями, граматичними структурами, предметами, моделями, уривками з текстів, аудіо- та відеозаписів тощо. Презентація
нового матеріалу відбувається як зусиллями вчителя,
так і учнів, які завчасно отримують випереджальне завдання додому.
Друга стадія цього етапу уроку передбачає осмислення та систематизацію навчальної інформації, формування мовленнєвих й інших умінь та, на їх основі,
когнітивних умінь і цінностей критичного мислення.
Працюючи самостійно, в парах та групах, учні активно досліджують навчальний матеріал, пов’язують
його з особистим досвідом, систематизують, узагальнюють, роблять висновки, шукають відповіді на запитання, сформовані на попередньому етапі уроку, ставлять
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нові запитання та відповідають на них. Відпрацювання
учнями нових знань та способів діяльності на цій стадії
відбувається за допомогою низки методів, зокрема метод опорних слів, «Подвійний щоденник», спрямоване
читання, метод «Інсерт», читання в парах / узагальнення
в парах, робота з графічними організаторами («Діаграма
Венна», кластер), заповнення таблиць (порівняльна таблиця, «Т-таблиця»), метод «тонких» і «товстих» запитань та ін. [17–19].
В якості прикладу наведемо зразок реалізації методу «Т-таблиця» на цьому етапі уроку. Вона дозволяє
аналізувати текст, знаходити в ньому аргументи «за»
та «проти» тієї чи іншої позиції, зрозуміти, якої точки
зору дотримується автор. Таблицю креслять у вигляді
великої літери Т. Опрацьовуючи текст, учні записують
доводи «за» у ліву колонку таблиці, аргументи «проти»
– у праву [19, с. 26]. Після роботи з текстом можна запропонувати учням доповнити таблицю власними ідеями
та зробити висновки. Так, під час роботи з попередньо
відібраним вчителем текстом в межах теми «Шкільне
життя», учні заповнюють «Т-таблицю», вказуючи аргументи «за» та «проти» носіння шкільної форми. Таблиця
може виглядати таким чином (приклад 2).
Приклад 2
For
1) Students look smart in uniforms.
2) There is no difference between
children from families with different income.
3) Students can concentrate on
lessons rather on what others are
wearing.
4) Uniform helps students not to
worry about what to wear each
day.
5) Students can represent their
schools.

Against
1) School uniform designs are
often old-fashioned.
2) In the real world, people don’t
often dress the same.
3) Wearing a uniform stops
students from expressing their
individuality.
4) Uniforms are usually uncomfortable for students.
5) School uniform clothes, like
white shirts, get dirty fast.

Використання будь-яких відібраних вчителем методів розвитку критичного мислення учнів має забезпечувати активне спілкування учнів, участь кожного у спільній діяльності, багаторазове осмислене використання
нових слів та мовленнєвих формул, формулювання відкритих запитань і відповідей на них.
Заключний етап уроку є фазою консолідації, на якій
відбувається рефлексія учнів на те, про що вони дізналися протягом уроку. Учні оцінюють не лише засвоєні
ними знання та вміння, визначаючи їх цінність для подальшого навчання та повсякденної діяльності, а й сам
процес навчання на уроці та власний внесок у результати
навчальної діяльності всього класу (навчальної групи).
На цьому етапі учні здійснюють рефлексію індивідуально, наприклад шляхом написання твору-п’ятихвилинки,
есе, заповнюючи листи самооцінювання, продовживши
роботу з таблицею «З-Х-Д», або колективно через обмін
думками, задіюючи методи «Мікрофон», «Незакінчене
речення», «Одне слово», дискусії, дебати та ін. [17–19].
Одним із цікавих методів організації рефлексії є індивідуальне, парне чи групове написання учнями сенкану (англ. Cinquain) – вірша з п’яти рядків, написаного
за спеціальними правилами, з якими слід ознайомити
учнів до початку роботи [19, с. 47]. Цей метод дозволяє
синтезувати й узагальнити засвоєну на уроці інформацію у коротке висловлювання та водночас актуалізувати
та закріпити лексико-граматичні навички учнів. Так, по
закінченню вивчення теми «Музика» можна запропонувати учням скласти сенкан до основного поняття теми
(приклад 3).
Приклад 3
Music
Melodious, poetic
Hypnotizes, calms, excites
Lifts up to heaven
Scientific Vector of the Balkans. 2018. № 1

педагогически
науки

Delight
Варто зазначити, що рефлексія має бути присутня й
на інших етапах уроку: необхідно навчати учнів оцінювати та контролювати перебіг власних міркувань в ході
дослідження теми. Це можна робити за допомогою запитань, що ставить перед учнями вчитель, а згодом і самі
учні один до одного. Такі запитання слід спрямовувати
на усвідомлення учнями власних мисленнєвих процесів
(напр., Як ти дійшов (-шла) такого висновку? / How did
you come to this conclusion?; Про що ти думав (-ла), коли
писала це речення? / What did you think about while writing
this sentence? тощо).
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Подане вище дозволяє зробити
висновок про те, що методика розвитку критичного мислення під час навчання іноземної мови має свої особливості, зумовлені специфікою самого предмета, які слід
враховувати як при плануванні уроків, так і безпосередньо в ході конкретного уроку. Зокрема вчителю варто
звертати увагу на цілі уроку, вік учнів, рівень їхньої іншомовної комунікативної компетентності, що обумовлює не лише добір змісту навчального матеріалу, а й
методів розвитку критичного мислення.
Процес формування вмінь мислити критично має
технологічний характер, а отже потребує послідовності
й систематичності застосування, та реалізується шляхом
побудови особливої моделі уроку і використання відповідних методів на кожному з його етапів.
Загалом, методика розвитку критичного мислення
дозволяє оновити пануючий нині комунікативний підхід
до навчання іноземної мови, пристосувавши його відповідно до сучасної соціальної потреби в особистості,
здатної до міжкультурного діалогу на засадах критичного мислення. Тому перспективу наступних розвідок
ми вбачаємо у подальшому ґрунтовному дослідженні
теоретико-методологічних аспектів запровадження технології розвитку критичного мислення у навчання іноземної мови у закладах загальної середньої освіти.
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Анотація. У статті на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу розроблено та схарактеризовано модель формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах в умовах
професійної підготовки. Визначено завдання процесу формування готовності майбутнього психолога до роботи в
інклюзивних навчальних закладах в умовах професійної підготовки: сприяння формуванню у майбутнього психолога мотиваційно-ціннісних установок, передусім щодо прийняття дитини з особливими освітніми потребами; забезпечення закладами вищої освіти набуття майбутніми психологами компетентності щодо організації та реалізації
психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у едукаційному процесі. Зазначено,
що структура такої моделі відповідає класичним уявленням про педагогічне моделювання та охоплює такі компоненти: цільовий, змістовий, процесуальний та результативний. Обґрунтовано сутність кожного з компонентів
моделі. Цільовий компонент моделі формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних
навчальних закладах визначає мету та завдання формування такої готовності. Змістовий компонент складають
навчальні дисципліни професійної підготовки психолога; спецкурс «Основи роботи в інклюзивних навчальних закладах» та студентський гурток «Психологічне волонтерство». Процесуальний компонент досліджуваної моделі
передбачає комплексний, поетапний вплив на такі компоненти готовності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний та
операційно-діяльнісний. Результативний компонент моделі охоплюють, відповідно до виокремлених критеріїв та
показників, діагностичні методики визначення рівня сформованості досліджуваної якості майбутнього психолога.
Ключові слова: модель професійної підготовки, формування, готовність, майбутній психолог, робота в
інклюзивних навчальних закладах.
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Abstract. In the article, based on the analysis of scientific sources and empirical material, the model of forming the readiness of the future psychologist to work in inclusive educational institutions in the conditions of professional training was
developed and characterized. The tasks of forming the readiness of the future psychologist to work in inclusive educational
institutions in the conditions of professional training are defined: assistance in the formation of a future psychologist of motivational and value facilities, especially regarding the adoption of a child with special educational needs; providing higher
education institutions with the acquisition of future competence psychologists in the organization and implementation of
psychological and pedagogical support for children with special educational needs in the edukation process. It is noted that
the structure of such a model corresponds to the classical ideas of pedagogical modeling and covers the following components: purposeful, content, procedural and effective. The essence of each component of the model is substantiated. The target
component of the model for forming the readiness of a future psychologist to work in inclusive educational institutions determines the purpose and tasks of forming such readiness. The content component consists of the disciplines of professional
training of a psychologist; a special course «Fundamentals of work in inclusive educational institutions» and a student circle
«Psychological Volunteerism». The processual component of the model under study involves a comprehensive, phased
influence on the following components of readiness: motivational-value, cognitive, and operational-activity. The effective
component of the model covers, according to the distinguished criteria and indicators, diagnostic methods for determining
the level of formation of the investigated quality of the future psychologist.
Keywords: model of professional training, formation, readiness, future psychologist, work in inclusive educational
institutions.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Протягом останніх років під впливом євроінтеграційних перетворень зафіксовано істотну зміну ставлення
українського суспільства до дітей з особливими освітніми потребами. Підставою зазначеного є також глобальне усвідомлення, що психофізичні порушення дитини
не унеможливлюють прагнення, здатність та готовність
здобуття нею освіти, брати активну участь у соціальному житті, а набувають, передусім, необхідності іншого
зовнішнього ставлення до цього процесу. Усунення зовнішніх перешкод цього контексту передбачає формування позиції психосоціального прийняття, толерантності
до дітей з особливими освітніми потребами та популяризації інклюзивної освіти. Водночас реалізація інклюзивної освіти в Україні, як і будь-якій іншій державі,
потребує не лише спеціальної підготовки педагогічних
кадрів, а й спеціалістів, здатних створити психолого-педагогічний супровід навчання дітей в інклюзивних класах, їхню взаємодію із однолітками та педагогами, налагодити стосунки між батьками учнів різної категорії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз48

глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Однак, як констатують результати
останніх досліджень (С. Альохіна [1], Н. Андрійчук [2],
А. Аріщенко [3], В. Бобрицька [4] та ін. [5-11]), вітчизняне суспільство досі не готове до масового запровадження інклюзивних закладів освіти. Насамперед, недостатньо відпрацьовані як нормативно-правові (К. Бовкуш
[12], Т. Гладун [13] та ін.), так і змістові (І. Демченко
[7], Г Кайдалова [8] та ін.) аспекти навчання дітей з особливими освітніми потребами. Однією із пріоритетних
проблем інклюзивної освіти є брак фахівців, передусім,
практичних психологів для інклюзивних закладів освіти.
Їхня роль в інклюзивній освіті значна: від них залежить
забезпечення цілісної системи психолого-педагогічної
підтримки, що об’єднує всіх суб’єктів інклюзивних закладів освіти з метою сприяння продуктивно-комфортного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Натомість, нинішні фахівці – практичні психологи, як
демонструють результати проведеного нами пілотного дослідження, не готові до роботи в інклюзивних навчальних закладах. Бракує й теоретико-практичних доScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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сліджень означеного напряму, попри широкий спектр
досліджень проблем професійної підготовки майбутніх
психологів до роботи в умовах традиційних закладів
навчання (Ю. Масловська [16] та ін.).
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті – на основі аналізу наукових джерел та емпіричного матеріалу розробити та схарактеризувати
модель формування готовності майбутнього психолога
до роботи в інклюзивних навчальних закладах в умовах
професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Насамперед обґрунтуємо теоретичні засади розробленої
нами моделі формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах в
умовах професійної підготовки, визначені нами на основі аналізу наукових джерел [15–16], та результатів пілотного експерименту:
1. Професійна готовність майбутнього психолога до
роботи в інклюзивних навчальних закладах є системою
професійно-особистісних якостей фахівця, необхідних
для реалізації психолого-педагогічного супроводу дітей з
особливими освітніми потребами у едукаційному процесі. Едукаційний процес (навчання, виховання, розвиток,
соціалізація) при цьому охоплює макро- та мікросередовища дітей з особливими освітніми потребами: сім’ю, родина, школа, мікрорайон проживання та ін. Це зумовлює
реалізацію психолого-педагогічного супроводу едукаційного процесу дітей з особливими освітніми потребами за
напрямами конкретної взаємодії із суб’єктами вказаних
середовищ: «дитина з особливими освітніми потребами
↔ батьки», «дитина з особливими освітніми потребами
↔ вчителі», «дитина з особливими освітніми потребами
↔ однокласники», «дитина з особливими освітніми потребами ↔ учні школи», «дитина з особливими освітніми
потребами ↔ місцеві жителі» та ін.
2. Структура професійної готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах охоплює компоненти: мотиваційно-ціннісний,
когнітивний, операційно-діяльнісний та рефлексійний.
Професійні якості майбутнього психолога у контексті
роботи в інклюзивних навчальних закладах мають узгоджуватися із кваліфікаційними вимогами згідно із
Державним стандартом підготовки психологів у закладах вищої освіти. Особистісні якості майбутніх фахівців вказаного профілю передбачають сформованість
належного рівня: альтруїзму, свідомості, соціального
та емоційного інтелекту, толерантності, емоційної стабільності та стресостійкості, оптимізму, емпатії, прийняття дитини з особливими освітніми потребами тощо.
Професійні та особистісні якості майбутнього психолога у контексті роботи в інклюзивних навчальних закладах взаємозалежні та наскрізно виявляються у кожному
з компонентів їхньої готовності до вказаного виду фахової діяльності.
Структура моделі формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних
закладах в умовах професійної підготовки відповідає
класичним уявленням про педагогічне моделювання та
охоплює такі компоненти [15–16]: цільовий, змістовий,
процесуальний та результативний.
Схарактеризуємо докладно вказані компоненти моделі формування готовності майбутнього психолога до
роботи в інклюзивних навчальних закладах в умовах
професійної підготовки.
Так, цільовий компонент зазначеної моделі охоплює
мету та завдання формування готовність майбутнього
психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах. Мета – якісна підготовка у закладах вищої освіти
майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах, результатом чого має бути сформована готовність до означеного процесу. Логічно, що
досягнення цієї мети – прямопропорційне результату
запровадження моделі формування готовності майбутНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1
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нього психолога до роботи в інклюзивних навчальних
закладах в умовах професійної підготовки.
Завдання процесу формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних
закладах в умовах професійної підготовки:
– сприяння формуванню у майбутнього психолога
мотиваційно-ціннісних установок, передусім щодо прийняття дитини з особливими освітніми потребами;
– забезпечення закладами вищої освіти набуття майбутніми психологами компетентності щодо
організації та реалізації психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у
едукаційному процесі.
Змістовий компонент моделі формування готовності
майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах в умовах професійної підготовки
складають: навчальні дисципліни основної освітньої програми професійної підготовки психолога; дисципліни
професійно-предметної підготовки; спецкурс «Основи
роботи в інклюзивних навчальних закладах»; навчальнонауковий студентський гурток «Психологічне волонтерство».
Процесуальний компонент моделі формування готовності майбутнього психолога до роботи в
інклюзивних навчальних закладах в умовах професійної
підготовки передбачає комплексний, поетапний вплив
на виокремлені компоненти зазначеної готовності:
1. Перший етап – формування мотиваційноціннісного компонента готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах.
Йдеться, передусім, про формування особистісних
якостей майбутнього психолога: сприйняття та
розуміння своєї майбутньої професії як особливої
соціально-психологічної місії; налаштування на прийняття дитини з особливими освітніми потребами; стимулювання інтересу до набуття відповідної професійної
компетентності до роботи у інклюзивному навчальному
закладі тощо.
2. Другий етап – формування когнітивного компонента готовності майбутнього психолога до роботи в
інклюзивних навчальних закладах.
Когнітивний компонент вказаної готовності охоплює
знання майбутнього психолога навчальних дисциплін
основної освітньої програми професійної підготовки
психолога (загальнопедагогічної підготовки); дисциплін
професійно-предметної підготовки (фахової підготовки);
спецкурсу «Основи роботи в інклюзивних навчальних
закладах» та навчально-наукового студентського гуртка
«Психологічне волонтерство».
3. Третій етап – формування операційно-діяльнісного
компонента готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах, тобто формування умінь та навичок роботи щодо:
– адаптації та навчання дитини з особливими
освітніми потребами у інклюзивному навчальному
закладі;
– прийняття дитини з особливими освітніми потребами іншими учнями та налаштування та толерантну
взаємодію;
– прийняття батьками дитини з особливими освітніми
потребами її освітнього процесу та взаємодії з іншими
учнями у інклюзивному навчальному закладі;
– прийняття батьками інших учнів дитини з особливими освітніми потребами її освітнього процесу та
взаємодії з іншими учнями у інклюзивному навчальному закладі;
– прийняття класним керівником (класоводом у
початковій школі) дитини з особливими освітніми потребами у інклюзивному навчальному закладі та налаштування на конструктивну взаємодію;
– прийняття дитини з особливими освітніми потребами у інклюзивному навчальному закладі педагогами
та підготовка до відповідної освітньої взаємодії.
Таким чином, майбутній психолог має бути готовим
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до формування умінь та навичок роботи щодо адаптації,
прийняття та ефективної взаємодії дитини з особливими освітніми потребами у інклюзивному навчальному
закладі, тобто працювати з такими суб’єктами: власне
дитиною з особливими освітніми потребами та її батьками; іншими учнями та їхніми батьками; класним
керівником (класоводом у початковій школі) та педагогами загалом (рис. 1).

Рис. 1 – Суб’єктна спрямованість готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних
закладах *
*Розроблено автором
Такі види роботи здійснюються індивідуально,
у парах, групах та колективі учнів, їхніх батьків,
педагогічного колективу.
Причому кожен суб’єкт такої взаємодії передбачає
свою технологію налаштування на прийняття та
взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами у інклюзивному навчальному закладі. Отже, процес
формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах має передбачати
засвоєння студентами відповідних технологій.
Водночас зазначені компоненти (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний) формуються на кожному етапі взаємопов’язано та узгоджено:
наскрізно через усі види освітньої діяльності майбутнього психолога у закладах вищої освіти. На кожному етапі
відбувається закріплення сформованих на попередніх
етапах реалізації моделі особистих та професійних якостей майбутнього психолога. Так, приміром, на третьому етапі моделі продовжується викладання спецкурсу
«Основи роботи в інклюзивних навчальних закладах»
та робота навчально-наукового студентського гуртка
«Психологічне волонтерство».
Результативний компонент моделі формування готовності майбутнього психолога до роботи в
інклюзивних навчальних закладах в умовах професійної
підготовки складають діагностичні методики (відповідно
до виокремлених критеріїв та показників) визначення
рівня (початкового, достатнього та високого) сформованості досліджуваної професійно-особистісної якості
студента.
Схарактеризовані вище компоненти моделі формування готовності майбутнього психолога до роботи в
інклюзивних навчальних закладах складають, згідно
із системним підходом, цілісну систему професійної
підготовки майбутніх спеціалістів вказаної спеціальності
у закладах вищої освіти.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, у статті на основі аналізу
наукових джерел та емпіричного матеріалу розроблено та схарактеризовано модель формування готовності
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майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах в умовах професійної підготовки.
Зазначено, що структура такої моделі відповідає класичним уявленням про педагогічне моделювання та
охоплює такі компоненти: цільовий, змістовий, процесуальний та результативний. Обґрунтовано сутність кожного з компонентів моделі. Цільовий компонент моделі
формування готовності майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах визначає мету та
завдання формування такої готовності. Змістовий компонент складають навчальні дисципліни професійної
підготовки психолога; спецкурс «Основи роботи в
інклюзивних навчальних закладах» та студентський
гурток «Психологічне волонтерство». Процесуальний
компонент досліджуваної моделі передбачає комплексний, поетапний вплив на такі компоненти готовності:
мотиваційно-ціннісний, когнітивний та операційнодіяльнісний. Результативний компонент моделі охоплюють, відповідно до виокремлених критеріїв та
показників, діагностичні методики визначення рівня
сформованості досліджуваної якості майбутнього психолога.
Водночас подальшого дослідження потребує методика реалізації розробленої моделі формування готовності
майбутнього психолога до роботи в інклюзивних навчальних закладах в умовах професійної підготовки.
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Анотация. Педагогическото общуване като комуникативно проявление се характеризира с изграждането на
действен модел, който реализира в известна степен ревизирания стар принцип, във вида – „прави го по такъв начин,
както го правя аз”.Учителят в активната организационно-технологична среда в училище разкрива способите за
действие; показва реалните възможности за тяхното обобщаване и използване в процесите на решаване на различни
ситуации; показва не на последно място функционалното съдържание на дейностите, свързани с контрола, оценката, планирането. Като пример може да се приведе факта, че в ситуацията на урока учителят въвежда учениците или
отделни групи от тях към анализа на способите за действие, свързани с труда и отговарящи на въпроса „ защо трябва
да действаме именно по този начин”.
Ключови думи: педагогическо общуване, комуникационен процес, поле на взаимодействие, решаване на образователни цели, контролна функция, контролиращи сегменти, разграничения на общуването, функционален конструкт.
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Abstract. Pedagogical communication as a communicative manifestation is characterized by the development of an
effective model that implements the revised old principle, in the form of „doing it in the way I do it.“ The teacher in the
active organizational and technological environment at school reveals ways to action; shows the real possibilities for their
aggregation and use in the processes of solving different situations; shows not least the functional content of the activities
related to control, evaluation, planning. As an example, the teacher introduces pupils or individual groups to the analysis of
work-related ways of working and responding to the question „Why should we act in this way?“
Keywords: pedagogical communication, communication process, field of interaction, solving educational objectives,
control function, controlling segments, communication differentiation, functional construct.
Разглеждайки педагогическото общуване в границите на неговата класическа постановка следва да се изтъкне факта, че в основата на този динамичен процес се
поставя педагогическата задача: преведена на комуникационен език.
Нейното поставяне и решаване подпомага взаимните усилия за достигането до реализирането на 4 образователни цели : предаване на информация; активиране
процеса на възприемане и преработка на информацията;
извеждане на емоционално ценностна реакция; организиране дейността на учениците в границите на нормативния конструкт [3].
Не бива да се игнорира доминиращата роля на учителя в процеса на реализиране на „планомерно педагогическо общуване”.В този си вид педагогическото общуване ще се ориентира по-категорично към „стил на
общуване”, който ще се детерминира от поведението на
образователия субект-учител.
Бистра Мизова прави много пълен и мотивиран научен обзор на конструкта „стил на общуване”.Процеса на
зараждане и доминиране в образователната(педагогическата) практика и реалност на тази производна на „педагогическото общуване” има своите научни основания,
доводи и уточняващи я положения.
Измененията във етимологична, педагогическа и
функционална посока на конструкта „стил на общуване” се търсят в динамичната релация, която се открива
в постулираната им връзка с традиционните концепти :
„стил на ръководство на учителя” и „стил на преподаване”[1].
Много е тънка тази разлика, що се отнася до процеса на технологичното обучение и образование.
Стила на общуване на учителя почти се припокрива със
стила на преподаване. Основанията за това могат да бъдат открити в почти непромененият стил на преподаване
и общуване, който залага на прагматизма и оптималната
транзакция на техническата информация, разглеждана
като достатъчно педагогическо основание за ефективно
обучение в полето на труда и техниката.
Комплексния интердисциплинарен характер на
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подобно предметно обучение (от сферата на труда, техниката, технологията, организация,икономическата теория и практика) допълва методическите
функции на педагога в границите на следните действия:
„– Планиране, конструиране и организиране на обучението – изисква се вземане на комплексни решения,
вариращи в широк диапазон – от управление на случващото се в класната стая до решаване на оперативни проблеми във връзка с конкретни учебни дейности и задачи.
– Информационна функция – предполага стимулиране към познавателното развитие на учениците в съответствие със съвременния социално споделян образователен идеал, както и с специфичните (личностно значими
за учениците) образователни цели.
– Координационно – съгласуваща функция – налага
синхронизиране на съвместните усилия на педагозите с
много и разнообразни други субекти (освен с учениците) с цел постигане на глобалните образователни цели и
конкретните цели на обучението.
– Мотивиращо-подкрепяща функция – изисква от
учителите да оказват подкрепа на учениците за вземане
на решения относно осъществяване на желаната от тях
промяна чрез стимулиране на двупосочно, взаимно обогатяване и доверителност на взаимоотношенията като
база за успешно образователно и личностно развитие;
утвърждаване у учениците на увереност в собствената
им компетентност, помощ в очертаването на индивидуална траектория за учене, постижения и развитие.
– Контролно-диагностична функция – свързана е с
даване на учениците на развиваща, пълноценна и индивидуализирана обратна връзка по отношение на техния
индивидуалния напредък и постижения в обучението;
предполага също критичност и изследователска активност у учителя за адекватна оценка на дизайна на учебните програми, учебната документация, пособия и материали[5].
Редица автори като: Дж.Т.Гранрос, А.Ф.Граша застъпват тезата, че „по-близък до стил на общуване е
концепта стил на учителя за ръководство дейността на
учениците”[6, 21-30].
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От своя страна една немалка група отстояват съществуването на концепта „стил на преподаване” (Г.О.Гроу,
Дж.К.Макроски, А.Д.Хайзел, В.П.Ричмънд, Дж.Л.Хейхърст,А.Мюлер).
В своите дългогодишни изследвания върху двата
феномена: стил на ръководство и комуникативен стил
Джералд Гроу като,че ли постига интерпретационен
баланс на базата на изведения от него „…практически
ориентиран модел за описание на стиловете на комуникативно поведение на учителя (преподавателя), базиращ
се върху основни постулати от теориите за лидерските
стилове и за ситуативното лидерство” [ 7, 125–149].
Икономически ориентираните организационни поведенчески модели (застъпвани от П.Хърси и К.Бланчард
в приложните им постановки и модели) според Дж.Гроу
„... правят аналогии с поведението и комуникацията на
учителя в педагогическа среда.
Върху поведението и избора на устойчиви комуникативни модели, които учителя да следва в процеса на
технологично обучение влияят две основни групи фактори – едната е свързана с постигнатото равнище на саморегулация и само насочване от обучаемия в учебния
процес (фактор ориентация към учениците), а другата
се отнася до същността и особеностите на конкретните
задачи и дейности, чрез които се постигат целите на обучението (фактор ориентация към задачите).
Според Н. Чакъров”..всеки урок може да бъде разглеждан като система за обучение (на преден план изпъкват учебните връзки) и като система за ръководене.
Редуват се нареждане-изпълнение (управленска връзка),
показване-слушане (учебна връзка), показване-гледане (учебна връзка), инструктиране-дейност(ръководна
връзка), четене- възприемане на съдържанието на четивото(учебна връзка), насочване-наблюдение(ръководна
връзка) и други”[4].
Педагогическото общуване между образователните
субекти в границите на производствения труд притежава 3 ясно функционални качества:
1) Планирана ситуативност, която се изразява в подготовката и реализирането на времеви модел, който да е
в състояние да осъществи съответния вариант на активно,
управляемо поведение посредством специфичното общуване в границите на урока (техническото занятие).
2) Методическа ситутивност, която се изразява в
подготовката и реализирането постановката и формулировката на учебната задача с техническо условие, изведена посредством поведенческите действия на учителя.
3) Алгоритмизирана ситуативност, която се изразява в анализа и селекцията на възможните решения на
учебната задача с техническо условие, извършвани в динамична поведенческа среда.
Това, което е в състояние да обедини трите качества
на педагогическото общуване в училище, реализиращо
се посредством труда е „връзката между еквивалентността на образователната ситуация, свързана с трудова изява и личностните диспозиции”.
Ако учителя успее да планира и реализира първите
2 функционални качества на педагогическото общуване,
посредством труда и автономно съществуващото организационно-технологично поле в училище възниква въпроса, ако за повечето ученици постановката и решаването на учебната задача ги поставя в еднаква ситуация,
то по какъв начин (в каква поведенческа степен) личностната диспозиция.
За една група от учениците успешното решаване на
учебната задача в ситуативното й проявление ще е поредно потвърждение на личностните им диспозиции по
отношение на високата степен на справяне и полученото
от учителя социално признание.
За друга група неуспешното решаване на учебната
задача в ситуативното й проявление ще е поредно потвърждение на личностните им диспозиции по отношение на ниската им степен на справяне и липсата на социално признание от учителя.
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Л.А.Григорович извежда в състава на педагогическото общуване на 3 основни компонента:
1/Мотивационен;
2/Когнитивен;
3/Поведенчески.
Технологичното обучение като образователна парадигма и дидактическа система залага на изграждането на
единна, динамична структура на педагогическо общуване между учителя и учениците.
Учителят е този, който трябва да реализира ефективно
4 зони на педагогическото взаимодействие с учениците, реализирани на базата на използване на специфични умения:
а/умение да предава учебната информация, притежаваща теоретичен, приложен и организационно-технологичен характер.
б/умение да използва вербални и невербални средства за предаване на информация.
в/умения да организира и подържа педагогическия
диалог.
г/умение активно да слуша учащите се[2].
Всяка една от тези зони на педагогическото общуване между учениците и учителя е от значение, но диминиращи са зони а и б.
В полето на относително константната по характер
и методически функции организационно-технологична
среда в училище интеракцията, разглеждана като „взаимодействие и взаимовлияние между хора в процеса на
общуването им” притежава редица специфични особености:
1. Водещата дейност в подобна интеракция е трудовата, технологичната и производствената.Това съждение
дава нужното основание да се говори за 3 типа интеракция- подчинена на труда; подчинена на технологията(технологичния способ); подчинена на производствената
организация или икономически модел.
2. Реализирането на отделните типове интеракция в
хода на педагогическото общуване в училище се предопределя от постигнатата и контролирана степен на адаптация на учениците към средата, труда, технологията ,
производствената организация.
3. Ефективното управление на интеракциите в училище, свързани с труда и техниката се определя основно
от възможностите да бъдат въведени в образователната
практика на различни по характер и времетраене организационно-поведенчески модели.
4. Интеракциите, свързани с труда и технологията се
подчиняват на процеса на поетапна адаптация на учениците към системната трудова среда в училище, поради
факта, че тя е исторически детерминирана като особено
социо културно пространство.
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Анотація. Розбудова інформаційного суспільства розглядається нашою державою як стратегічна мета, тому
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій відіграє надзвичайно важливу роль в освітньому процесі.
Під впливом інформаційно-комунікаційних технологій змінюються зміст, форми, методи навчання; учасники освітнього процесу оволодівають новими видами діяльності: збір, накопичення, розроблення, зберігання, передача та
використання інформації за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Впровадження цих технологій
у педагогічному університеті продемонстровано на прикладі використання платформи Moodle, в якій розміщено
навчально-методичні матеріали з курсу «Педагогіка» (тексти лекцій; презентації; завдання до практичних та лабораторних занять, для організації самостійної роботи; відео ресурси; тести тощо) та заплановано навчально-пізнавальну діяльність студентів в межах електронного навчального курсу. Проаналізовано основні види діяльності, які
можна організувати в межах платформи Moodle: «Вікі», «Завдання», «Семінар», «Тест», «Форум», «Чат». Описано
досвід організації контролю за навчальною діяльністю студентів за допомогою модулів «Завдання» та «Тест».
Наведено приклади тестових завдань різного типу: завдання з короткою відповіддю, множинний вибір, завдання на
відповідність та послідовність тощо. Запропоновано форму організації і проведення практичного заняття засобами
онлайн-сервісу Padlet, що дає змогу активізувати навчальну діяльність за допомогою таких методів як рефлексія
та дискусія. У ході навчально-пізнавальної діяльності студентів виявлено, що використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє розвитку пізнавального інтересу та мотивації студентів до навчальної дисципліни,
розвиває критичне, професійне педагогічне мислення, формує практичні уміння та навички майбутніх учителів.
Ключові слова: педагогіка; інформаційно-комунікаційні технології; Moodle; віртуальна стіна; Padlet; тести, студенти, освітній процес, форми, методи роботи, навчальна діяльність, види діяльності.
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Abstract. The development of the information society is considered as a strategic goal by our state, so the implementation of information and communication technologies plays an extremely important role in the educational process. Under the
influence of information and communication technologies the content, forms, methods of teaching; participants of the educational process master new types of activities: collecting, accumulation, development, storage, transmission and use of information through information and communication technologies. The introduction of these technologies at the pedagogical university is demonstrated on the example of the Moodle platform, which contains teaching materials on the course «Pedagogy»
(texts for lectures, presentations, tasks for practical and laboratory classes, for organization of independent work, video
resources, tests, etc.) and planned students’ educational and cognitive activity within the electronic training course. Analyzed
he main types of activities that can be organized within the Moodle platform: «Wiki», «Task», «Seminar», «Test», «Forum»,
«Chat». Described the experience of controlling students’ educational activity with the help of the «Tasks» and «Test»
modules. Given examples of test tasks of different types: tasks with a short answer, multiple choice, tasks for relevance
and consistency, etc. Offered the form of organizing and conducting practical classes by means of the online service Padlet,
which enables to intensify educational activities using such methods as reflection and discussion. During the educational and
cognitive activities of students, it was discovered that the use of information and communication technologies contributes to
the development of cognitive interest and motivation of students to the academic discipline, develops critical, professional
pedagogical thinking, forms practical skills and skills of future teachers.
Keywords: pedagogy; information and communication technologies; Moodle; virtual wall; Padlet; tests, students, educational process, forms, methods of work, educational activity, types of activity.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Сучасний розвиток суспільства характеризується
значним впливом на нього інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ), які використовують у різноманітних сферах життєдіяльності, що призводять до змін суспільного
життя кожної людини будь-якої вікової категорії.
Одним із важливих завдань вищої педагогічної освіти
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1

залишається підготовка фахівця, який вільно орієнтується
в інформаційному просторі, має знання та навички щодо
пошуку, обробки та зберігання інформації, використовуючи при цьому сучасні комп’ютерні технології.
Впровадження ІКТ в освітній процес є важливим чинником реформування системи освіти та створення нової, яка
відповідає вимогам інформаційного суспільства.
Педагогіка, як навчальний предмет, займає цен53
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тральне місце у підготовці майбутніх учителів, оскільки
дає змогу формувати педагогічну культуру фахівця та
реалізувати основну мету виховання підростаючого
покоління – всебічний розвиток особистості. Суттєво
покращити та удосконалити таку підготовку можна за
допомогою використання ІКТ, зокрема, під час вивчення курсу «Педагогіка», що забезпечує професійнопедагогічне становлення майбутніх учителів
Необхідність застосування ІКТ у процесі вивчення
педагогічних дисциплін визначається такими факторами [1]:
по-перше, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво прискорює передачу знань і накопиченого технологічного та соціального досвіду людства не тільки від
покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої;
по-друге, сучасні ІКТ не лише підвищують якість
вивчення педагогічних дисциплін, але й надають змогу
майбутньому вчителеві успішніше й швидше адаптуватися до освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, до соціальних змін;
по-третє, активне й ефективне впровадження цих
технологій під час навчання педагогіки є запорукою підготовки майбутніх учителів до їх застосування в майбутній професійній діяльності.
Сьогодні кожна молода людина має комп’ютер та
доступ до мережі Інтернет, тому проблем щодо використання інформаційно-методичних та наукових ресурсів
у студентів практично не виникає. Аналіз літературних
джерел свідчить, що впровадження ІКТ надає реальні
можливості для оптимізації навчального процесу у вищому закладі освіти, поєднання традиційної системи
навчання з новітніми технологіями; дозволяє на більш
якісному рівні організувати самостійну роботу студентів і, таким чином, забезпечити професійно-педагогічну
підготовку майбутніх учителів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Організацію самостійної роботи
студентів на основі ІКТ розглянуто у наукових доробках
В. Муковоза [2], В. Кушнір [3], Г. Ткачук [4] та інших [59]. У дослідженнях науковців зазначається, що ІКТ – це
система сучасних інформаційних методів, прийомів праці і їх організації на основі комп’ютерно-технічних засобів, спрямованих на збирання, зберігання, опрацювання,
накопичення, передавання, розповсюдження, представлення й використання інформації, що розширює можливості людини в суспільній діяльності [10].
Окремі аспекти використання ІКТ на різних рівнях освіти відображено в дослідженнях В. Бикова.
Розглядаючи питання інформатизації, він зазначає, що
інформатизація системи освіти є наскрізним, всеохоплюючим напрямом інноваційного розвитку освітньої
системи. Швидке поширення ІКТ, створює умови для
необмеженого (повного, швидкого, точного, будь-коли
і будь-де, з мінімальними зусиллями та ін.) доступу всіх
суб’єктів діяльності до електронних ресурсів [11].
Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних науковців стверджується, що процес інформатизації сучасного
суспільства зумовив необхідність реформування системи освіти, заснованої на застосуванні сучасних ІКТ [12].
Проте, аналізуючи праці вчених, можемо стверджувати,
що поза їх увагою залишається розгляд проблеми використання ІКТ під час вивчення курсу «Педагогіка».
Формування цілей статті (постановка завдання) –
описати досвід використання ІКТ у процесі вивчення
курсу «Педагогіка» у педагогічному університеті за допомогою навчальної платформи Moodle; запропонувати
форми організації і проведення практичного заняття засобами онлайн-сервісу Padlet.
У статті використано комплекс методів дослідження: теоретичні – методи аналізу й синтезу, узагальнення
психолого-педагогічних джерел за проблемою дослідження, нормативних документів в галузі освіти; емпі54
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ричні – спостереження за освітнім процесом із використанням засобів ІКТ, опитування студентів.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Відповідно до програми підготовки майбутніх учителів
в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини курс «Педагогіка» викладається на
І та ІІ курсах навчання, супроводжується на ІІ та ІІІ курсах навчальними практиками та виконанням курсової
роботи.
Основними проблемами в оволодінні педагогічними
знаннями та вміннями є обмежена кількість аудиторного
часу, який виділяється на вивчення курсу «Педагогіка»,
адже в навчальному плані підготовки майбутніх учителів близько 60 % навчальних годин відводиться на самостійну та індивідуальну роботу [2].
В умовах інтеграції системи вищої освіти України в
європейський освітній простір використання ІКТ повинно базуватися на таких положеннях [13]:
– підготовка висококваліфікованого фахівця здійснюється як наскрізна, послідовна, цілісна система: учень
– студент – фахівець (бакалавр, магістр);
– реалізація стандартів освіти ґрунтується на базових
принципах: самостійність і творча активність учасників
освітнього процесу;
– удосконалення фахового рівня протягом усього
життя через використання інноваційних технологій, гуманістичний характер навчання, фахова глибина і досконалість;
– формування інноваційного освітнього середовища –
основний зміст діяльності вищого навчального закладу.
Саме ці положення покладені в основу функціонування навчального середовища на платформі Moodle в
Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини, що дає змогу забезпечувати повноцінний освітній процес очної і заочної (дистанційної)
форм навчання студентів та їх поєднання – змішаного
навчання. За допомогою даної платформи студенти долають психологічний бар’єр між традиційними формами, методами та засобами навчання і вивченням дисциплін із застосуванням засобів ІКТ, що допоможе фахівцям у майбутньому без перешкод запроваджувати їх у
власній професійній діяльності.
Перевагами використання платформи Moodle є потужні можливості щодо організації взаємодії учасників
освітнього процесу, спільного навчання у процесі вирішення професійно-педагогічних завдань, взаємообміну
знаннями та практичними вміннями, контролю за навчально-пізнавальною діяльністю студентів [14-17].
Платформа Moodle також дає змогу розмістити повноцінний навчально-методичний комплекс педагогічних дисциплін; урізноманітнити форму подання освітніх
ресурсів (текст, графіка, мультимедіа); організовувати
онлайн заняття, надавати консультації та здійснювати
контроль за навчально-пізнавальною діяльністю.
На рис. 1, подано фрагмент електронного навчального курсу (ЕНК) «Педагогіка», автором якого є кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Н. М. Стеценко.
Платформа Moodle зорієнтована не тільки на теоретичну підготовку студентів, але й дає змогу реалізувати
операційно-діяльнісний компонент процесу навчання.
Теоретична підготовка реалізується через вербальні
технології, які дають змогу більш точно визначити рівень навчальних досягнень студентів, зокрема, знання
основних категорій педагогіки, принципів, закономірностей, форм та методів навчання і виховання, розуміння окремих положень педагогічної науки.
Практична підготовка здійснюється шляхом безпосереднього залучення студентів до педагогічної діяльності
і вимагає більшої творчості, наявності системного педагогічного мислення у студентів, прояву ініціативності,
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активності, організаторських здібностей тощо.

Рис. 1 – Електронний навчальний курс «Педагогіка»
на платформі Moodle
* Складено авторами
Для здійснення теоретично-практичної підготовки
фахівців в ЕНК «Педагогіка» розміщено теоретичний
матеріал у різних представленнях (текстовий, графічний, мультимедійний), план семінарських та лабораторних занять, інструкція щодо написання реферативної
роботи, виконання навчально-індивідуальних завдань,
глосарій.
Оскільки самостійна робота в процесі засвоєння
теоретичних знань характеризується тим, що третина
навчального матеріалу виноситься на самостійне опрацювання і розглядається як найважливіший елемент
навчання і виховання студентів, то в системі Moodle
організовується самостійна робота як під безпосереднім
керівництвом з боку викладача (аудиторні заняття, консультації), так і опосередкованим (підготовка до лекцій,
лабораторних і практичних занять, колоквіумів тощо)
[13].
Платформа Moodle, як засвідчує досвід її використання, створює оптимальні умови не тільки для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, а
й для здійснення контролю при засвоєнні теоретичного
матеріалу, передбачаючи проведення поточного, тематичного (модульного) та підсумкового контролю як в
тестовій формі, так і шляхом представлення звітів за виконання лабораторних робіт та рефератів.
Функціональні модулі платформи Moodle дають змогу здійснювати обмін інформацією, проводити дискусії
та диспути з певної педагогічної проблеми, організовувати конференції, зробити заняття інтерактивними. Ця
система успішно забезпечує комунікаційні зв’язки між
учасниками освітнього процесу за допомогою різних видів діяльності та ресурсів, які забезпечують таку діяльність (рис. 2).

Рис. 2 – Функціональні модулі системи Moodle
* Складено авторами
Для організації інтерактивного заняття використовуються модулі «Семінар», «Форум», «Чат», які дають
можливість обмінятися думками, поглядами, обговорити питання, що виносяться не лише на семінарське заняття, а й у позааудиторний час з одногрупниками та
викладачем.
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Практична підготовка майбутніх учителів спирається на глибокі теоретичні знання, здійснюється, здебільшого, під час педагогічної практики, коли студенти
крім навчальної роботи здійснюють і виховну роботу
в позаурочний час: проведення години класного керівника, організація позакласних виховних заходів, тощо.
Тому, перед проходженням практики студентами, у навчальному середовищі Moodle розміщуються програми
практики, методичні рекомендації, зразки оформлення
документації, програми шкільних навчальних предметів
та інші навчально-методичні матеріали.
Для самостійного вивчення можна запропонувати
будь-який матеріал ресурсу, який сприяє успішному засвоєнню теоретичного матеріалу, а також його використанню на практиці. Зокрема, в курсі вивчення педагогіки
студентам рекомендується переглянути відеоматеріали з
наступним їх обговоренням в чаті, під час семінарських
занять, на форумі (рис. 3).

Рис. 3 – Відеоресурси до розділу «Теорія виховання)
* Складено авторами
Для організації поточного контролю, у тому числі
для виконання і контролю самостійної роботи студентів,
доцільним є використання модуля «Завдання». Цей інтерактивний елемент дає змогу студентам розміщувати
свої відповіді в довільному форматі того електронного
курсу, на якому він зареєстрований. Викладач має можливість у будь-який час з’ясувати, яким ресурсом користувався студент, які роботи виконував, і в які терміни
здійснена ця робота, виставляти оцінку і писати свої коментарі до відповідей студентів.
Модуль «Форум» є ефективним інструментом при
організації навчання в команді та зручним способом
проведення дискусій, консультацій тощо [18]. На базі
викладеного матеріалу (текстовий файл, презентація, аудіо чи відеоматеріали) можна організувати обговорення
актуальних проблем навчання та виховання учнів. Тут
же розглядаються педагогічні ситуації (текстовий або
відеоформат), обговорюються шляхи їх вирішення та
робляться логічні висновки.
Модуль «Вікі» передбачає створення вікі-енциклопедії та залучення студентів до перегляду, наповнення та
редагування текстів. Вікі-середовище дає змогу накопичувати спільними зусиллями велику кількість навчальних матеріалів та організовувати навчальну діяльність
з використанням методів активного навчання. Вікіенциклопедію можуть наповнювати не тільки студенти,
але й викладач та розміщувати повнотекстовий додатковий матеріал з посиланнями на першоджерела. Це дасть
змогу студентам використовувати вікі-енциклопедію як
довідкову систему, здійснюючи пошук за потрібною темою [19, с. 21].
Модуль «Семінар» дає можливість обмінятися міркуваннями, поглядами, обговорити питання, що виносяться на семінарське заняття з одногрупниками та
викладачем, здійснювати збір та аналіз робіт студентів
55

Kobernyk Oleksandr Mykolaiovych, Stetsenko Nadia Mykolaivna, Boichenko Valentyna Vasylivna and other
IMPROVING PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS ...

з виставленням колегіальної оцінки. Процес колегіального оцінювання і розуміння форми цього оцінювання
сприяє тому, що кожний студент усвідомлює значущість
своїх дій і перебирає на себе відповідальність за свою
роботу.
Для поточного тестування студентів, а також модульного і підсумкового контролю в системі дистанційного навчання передбачено модуль «Тести». Цей функціональний модуль дає змогу розробляти тести різних
типів: відкриті завдання, закритої форми (завдання з однією або декількома правильними відповідями), завдання на відповідність, на послідовність, на конструювання,
вбудовані відповіді тощо. [20, с. 80]. Така альтернатива
створення тестових завдань дає змогу урізноманітнити
поточний та підсумковий контроль [21]. Кожен вид тесту може мати певні параметри: часовий ліміт, кількість
спроб, форма представлення запитань та їх порядок,
оцінка, відобразити або приховати правильні відповіді,
встановити пароль тощо. Приклади тестових завдань та
форма їх реалізацію у системі Moodle представлено на
рис. 4, 5, 6, 7.

Рис. 4 – Тестове завдання на встановлення
послідовності
* Складено авторами

Рис. 5 – Тестове завдання з короткою відповіддю
* Складено авторами
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Всі результати тестового контролю зберігаються
в системі, що дає змогу викладачеві відстежувати динаміку контролю навчальної діяльності студента. На
перевірку виконання тестових завдань викладач не відволікається, система відстежує виконання завдань і оцінює їх автоматично. Засоби контролю системи Moodle
дають змогу переглянути результати виконаних тестів,
зокрема, викладач може з’ясувати який відсоток студентів пройшли тестування, які питання тесту виявились
складними, за який час пройдено весь тест та окреме питання, зрештою визначити валідність і надійність тесту.
З метою урізноманітнення форм діяльності студентів
під час вивчення курсу «Педагогіка» стандартний набір
функціональних модулів платформи Moodle можна розширювати шляхом інтеграції зовнішніх онлайн-сервісів.
Зокрема, для організації групової роботи та обговорення студентами педагогічних проблем нами використано
безкоштовний онлайн-сервіс Padlet [22, c. 7].
Цей сервіс підтримує різні мови, в тому числі українську, та не обмежує користувача в кількості створюваних «стін». На віртуальній дошці користувачі можуть
розміщувати надписи, завантажувати текстові документи, зображення, мультимедійні файли, гіперпосилання.
Використання сервісу не вимагає від користувача особливих знань, оскільки його інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Додавати контент на віртуальну стіну можна
як за допомогою комп’ютера, так і з будь-яких сучасних
пристроїв – смартфонів, планшетів, нетбуків. Зручно також те, що стіну Рadlet можна вбудувати у веб-сторінку за допомогою html-коду. Таким чином, є можливість
зв’язати його з середовищем дистанційного навчання і в
його межах здійснювати навчальну роботу.
Організувати заняття з використанням віртуальної
дошки не складає труднощів, для цього достатньо зробити гіперпосилання у завданні до семінару чи лабораторної роботи в дистанційному курсі. Викладач спочатку визначає мету та завдання заняття, планує спосіб організації обговорення питань в межах віртуальної стіни
та оцінювання роботи студентів. Сервіс Padlet можна
використовувати на всіх етапах організації практичного
заняття як прийом або метод активного навчання, зокрема: «мозковий штурм», розміщення та обговорення ідей,
навчальних проектів, тощо.
Для формування професійного педагогічного мислення майбутніх учителів необхідно особливо ретельно добирати завдання, які мають бути спрямовані не
на репродуктивне відтворення навчального матеріалу,
а завдання, які вимагатимуть творчого, нестандартного
підходу для їх вирішення. Важливо, щоб всі учасники
взяли участь у спільному обговоренні проблемних питань та вільно висловлювали свою думку (рис. 8).

Рис. 6 – Тестове завдання з множинним вибором відповіді
* Складено авторами

Рис. 7 – Тестове завдання на встановлення
відповідності (логічні пари)
* Складено авторами
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Рис 8 – Фрагмент обговорення освітніх проблем на
«віртуальній стіні»
* Складено авторами
Наприклад, обговорюючи проблеми реформування системи освіти в Україні, студенти висловлювали
різні пропозиції: з думками одних одногрупників вони
погоджувалися, з думками інших – не погоджувалися,
наводили аргументи, відстоювали свої позиції. Спільна
діяльність студентів «на стіні» дозволяє працювати
всім одночасно і швидко обмінюватися інформацією.
Посилання на державні документи, що стосуються сфеScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1

педагогически
науки

Коберник Олександр Миколайович, Стеценко Надія Миколаївна, Бойченко Валентина Василівна та інших
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ...

ри освіти, дає змогу майбутнім педагогам оперативно
знайти потрібну інформацію, щоб підтвердити чи спростувати позицію опонента. Наприклад, відповідно до
Концепції Нової української школи, у «Пораднику для
вчителя» вказується, що «навчальна програма предмета або курсу – створюється вчителями (самостійно або
об’єднавшись у спільноти/мережі) на основі Стандарту
освіти або за зразком Модельної навчальної програми»[23, с. 202], студентам було запропоновано висловити свої міркування про те, як вплине така самостійність
на забезпечення якості освіти. Для того, щоб зайняти
відповідну позицію, майбутнім учителям потрібно було
досить ґрунтовно ознайомитися з державними стандартами та Концепцією Нової української школи, проаналізувати їх і порівняти модельну навчальну програму з
нині діючими навчальними програмами в закладах загальної середньої освіти. Така творча діяльність впливає
на розвиток педагогічного мислення студентів і сприяє
виробленню практичних умінь та навичок майбутніх
учителів.
Використання сервісу Padlet дає змогу майбутнім педагогам здійснювати пошук та узагальнення додаткової
навчальної чи пізнавальної інформації (музичного та
фотооформлення, коментарів різного роду), створювати
проекти, розробляти веб-квести, буктрейлери тощо.
Досвід засвідчує, що використання віртуальної стіни
сприяє формуванню у майбутніх учителів навичок професійно-педагогічної діяльності, свідченням чого є дописи на «стіні» самих студентів (рис. 9).

Рис. 9 – Фрагмент рефлексії на віртуальній стіні
* Складено авторами
Зокрема, на питання «Чи сподобалося Вам працювати
в системі віртуальної стіни?», 86,5 % студентів зазначили, що сподобалося, оскільки вони навчилися працювати на ній та використовувати у майбутній педагогічній
діяльності. На питання анкети «Які, на Вашу думку,
компетентності розвиває робота з віртуальною стіною?»
67,3 % опитаних відповіли, що це, в першу чергу,
творчість, креативність, педагогічне мислення.
Спільна діяльність студентів «на стіні» дає
можливість на занятті виконати більше за обсягом видів
роботи (оскільки дозволяє працювати всім одночасно
і швидко обмінюватися інформацією, яку знайшли і
опрацювали в Інтернеті тут же, під час заняття). Крім
того, сприяє формуванню логічного, критичного та
креативного мислення, що є важливою складовою розвитку професійного педагогічного мислення майбутніх
учителів.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Досвід використання ІКТ у процесі
вивчення курсу «Педагогіка» у педагогічному університеті за допомогою навчальної платформи Moodle дає
змогу забезпечити реалізацію таких педагогічних функцій:
– освітню: ознайомлення студентів з сучасними засобами ІКТ; формування доцільного їх використання;
закріплення умінь користуватись навчальними програНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1

мами;
– дидактичну: швидке і якісне засвоєння навчального матеріалу; унаочнення навчального процесу;
індивідуалізацію навчання;
– стимулюючо-мотиваційну: позитивне ставлення
до навчального предмету, активізація інтересу до навчального матеріалу, бажання зайняти гідну позицію в
команді, тощо;
–
організаційно-контролюючу:
забезпечення
можливості одночасного комп’ютерного тестування усіх
студентів; оперативне здійснення контролю їх навчальних досягнень; проведення оцінювання і моніторингу
діяльності учасників освітнього процесу.
Використання платформи Moodle у процесі вивчення курсу «Педагогіка» сприяє розвитку у майбутніх
фахівців критичного мислення, пам’яті, уваги, спостережливості; формуванню професійно орієнтованих
знань, умінь і навичок. Інтеграція онлайн-сервісу Padlet
в межах цієї платформи дає змогу отримати досвід комунікативної взаємодії, сформувати навички прийняття
оптимальних рішень або варіантів їх розв’язку у нестандартних педагогічних ситуаціях.
Подальшу роботу щодо удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів вбачаємо у дослідженні функціональних можливостей сервісу
Classroom для вивчення як курсу «Педагогіка», так і загалом педагогічних дисциплін.
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Анотація. Актуальність проблеми підвищення якості професійної освіти, покращення та удосконалення
практичної підготовки студентів, майбутніх викладачів спонукають до активних пошуків сучасних науковців.
Частково їх розвідки пов’язані із дослідженнями ресурсних можливостей та перспектив застосування інновацій у
вивченні гуманітарних дисциплін. Прикладом яких слугує, зокрема, педагогічна конфліктологія – теоретико-прикладна галузь наукового знання, що базується на дослідженні сутності, чинників виникнення, специфіки та динаміки
педагогічних конфліктів. Вони виникають у взаємодії учасників освітнього процесу через наявність суперечностей
у ціннісних орієнтаціях, поглядах, взаємних очікуваннях, нетактовності у спілкуванні, деструктивних вчинках,
недостатньої конфліктологічної культури індивідів. Усе вище означене піддається конструктивному впливу та виправленню завдяки навчальній дисципліні «Педагогічна конфліктологія». У ній розкриваються теорія та практика ефективної комунікації в управлінні педагогічними конфліктами, технології їх попередження та розв’язання.
Навчальний курс знайомить студентів-майбутніх викладачів із проблемами профілактики, динаміки педагогічних
конфліктів та забезпечує засвоєння ними знань, умінь і навичок, надає рекомендації щодо можливостей подолання
педагогічних конфліктів засобами технологій форсайту та коучингу. Ці технології допомагають не тільки створити
позитивний образ майбутнього, але і знайти оптимальне втілення цього образу, використовуючи всі можливі способи врегулювання педагогічних конфліктів у закладах вищої освіти України.
Ключові слова: вища освіта, інновації, навчальна дисципліна, педагогічна конфліктологія, професійна
підготовка студентів, освітній тренінг, інноваційні освітні технології, форсайт, коучинг.
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Abstract. The urgency of the problem of improving the quality of vocational education, improvement of practical training
of students, future teachers are encouraged to actively search for modern scientists. In part, their intelligence is associated
with researches of resource opportunities and the prospects for the use of innovations in the study of humanities. An example
of which is, in particular, pedagogical conflictology – a theoretical and applied branch of scientific knowledge, which is based
on the study the nature, origin factors, the specificity and dynamics of pedagogical conflicts. They arise in the interaction
of participants of educational process through the presence of contradictions in the value orientations, attitudes, mutual
expectations, tact in communication, destructive behavior, lack of conflictological culture of individuals. All mentioned
above is subjected to a constructive impact and remediation through the academic discipline «Pedagogical conflictology».
It reveals the theory and practice of effective communication in the management of pedagogical conflicts, technologies
for their prevention and resolution. The course introduces students of future teachers to the problems of prevention, the
dynamics of pedagogical conflicts and provides them with the acquisition of their knowledge, skills and abilities, provides
recommendations on ways to overcome pedagogical conflicts using forsight and coaching technologies. These technologies
help not only to create a positive image of the future, but also to find the optimal embodiment of this image, using all possible
ways of settling pedagogical conflicts in institutions of higher education in Ukraine.
Keywords: higher education, innovations, educational discipline, pedagogical conflictology, students’ professional
preparation, educational training, innovative educational technologies, foresight, coaching.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах реформування вищої освіти
України набула актуальності проблема професійної
підготовки фахівців. Її розв’язання полягає у відродженні
українським суспільством національної ідеї, відкритості
зарубіжному досвіду, утіленні інновацій у вищій школі.
Зрозумілим є посилений інтерес сучасних науковців до актуальних питань щодо розробки інновацій, їх
впливу на особистість студента завдяки можливостям,
ресурсам якісного та результативного використання новітніх педагогічних технологій у закладах вищої освіти.
Інновації у вищій школі забезпечують відповідь на
одне з найголовніших питань освітнього процесу: як,
яким чином представити, передати нові знання та створити умови для засвоєння, набуття передбачених програмою, навчальним планом вмінь і навичок студентами, здійснивши їх якісну та дієву професійну підготовку.
У ній, зокрема, на особливу увагу заслуговує навчальна дисципліна «Педагогічна конфліктологія». Це
– галузь наукового знання та навчальний курс у якому
відображено дослідження сутності, причин виникнення,
специфіки та динаміки педагогічних конфліктів у освітніх інституціях.
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1

У педагогічній конфліктології виняткова увага приділяється набуттю студентами позитивного досвіду та
засвоєння ними теоретико-методичних рекомендацій
для успішного попередження та ефективного конструктивного розв’язання педагогічних конфліктів. Вони виникають у взаємодії учасників освітнього процесу (студентів, викладачів, адміністрації) через наявність певних
протиріч, суперечностей у ціннісних орієнтаціях, поглядах, взаємних очікуваннях, нетактовності у спілкуванні,
деструктивних вчинках, а також недостатньої конфліктологічної культури індивідів [1, с. 32].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз наукової літератури з
проблеми конфліктів дозволяє стверджувати, що вчені
Н. Ануфрієва [2], Є. Дурманенко [3], І. Козич [4] в основному досліджували специфіку соціально-педагогічних
конфліктів у закладах освіти. Г. Антонов [5], І. Ващенко
[6] розглядали деякі аспекти динаміки конфліктів у вищій школі. Т. Дрожжина [7], М. Мосьпан [8] виняткову
увагу приділяли профілактиці конфліктних ситуацій у
педагогічній діяльності.
Питання інноваційного конфлікту можна зустрі59
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ти у дослідженнях багатьох сучасних вчених, таких
як А. Анцупов [2], І. Ващенко [6], Л. Карамушка [9],
М. Пірен [10]. Інноваційні конфлікти, що є цільовими
змінами в організації, спрямовані на удосконалення і
створення нового продукту, технології, організаційної
форми управління, тощо [1, с. 32].
Оскільки інновації дозволяють більш гнучко реагувати на вимоги часу та ринку, то можна говорити про
процес заміни старого новим, котре може породжувати
соціальні протиріччя. Під інноваційними процесами в
освіті розуміють процеси виникнення, розвитку і проникнення в широку практику педагогічних нововведень,
оскільки інновація – це не лише створення і впровадження нововведень, а й такі зміни, які мають визначальний
характер, супроводжуються змінами в мисленні та діяльності. Впровадження інновацій у освітній процес навчального закладу покликане забезпечити підвищення
якості навчання студентів або знизити витрати на досягнення звичних результатів освіти.
Інноваційна педагогічна діяльність полягає у розробці, поширенні чи застосуванні освітніх інновацій.
Метою будь-якого нововведення є підвищення продуктивності освітнього процесу. Ступінь ефективності нововведення залежить від того, яких витрат потребує конкретне нововведення і як довго воно даватиме корисний
ефект. Результативність нововведення залежить від досягнутого завдяки йому корисному наслідку, тривалості
використання інноваційної освітньої технології, витрат
на її впровадження [1, с. 32].
Отож, інноваційна освітня технологія – це багатогранний алгоритм спільної роботи викладача та студентів з планування, організації та проведення реального
процесу навчання за умови забезпечення комфортності,
позитивного психологічного клімату, партнерських стосунків для всіх суб’єктів освітньої діяльності. Вибір такої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів,
системи взаємодії, тактик навчання та стилю поведінки,
функціонування викладача з студентами.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Метою публікації є аналіз та характеристика інновацій з
навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія» у
професійній підготовці студентів. Для досягнення мети
були реалізовані наступні завдання:
– розкрито зміст інновацій у навчанні студентів;
– проаналізовано актуальні ідеї з проблеми застосування освітнього тренінгу з педагогічної конфліктології
у вищій школі;
– обґрунтовано специфіку та динаміку технологій форсайту та коучингу у навчальній дисципліні
«Педагогічна конфліктологія» у закладах вищої освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Загальновідомо, що практично всі розвинені країни
проводили різні за глибиною й масштабами реформи
національних систем освіти, вкладаючи в них величезні
фінансові кошти. Реформи вищої освіти набули статусу
державної політики, тому що керівники країн стали усвідомлювати – рівень вищої освіти у державі визначає її
майбутній прогрес. Сьогодення вимагає нової освітньої
системи – «інноваційного технологічного навчання», що
сформувало б у студентів здатність до майбутньої, проективної діяльності, відповідальність за неї, віру в себе
й свої професійні здібності та можливість впливати на
власне майбутнє.
Важливим аспектом професійної підготовки
студентів є не тільки засвоєння відповідних знань, а й
відпрацювання конкретних вмінь та навичок, що можливе за умов практичної тренінгової діяльності, яка
є принциповою основою для засвоєння навчальної
дисципліни «Педагогічна конфліктологія». У ній виняткову увагу звернуто на відпрацювання студентами вмінь,
навичок комунікативної діяльності, на її технології. У
галузі освіти комунікативна, професійно-педагогічна
компетентність стає основним інструментом діяльності
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успішної особистості.
Формування тренінгів у окремий метод активного навчання і поява пізніше їх різновидів пов’язують з ім’ям
американського вченого К. Левіна. Цей соціальний психолог в 1946 році створив спеціальні тренінгові групи,
метою яких було вдосконалення навичок спілкування.
Було відмічено, що ефективні зміни в установках,
більш об’єктивний аналіз властивостей особистості
та її поведінки відбуваються тоді, коли людина діє і
навчається у групі. Пізніше була заснована Національна
лабораторія тренінгу, де почали навчати політиків,
менеджерів, управлінців вмінню вирішувати конфліктні
ситуації, керувати, ефективно спілкуватися [11, с. 106].
У наш час існує величезна кількість різноманітних
тренінгів різної спрямованості: тренінги переговорів,
тренінги з продажів для менеджерів, бізнес-тренінги,
тренінги особистісного зростання, психотренінги,
соціально-психологічні тренінги, соціально-педагогічні
тренінги, просвітницькі й освітні тренінги та інші.
На сьогодні не існує загальноприйнятого визначення поняття «освітній тренінг», що призводить до розширеного його тлумачення і позначення цим терміном
різних форм, технологій, засобів, які використовуються
у освітньому процесі навчальних закладів.
Освітній тренінг є динамічною формою як вид навчання та викладання, в ході якої відбувається активне
засвоєння знань, набуття умінь та навичок, що відповідає
умовам сучасного життя. Освітній тренінг спрямований
на формування освітньої та життєвої компетентності
особистості шляхом збагачення як знаннями, так
і життєво-практичним та емоційно-особистісним
досвідом [11, с. 107].
Освітній тренінг передбачає активне використання ділових рольових ігор, інтерактивних вправ, що
викликає і стимулює високий рівень пізнавального
інтересу студентів, їх довготривале зацікавлення та
постає одним із найпродуктивніших способів навчання
студентів.
При дотриманні принципів тренінгової роботи, освітній тренінг буде нести у собі максимальну
ефективність, сприятиме якнайширшому розкриттю
кожного його учасника, який під час активної діяльності
буде не лише отримувати готову інформацію, а й за допомогою прийомів мислення визначить основні положення, які будуть ним усвідомлені.
З огляду на базові принципи освітній тренінг є не
тільки елементом неперервної освіти, а й однією із складових особистісно-орієнтованої моделі навчання та виховання, засобом самореалізації, самоствердження та
саморозвитку особистості студента.
Освітній тренінг з навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія» базується на меті та завданнях
даного курсу, обов’язкових до виконання учасниками
освітнього процесу. Мета дисципліни спрямована на
засвоєння студентами, майбутніми викладачами знань
з теорії і практики педагогічної конфліктології; формування умінь, навичок, необхідних для майбутньої
ефективної діяльності, пов’язаної з профілактикою та
успішним розв’язанням педагогічних конфліктів у закладах вищої освіти; досягнення конструктивних відносин
у вищій школі, побудованих на засадах співробітництва.
Основні завдання освітнього тренінгу з навчальної
дисципліни «Педагогічна конфліктологія»: оволодіння
теоретико-методичними знаннями; формування навичок і компетенцій спілкування; корекція поведінкових
комплексів, необхідних для застосування в практичних
ситуаціях; розвиток компетенції в здатності самопізнання
та усвідомлення варіантів діяння інших; вироблення навичок в системі міжособистісних відносин; розвиток
рефлексії та конгруентності, емпатії та толерантності.
Ці завдання реалізуються більш якісно та результативно у процесі освітнього тренінгу завдяки технологіям
форсайту та коучингу, які детально будуть розглянуті
далі у статті.
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Із довготривалого (2011–2018 рр.) практичного
досвіду проведення освітніх тренінгів у Київському
національному університеті імені Тараса Шевченка автора статті, технологія форсайту поєднала у собі найкращі здобутки прогнозування та стратегічного планування у галузі педагогічної конфліктології. Уявлення
про майбутнє як для окремої людини, так і для всього
суспільства, не менш важливе ніж уявлення про своє минуле. Пізнання майбутнього набувало у різні історичні
епохи різні форми, розвиваючись від стародавніх пророцтв до футурології ХХ століття та наукової прогностики XXI століття. Етапи форсайту змінювалися разом
з розвитком соціуму та його конфліктами. На сьогодні
ця технологія все більше переходить у сферу громадських, культурних, освітніх відносин.
Наразі вже існує поняття форсайт-менеджменту
[12], яким позначають методологію управління, що
характеризується вираженою здатністю стратегічного
планування і розуміння керівником відповідальності
не тільки за найближчі, а й за віддалені результати своїх рішень. Форсайт-менеджмент є різновидом
стратегічного управління і допомагає сформувати
«бажане майбутнє» бізнес-організації в конкурентному середовищі за допомогою керування перевагами.
Форсайт-менеджмент – це процес систематичного виявлення нових пріоритетних напрямів інноваційного
розвитку та можливих технологічних перспектив, які за
умови інвестування та організації систематичної роботи
зможуть у довгостроковій перспективі істотно впливати
на соціальний розвиток організації [12].
Найбільш відомими форсайтами вищої освіти є:
«FinnSight 2015», реалізований у Фінляндії (2006);
«Форсайт генеральних планів для інформаційних
технологій в освіті», виконаний у Сінгапурі; Програма
передбачення інформаційних технологій та освіти,
реалізована у Таїланді (2001); програма Мальти FORESEE з дослідження впливу розвитку інформаційних технологій на освіту (2005); програма «Foresight 2020» штату Канзас (США); національні програми перспективного аналізу освітньої політики Великої Британії, Нової
Зеландії, Німеччини. У цих дослідженнях брали участь
широкі кола зацікавлених осіб – бізнес-лідери, представники громадськості, політики, педагоги, батьки учнів і
студентів, самі студенти та інші особи [13].
Отож, форсайт – це технологічна сукупність інструментів, які дають можливість не вгадувати проблеми майбутнього, а ставити мету у вигляді бажаного
очікуваного результату, визначати необхідні сьогоднішні
стани. Це активний прогноз, який включає елементи
впливу на майбутнє з урахуванням ресурсів, які необхідні
для розвитку.
Технологія форсайту полягає у формуванні стратегічної політики розвитку вищої школи та прагненні
максимального використання її потенціалу, вчасно
здійснюючи профілактику та розв’язання педагогічних
конфліктів. У цьому процесі специфічного значення
набуває усвідомлення ресурсів міждисциплінарного
співробітництва, що відкриває нові можливості для розвитку вищої школи, її фахівців при визначенні пріоритетів
майбутнього. Сьогодні форсайт стає популярним явищем як в адміністративних структурах, офісах сучасних
корпорацій, так і в закладах вищої освіти України.
Успішні прогнози їх розвитку засновані на точному
розумінні того, які потужні соціальні та технологічні
процеси змінюють навколишній світ, створюючи наше
майбутнє. Розглянемо домінантні з них, які визначають
перспективи вищої освіти вже сьогодні, що відображає
глобальну сутність технології форсайту у закладах
вищої освіти України. Визначального значення набувають: індивідуалізація, гуманізація, глобалізація,
демократизація освіти, зростання конкурентності, інтерактивність освіти, комп’ютеризація, цифрові технології,
поширення системи цінностей соціальної мережевої
культури, компетентнісний підхід, прагматизм освіти,
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проектно-орієнтована освіта та навчання впродовж життя.
Освіта все більше сприймається як винятково важлива нематеріальна інвестиція у майбутнє особистості.
Зокрема, розвиток цифрових технологій змінює способи, якими фіксується, передається і створюється знання, а також формуються навички. Крім цього, цифрові
технології змінюють процес оцінки і фіксації досягнень,
процес управління власної освітньої траєкторією, процеси в управлінні навчальними закладами. Цифрові
технології дозволяють індивідуалізувати освіту без
збільшення рівня витрат на неї, що збільшує її переваги
у контексті технології форсайту.
Індивідуальна освітньо-кар’єна траєкторія розвитку студента визначається цілями освіти та формується
кількома способами (виходячи з мотивації, зрілості студента та його прагнення до форсайту):
– найбільш зрілі в особистісному і соціальному
відношенні студенти, налаштовані на самонавчання,
здатні самостійно визначати цілі свого розвитку і вибудовувати під них свою траєкторію;
– іншим варіантом (найбільш масовим) є вибудовування особистої траєкторії студента на основі «звитяжних» моделей лідерів у професійній області або видатних особистостей;
– частина студентів може працювати з наставниками,
які будуть допомагати вибудовувати траєкторії з урахуванням свого досвіду і індивідуальних особливостей
студента [13].
Розглянемо основні характеристики технології форсайту, які відрізняють її від інших інструментів вивчення
майбутнього розвитку закладів вищої освіти у контексті
профілактику та розв’язання педагогічних конфліктів:
– орієнтація на вживання конкретних заходів, які
полягають не тільки в аналізі та міркуванні щодо перспектив майбутнього розвитку вищої школи, управління
педагогічними конфліктами у ній, але в прийнятті конкретних рішень, які дадуть змогу формувати майбутнє
таким, яким його хочуть бачити студенти, викладачі,
управлінці, адміністрація, уникаючи ескалації педагогічних конфліктів;
– врахування різних альтернатив майбутнього розвитку вищої школи, стратегій конфліктної взаємодії;
– залученість різних учасників (студентів, викладачів, управлінців, роботодавців, вчених, фахівців-практиків) тому, що потрібне залучення широкого кола різнопрофільних, але зацікавлених груп учасників;
– міждисциплінарний підхід, який має комплексний
характер і намагається охопити всі фактори, які можуть
вплинути на майбутні процеси у вищій школі, на управління педагогічними конфліктами у ній.
Форсайт включає в себе дії, орієнтовані на мислення, обговорення, окреслення майбутнього, що
вкрай важливо для вивчення дисципліни «Педагогічна
конфліктологія» у форматі освітнього тренінгу.
У форсайті є безліч методів прогнозування. Для
профілактики та розв’язання педагогічних конфліктів
найбільш ефективно слугують деякі з них:
1. Delphi – основна увага приділяється змістовності та
специфіці отримання зворотного зв’язку у конфліктних
ситуаціях вищої школи.
2. Cross-Impact Analysis – розгляд взаємного впливу
факторів у профілактиці педагогічних конфліктів.
3. SWOT-Analysis – розгляд ресурсних можливостей
профілактики конфліктної взаємодії у закладах вищої
освіти.
4. Key Technologies – виділення ключових технологій
у вирішенні педагогічних конфліктів.
5. Scenarios – розробка сценаріїв врегулювання
конфліктів у вищій школі.
6. Expert Panels – формування експертних панелей в
управлінні педагогічними конфліктами.
7. Futures Workshops – розробка майбутнього для
учасників конфлікту у вищій школі.
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Список наведених вище методів технології форсайту
не є вичерпним. Використовуються і такі, як математичне моделювання, колективна генерація ідей («мозковий
штурм»), регресійний аналіз, прогнозна екстраполяція
та багато інших. Кожен метод прогнозування має
визначені сфери застосування та умови найбільш ефективного використання.
Впровадження технології форсайту з дисципліни
«Педагогічна конфліктологія» відбувається у формі
тренінгового заняття. Його основою стає робота в малих
групах, учасники яких пропонують свої образи майбутнього, розкриваючи свій творчий потенціал з проблеми
профілактики та розв’язання педагогічних конфліктів у
вищій школі. У цьому процесі надається свобода думки і
знімаються обмеження, залучаються в інтелектуальний і
творчий процес студенти, які раніше не могли самостійно
визначити свою роль в групі. Важливо не тільки створити образ майбутнього, але і знайти оптимальне втілення
цього образу, використовуючи всі можливі способи врегулювання педагогічних конфліктів у закладах вищої
освіти України.
Отож, технологію форсайту в галузі вищої освіти
можна охарактеризувати як сценарне прогнозування
соціального розвитку у найближчі декілька десятиліть.
Форсайт називають систематичною спробою зазирнути
в довгострокове майбутнє закладів вищої освіти з метою
віднаходження ресурсів та нових нанотехнологій, що дають можливість здобути найбільші соціальні бонуси, зокрема, у процесі управління педагогічними конфліктами
вищої школи.
Аналогічно важливою у тренінговій діяльності, навчанні студентів педагогічній конфліктології є технологія
коучингу. Це емпіричне знання, що спочатку виникло на
перетині психології, менеджменту, філософії, логіки і
життєвого досвіду; процес, спрямований на досягнення цілей у різних сферах життя. Згодом коучинг став
тлумачитися як технологія, яка сприяє підвищенню результативності, навчанню й розвитку іншого індивіду.
Це мистецтво відносин, які допомагають особистостям
одержати виняткові результати в їх житті, кар’єрі або в
суспільних справах [1, с. 33].
В основі коуч-підходу в освіті – вміння викладача
формулювати важливі потужні запитання, які сприятимуть визначенню потреб і сподівань студентів, стимулюють мислення, змушують розкрити їх потенціал.
За допомогою коучингу студенти розширюють сферу
пізнання, підвищують ефективність і якість свого життя.
Коучинг – взаємостосунки між викладачем і студентами, коли педагог ефективно організовує процес
пошуку студентами кращих відповідей на питання, що
їх цікавлять, допомагає розвиватися, закріплювати нові
навички і досягати високих результатів у засвоєнні навчальної дисципліни «Педагогічна конфліктологія» [1,
с. 33].
Узагальнимо та модифікуємо базові правила коучингу, якими керується викладач у процесі взаємодії зі студентами протягом вивчення педагогічної конфліктології
у вищій школі:
– правило дотримання партнерства передбачає комунікативне співробітництво та формування партнерських
стосунків у конфліктних ситуаціях вищої школи;
– єдності і взаємодії передбачає, що позитивні результати в одній сфері діяльності приводять до досягнень в інших і усвідомлення особистісних проблем у педагогічних конфліктах впливає на інші види діяльності;
– ієрархічність розвитку, що передбачає подолання
деструктивних стереотипів конфліктної поведінки студентів;
– формування гнучкості мислення у педагогічному
конфлікті, усвідомлення стереотипів і алгоритмів своєї
поведінки у ньому і, таким чином, разом з коучем розробляється поетапне формування нової стратегії як особистісного, так і професійного розвитку;
– правило свідомої відповідальності, що передбачає
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включення самосвідомості студента, формулювання
ним цілей для досягнення результату, вміння знаходити оптимальні шляхи для вирішення педагогічного конфлікту.
Перенесений у навчальне середовище, коучинг забезпечує набір методик для формування важливих самоосвітніх умінь особистості, а саме:
– ефективного спілкування та навчання в колективі,
групі, соціальних мережах;
–організаторських і управлінських умінь;
– виокремлення, аналізу, подолання труднощів і проблем, які виникатимуть у процесі навчання;
– умінь самомотивації та самостимулювання;
– умінь рефлексії, самоаналізу, аутотренінгу.
Спілкування у стилі «коучинг» вимагає від викладача
щирого зацікавлення студентами, емоційної компетентності, емпатії, неупередженості, активного слухання,
професійних знань, технологій і досвіду. Кожен заклад
вищої освіти зацікавлений у такому більш ефективному використанні людських здібностей, розвитку потенціалу педагогів і студентів. Коучинг – дієва технологія
для саморозвитку особистості, що допомагає не тільки
підвищувати якість засвоєння дисципліни «Педагогічна
конфліктологія», а й навчання студентів в цілому.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Підсумовуючи вище зазначене, можна зробити висновок, що проблема, розглянута
нами, є актуальною та потребує подальшого глибокого осмислення та дослідження. Інновації не виникають
спонтанно, а постають результатом системних наукових
пошуків, аналізу, вивчення та узагальнення передового зарубіжного та вітчизняного педагогічного досвіду.
Освітні інновації у сучасній вищій школі спричинені
потребою, запитом студентів, викладачів, адміністрації щодо підвищення рівня якості навчання. Ці процеси супроводжуються активними розвідками науковців
з метою обґрунтування ефективних методів, технологій
педагогічної діяльності. У закладах вищої освіти серед
педагогічних технологій бажано надавати перевагу не
традиційним, а інноваційним: форсайту та коучингу.
У вищій школі форсайт характеризується як систематична спроба заглянути у довгочасне майбутнє освітньої
галузі для віднаходження пріоритетних напрямів, алгоритмів, сфер її розвитку, які забезпечать максимальну
користь, соціальні бонуси, довготривалий ефект для закладів вищої освіти та суспільства у цілому. Технологія
форсайту полягає у гармонійному поєднанні дій спрямованих на позитивне мислення, активне обговорення, логічне раціональне мотивування та стимулювання
майбутнього. Форсайт поєднує у собі найкращі здобутки прогнозування та стратегічного планування у галузі
педагогічної конфліктології.
Коучинг – це багатогранний процес створення середовища та стосунків у ньому за допомогою бесіди та
поведінки, власного прикладу діяльності, який має на
меті самореалізацію особистості [14-00]. У вищій школі технологія коучингу передбачає систему реалізації
спільного соціального, особистісного й творчого потенціалу учасників освітнього процесу з ціллю одержання
максимально можливого ефективного результату. За допомогою коучингу студенти розширюють сферу пізнання, підвищують продуктивність і якість свого життя за
рахунок вчасно здійсненої профілактики та розв’язання
педагогічних конфліктів у вищій школі.
Форсайт та коучинг – ефективні освітні технології, які вміщують ресурсні можливості та значний потенціал у плідному вивченні навчальної дисципліни
«Педагогічна конфліктологія» та управлінні педагогічними конфліктами закладів вищої освіти України.
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Аннотация. В статье рассматривается решение проблемы формирования инициативности и самостоятельности
дошкольников путем организации соответствующей деятельности. ФГОС ДО указывает, что одним из основных
принципов дошкольного образования является поддержка инициативности и самостоятельности ребенка через различные виды деятельности. На этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами предусматриваются социальные и психологические характеристики личности ребенка: способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности; ребенок способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; способен к принятию собственных решений, а также
способность проявлять инициативность и самостоятельность. В настоящее время не существует четких теоретических обоснований и целенаправленной практической деятельности по формированию инициативности и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в условиях организованной образовательной деятельности.
Мы предположили, что если организованная образовательная деятельность будет осуществляться с применением
инновационных образовательных технологий, то это будет являться условием формирования инициативности и
самостоятельности старших дошкольников. В процессе внедрения данной технологии, была разработана адаптированная форма информационного источника как элемента предметно-пространственной развивающей среды - информационная карта, которая позволяет поддержать инициативность и самостоятельность дошкольников при получении нового знания.
Ключевые слова: дошкольники, инициативность, самостоятельность дошкольника, организация деятельности
дошкольника, информационные карты.
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Abstract. The article discusses the solution to the problem of forming initiative and independence of preschoolers
by organizing relevant activities. GEF DL indicates that one of the basic principles of preschool education is to support
the initiative and independence of the child through various activities. At the stage of completion of preschool education,
the targets set out the social and psychological characteristics of the child’s personality: able to choose his occupation,
participants in joint activities; the child is capable of volitional efforts; trying to independently invent explanations for the
phenomena of nature and the actions of people; able to make their own decisions, as well as the ability to show initiative
and independence. At present, there are no clear theoretical justifications and purposeful practical activity on the formation
of initiative and independence in children of senior preschool age in the conditions of organized educational activities. We
assumed that if organized educational activity will be carried out with the use of innovative educational technologies, this
will be a condition for the formation of initiative and independence of older preschoolers. In the process of introducing
this technology, an adapted form of the information source was developed as an element of the object-spatial developing
environment - an information map that allows you to maintain the initiative and independence of preschoolers in obtaining
new knowledge.
Keywords: preschoolers, initiative, preschooler independence, organization of preschooler activities, information cards.
Проблема формирования инициативности и самостоятельности была и остается в педагогической науке
в ряду актуальных. Ею занимались мыслители античности, философы Возрождения, педагоги-новаторы Нового времени.
Исследования психологов А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна доказывают важность формирования основ инициативности, самостоятельности и
творчества именно в дошкольном детстве, так как данный период является сензитивным для становления этих
качеств.
Так в современных нормативных документах РФ
декларируется социальный заказ государства системе
образования: воспитание активного, инициативного человека, готового принимать самостоятельные решения и
нести за них ответственность.
ФГОС ДО указывает, что одним из основных прин64

ципов дошкольного образования является поддержка
инициативности и самостоятельности ребенка через различные виды деятельности. А на этапе завершения дошкольного образования целевыми ориентирами предусматриваются социальные и психологические характеристики личности ребенка: способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок
способен к волевым усилиям; пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; способен к принятию собственных решений, а также способность проявлять инициативность и
самостоятельность. Поддержка инициативы является
также условием, необходимым для создания социальной ситуации развития детей. Инициативность можно
рассматривать как интегративное качество личности,
характеризующееся мотивационной готовностью к выполнению той или иной деятельности, определенными
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знаниями (представлениями) о ходе ее выполнения, соответствующими репродуктивными и продуктивными
умениями, а также осознанным отношением к цели и
результату деятельности. Соответственно под «инициативой» следует понимать высокий уровень активности,
проявляющийся в стремлении к начинанию какого-либо
дела и способности к самостоятельным осознанным действиям во взятой на себя роли. Инициативную личность
можно рассматривать как социально активную, способную брать на себя руководящую роль, ответственность
и самостоятельно добиваться поставленной цели [1-13].
Инициатива и самостоятельность детей дошкольного возраста проявляется в свободной деятельности по их
выбору и интересам.
Самостоятельность с точки зрения этимологии слова,
может быть определена как «сам» и «стоять», «самость»,
«независимость». В толковом словаре Д.Н. Ушакова самостоятельность определяется как независимость, свобода от внешних влияний, принуждений, от посторонней поддержки, помощи. Самостоятельность - это обобщенное свойство личности, структурными компонентами которого являются: стремление к самостоятельному
принятию решений, планирование своей деятельности,
реализация задуманного и получение результата, самоконтроль и ответственность.
Но, по мнению В.Г. Маралова практика показывает,
что «...на словах декларируется важность и значимость
развития инициативности личности, а на деле — акцент
делается на формирование исполнительности. Это обусловлено тем, что проявляемая ребенком спонтанная
инициатива, связанная с его сиюминутными желаниями,
блокируется взрослыми с помощью запретов, ограничений и других мер...» [14]
Изучив опыт работы педагогов дошкольных образовательных организаций, было выявлено, что проблеме
формирования инициативности и самостоятельности
дошкольников уделяется внимание, но в настоящее время не существует четких теоретических обоснований и
целенаправленной практической деятельности по формированию инициативности и самостоятельности у детей старшего дошкольного возраста в условиях организованной образовательной деятельности.
Мы предположили, что если организованная образовательная деятельность будет осуществляться с применением инновационных образовательных технологий,
то это будет являться условием формирования инициативности и самостоятельности старших дошкольников.
Для проведения организованной образовательной
деятельности в подготовительной группе общеразвивающей направленности СП «Детский сад Солнышко»
ГБОУ СОШ с. Подбельск воспитателями были подобраны современные образовательные технологии, направленные на формирование инициативности и самостоятельности.
Организованная образовательная деятельность планировалась и проводилась в соответствии с принципами, требованиями и структурой технологии «Ситуация»
Л.Г. Петерсон [15]. Данная технология дает возможность управлять образовательной ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный
шаг в познании мира и предполагает построение образовательной ситуации в виде игры, где ребенок, находясь
в своем игровом пространстве и стремясь к своей «детской» игровой цели, не подозревает, что педагог ведет
его к познавательной «взрослой» цели.
«Приобретение знаний с затруднением» является основным обязательным компонентом технологии
«Ситуация». Данная технология предлагает три способа
самостоятельного получения нового знания для преодоления затруднения: спросить у того, кто знает, придумать самому, посмотреть в книге, интернете или другом
информационном источнике. Последний способ мог бы
быть более эффективным, если бы соответствовал возрастным особенностям детей дошкольного возраста. В
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1

процессе внедрения данной технологии, была разработана адаптированная форма информационного источника как элемента предметно-пространственной развивающей среды - информационная карта, которая позволяет
поддержать инициативность и самостоятельность дошкольников при получении нового знания.
В рамках тематического планирования были разработаны информационные карты по всем темам, которые были широко использованы в организованной
деятельности детей в рамках образовательной области
«Познавательное развитие», и разработана система занятий с применением информационных карт.
Для темы «Обитатели леса» были составлены информационные карты для изучения животных: бурого медведя, барсука, ежа, кабана, оленя, лося, белки, бобра, зайца, волка, лисы и выдры. Во время проведения организованной образовательной деятельности дети получают
игровое задание, в выполнении которого испытывают
затруднение, они понимают, что им недостает знаний.
Для получения нового знания воспитанники самостоятельно обращаются к информационным картам и получают необходимую им информацию.
Например, в рамках игрового сюжета каждый ребенок получает роль того или иного животного и должен
отправиться на обед в лесную столовую, в которой находится три комнаты - комната для хищников, травоядных
и всеядных животных. У детей возникает затруднение,
кто-то не знает способ питания своего животного, кто-то
не уверен в точности своих знаний. Дети отправляются к
информационным картам, которые находятся в определенном месте групповой комнаты в течение всей недели,
пока изучается данная тема, и находят необходимую им
информацию, например, внешний облик и отличительные признаки животного, место его обитания, характер
питания, приспособленность к окружающей среде, образ его жизни. Затруднение преодолено, дети получили
новое знание, игровая ситуация продолжается. Пример
информационной карты представлен на рисунке.

Рисунок 1 – Информационная карта «Лось»
Необходимым условием развития ребенка является
его систематическое включение в творческую (поисковую деятельность). Данная технология позволяет это
сделать.
Для определения уровня сформированности инициативности и самостоятельности детей подготовительной
к школе группы в начале и в конце года нами были выбраны следующие диагностические методы и методики:
1. Методика «Выбор деятельности» Л.Н. Прохоровой;
2. Карта проявлений инициативности А.М. Щетининой;
3. Методика «Особенности проявления воли дошкольников» Р.М. Геворкян;
4. Анкета для родителей «Выявление уровня сформированности инициативности, самостоятельности дошкольников» Г.Б. Мониной [16].
Проведен сравнительный анализ полученных резуль65
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татов, который показал, что уровень инициативности и
самостоятельности старших дошкольников достоверно
повысился, что говорит о подтверждении выдвинутого
предположения. Организованная образовательная деятельность с использованием инновационных образовательных технологий является условием формирования инициативности и самостоятельности старших дошкольников.
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Анотація. Модернізаційні процеси поширюються на різні аспекти освітньої галузі, у тому числі й на дидактику та її інструментарій (підходи, зміст, форми, засоби тощо). Власне авторське бачення модернізаційних процесів
реалізовано на рівні введення в науковий обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» та його використання для визначення дидактичних основ феноменів, у назвах яких зазначено два (три) види діяльності (як-от, навчально-екскурсійна,
проектно-управлінська, навчально-дослідницька тощо). Застосування підходу «міждіяльнісна інтеграція» слугує
ґрунтовному визначенню дидактичних основ аналізованого феномену на основі дослідження видів діяльності, які
відображено в назві утворення. Зазначене здійснюється з огляду на складники діяльності тих, хто навчає (йдеться
про викладання й управління), складники діяльності тих, хто навчається (різноспособове учіння (учіння «я навчаю
себе», учіння «я навчаю інших», учіння «мене навчають інші», учіння у взаємонавчанні)) та взаємодію між тими,
хто навчає, та тими, хто навчається. Визначене застосовано стосовно феномену «навчально-екскурсійна діяльність»
й реалізовано в такий спосіб: виокремлено дидактичні основи навчальної діяльності та екскурсійної; схарактеризовано повну та часткову інтеграцію цих видів діяльності, розкрито діяльність тих, хто навчає, та діяльності тих, хто
навчається, в контексті суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка виявляється під час різноспособового учіння.
Ключові слова: навчальна діяльність, екскурсійна діяльність, навчально-екскурсійна діяльність, навчальноекскурсійне завдання, повна міждіяльнісна інтеграція, часткова міждіяльнісна інтеграція, викладання, управління,
різноспособове учіння.
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Abstract. Upgraded processes extend to various aspects of the educational field, including didactics and its means (approaches, content, forms, tools etc.). Actually, the author’s vision of upgraded modernization processes is realized at the
level of introduction into the scientific circle of the concept «interagency integration» and its usage for the determination
of didactic fundamentals of phenomena, whose names include two (three) types of activities (for example, educational
excursion, project management, training research, etc.). The application of the «interagency integration» serves as a solid
definition of the didactic fundamentals of the phenomenon under analysis, based on the study of the activities types, which
are reflected in the title. A significant part is carried out in view of the components of the activities of those who teach
(meaning: teaching and management), the components of the activities of those who study (meaning: different ratios of
education (the doctrine «I study myself»), the teachings «I teach others», the teachings «others teach me», studying in
mutual learning)), and the interaction between those, who are teaching, and those, who are studying. Already mentioned
definition is applied in relation to the «educational excursion activity» phenomenon, and is implemented by the following
ways: the didactic basis of educational activity and excursion is singled out; characterized the full and partial integration
of these activities, discloses the activities of those, who teach, and the activities of those, who study, in the context of the
intersubjective interaction, which is manifested in a multimeans of teaching practice.
Keywords: educational activity, excursion activity, educational-excursion activity, full inter-functional integration, partial interdisciplinary integration, teaching, management, flexile teaching practice.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Людина є компонентом цілісної соціальної
системи, яку називають суспільством. У процесі життєдіяльності вона відкриває й використовує внутрішні
сутнісні сили й, реалізовуючи власний особистісний
потенціал, сприяє суспільному розвитку. Звісно ці
процеси є взаємообумовленими, оскільки в розвиненому суспільстві фіксується високий рівень вияву
кожною людиною освітньої й пізнавальної потреб, а в
умовах інтенсивного розвитку освіти спостерігається
удосконалення суспільства як соціальної системи.
Взаємообумовленість процесів переконливо доводить
актуальність модернізаційних процесів в освітній галузі,
які стосуються різних аспектів її функціонування й розвитку, у тому числі й дидактики як науки, напрацювання
котрої слугують удосконаленню процесу навчання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких ґрунтується
авторська думка; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Аналітичне узагальнення наукових
праць засвідчило суттєві напрацювання, у яких йдеться про різні складники дидактичного інструментарію,
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у тому числі підходи, зміст, форми, методи й засоби.
Акцентувавши увагу на засобах, варто вказати на те,
що засоби навчання розглядаються в наукових працях, по-перше, як матеріальні (підручники, посібники,
схеми, таблиці, рисунки, аудіо- та відеозаписи, тести,
інструктивні матеріали тощо (Т. Байбара [1], В. Бондар
[2], І. Малафіїк [3], Н. Мойсеюк [4], В. Оконь [5],
О. Савченко [6] та ін.), ідеальні (мовлення (К. Климова
[7]), спілкування (Л. Голодюк [8])), безпосередні (демонстрація реального об’єкта) і опосередковані (його зображення)); по-друге, в значенні основи для вибудовування
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між тими, хто навчає, та
тими, хто навчається. Ці засоби-основи класифіковано
за: 1) процесом перетворення предмета діяльності в
бажаний передбачуваний продукт діяльності відносно
суб’єкта діяльності (зовнішні (навчальне завдання, схема орієнтувальної основи діяльності тощо));
внутрішні (опорні знання, уміння, знання про самокерування й саморегуляцію діяльності) (Ю. Галатюк) [9];
2) зовнішніми способами досягнення мети діяльності
(навчальні завдання, вправи, задачі, спостереження,
досліди тощо (система завдань, вправ, задач, дослідів);
навчально-методичні схеми орієнтувальної основи
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навчальних дій (схеми ООД), приписи; картки для
індивідуальної (парної, групової) роботи; хід уроків
(занять), тренінгів, екскурсій тощо (М. Савчин) [10];
3) внутрішніми способами досягнення мети діяльності
(розумові дії (мисленнєві операції); метакогнітивні дії
(реалізація особистих можливостей на основі знань про
свій інтелект) (А. Хуторський) [11]; 4) способом використання як засобу полідіяльнісної основи (перцептивна, проблемно-орієнтована, пошукова, варіативна,
діяльність-спостереження, евристична, дослідницька,
навчально-дослідницька, проектна, графічна, практична
діяльність й діяльність із моделювання) (Л. Голодюк)
[8]).
Варто наголосити на тому, що використання широкої
палітри засобів навчання, зокрема засобів-основ вибудовування суб’єкт-суб’єктної взаємодії, здійснюється без
урахування:
– особливостей організації різноспособового учіння;
– проявів міждіяльнісної інтеграції (авторка статті
науково обґрунтувала й експериментально перевірила
доцільність введення в науковий обіг поняття
«міждіяльнісна інтеграція» на позначення: «1) стану зв’язності різних видів діяльності в цілісність,
який характеризується словами «впорядкування» і
«взаємопроникнення», набуває вияву в повному і частковому поєднанні різних видів діяльності між собою та
йменується як повна і часткова міждіяльнісна інтеграція;
2) процесу, що веде до цього стану; 3) результату, що отримано на основі зв’язності різних видів діяльності між
собою» [12, с. 348]).
Формування цілей статті (постановка завдання).
У даній статті йтиметься про процеси повного та часткового поєднання двох самодостатніх видів діяльності
(навчальної й екскурсійної діяльності) з урахуванням чотирьох способів учіння (учіння «я навчаю себе», учіння
«я навчаю інших», учіння «мене навчають інші», учіння
у взаємонавчанні). Зазначене реалізовуватиметься
відповідно до таких завдань: 1) виокремлення характеристик навчальної й екскурсійної діяльності, значущих для процесів повного та часткового поєднання цих
видів діяльності з урахуванням підходу «міждіяльнісна
інтеграція»; 2) розкриття дидактичних основ організації
навчально-екскурсійної діяльності з акцентом на
вибудовуванні суб’єкт-суб’єктної взаємодії.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
контексті виконання першого завдання, варто зазначити, що навчальна діяльність постає як цілеспрямована
й упорядкована сукупність дій і операцій, які забезпечують мотиваційну та активну включеність тих, хто
навчається, в організований дорослими процес навчання.
Узагальнення наукових напрацювань [2, 3, 4, 5, 6],
засвідчує, що навчальна діяльність характеризується
предметністю, соціальністю, суспільністю за змістом і
формою; усвідомленістю діяльності, що виконується;
відображенням активності, яка зумовлена конкретними мотивами і підпорядкована меті; виконанням розумових і практичних дій та операції, котрі забезпечують
здійснення діяльності, спрямованістю на досягнення результату (продукту) діяльності, що фіксується на рівні
змін самого учня й виявляється в оволодінні знаннями
й способами виконання розумових і практичних дій,
операціями та способами взаємодії з іншими.
У контексті суб’єкт-суб’єктної взаємодії навчальна
діяльність постає як феномен, що включає в себе діяльність
того, хто навчає, котра представлена викладанням та
управлінням, та діяльність тих, хто навчається, до складу якої віднесено навчання й учіння. Викладання слугує
безпосередньому інформаційно-навчальному впливу на
тих, хто навчається, вибудовується відповідно до мети
діяльності, передбачає звернення до образів, текстів,
схем, таблиць, формул тощо; супроводжується різним
оформленням, зокрема оптико-кінестетичним (жести,
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міміка, пантоміміка); екстралінгвістичним (якість голосу, тональність, діапазон, паузи, покашлювання,
сміх, темп мови); проксемічним (використання часу,
організація простору тощо).
Управління у значенні безперервної циркуляції
інформації між тим, хто навчає, та тими, хто навчається,
здійснюється з дотриманням управлінського циклу,
складниками якого є: планування, організація процесу
учіння, керування, контроль, регулювання, координація.
Планування спрямовується на формулювання тими, хто
навчається, цілей власної діяльності продовженням речення «Я хочу навчити себе…». Організацією процесу учіння передбачається врахування умов здійснення
діяльності, наявних засобів, вмотивованості тих, хто
навчається, їхньої навченості та научуваності; чергування способів здійснення учіння та кількісного складу його
учасників. Керування полягає в спрямуванні діяльності
тих, хто навчається, використанням безпосередніх
або опосередкованих засобів організації пізнавальної
самостійності та взаємодії з іншими, постановкою додаткових запитань, які скоординовують хід міркувань,
використанням карток-інструкцій (карток-довідок),
схем, таблиць, алгоритмів, приписів тощо). Контроль
здійснюється з метою отримання на основі зворотних
зв’язків інформації про інтелектуальні утруднення, які
відчувають ті, хто навчаються; виявлення типових прогалин, що засвідчують необхідність внесення змін у процес навчання; сприяння здійсненню тими, хто навчається,
самоконтролю (взаємоконтролю) за послідовним
здійсненням дій у складі діяльності, правильністю їх
виконання, орієнтованістю на досягнення запланованого. Регулюванням передбачається встановлення
відповідності між діяльністю тих, хто навчається, та
завданими цілями. Координація слугує встановленню
відповідності між досягнутими й очікуваними результатами, визначення подальших дій.
Організацією різноспособового учіння передбачено утворення й функціонування в процесі навчання
локального освітньо-інформаційного простору. Це утворення є, по-перше, низкою динамічних результатів
цілеспрямованої, усвідомленої, конструктивної комунікативної діяльності та суб’єкт-суб’єктної взаємодії
учасників навчальної діяльності; по-друге, формується
в наслідок попередження утворення комунікативних
шумів під час взаємного обміну інформацією; по-третє,
охоплює процеси продукування інформації, її сприймання, осмислення, вербального відтворення й обговорення, які спрямовані на досягнення мети діяльності,
самореалізацію та саморозвиток.
Щодо екскурсійної діяльності, то її сутність найбільш
повно можна відобразити в контексті поняття «екскурсія».
Аналіз наукових праць засвідчив, що екскурсію тлумачать як [13]: форму суспільно-просвітницької роботи
(В. Гердт)); форму організації навчально-виховної роботи (О. Ганчук); метод (Г. Ващенко, О. Герман); форму й метод (Велика радянська енциклопедія); діяльність
(Б. Райков)); процес (В. Бабарицька); відвідування
(А. Булико). Автором статті поняття «екскурсія» потлумачено як цілеспрямовану діяльність з вивчення об’єктів,
явищ, процесів на місці їхнього природного знаходження,
вияву чи перебігу. У контексті цього визначення поняття
«екскурсія» і «екскурсійна діяльність» розглядаються як
синонімічні лексеми.
Генеза екскурсійної діяльності, досліджена Е. Желудковським та Е. Лук’яновою [14], включає чотири етапи,
які, на переконання авторки статті, слід доповнити п’ятим етапом. В узагальненому вигляді визначено таку
етапність становлення й розвитку екскурсійної діяльності:
– І етап (перша половина XІХ століття) – етап виникнення екскурсійної діяльності; фіксуються поодинокі й
несистематичні спроби ввести наочне навчання в школі
й розширити пізнавальний досвід підростаючого покоління під час пізнавальних екскурсій природничої темаScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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тики (за Е. Желудковським, Е. Лук’яновою [14]);
– ІІ етап (кінець ХІХ століття – початок ХХ століття)
– етап виникнення теорії та методики проведення екскурсій; з’являються перші спроби наукових товариств
проводити у вихідні дні екскурсії до музеїв, виставок
тощо (за Е. Желудковським, Е. Лук’яновою [14]);
– ІІІ етап (20-ті роки XX століття – початок перебудови на пострадянському просторі) – етап ідеологічного спрямування змісту екскурсій та формування
методологічних основ екскурсійної справи; екскурсії
стають невід’ємною складовою діяльності школи (за
Е. Желудковським, Е. Лук’яновою [14]);
– IV етап (початок перебудови на пострадянському просторі – кінець ХХ століття) – етап становлення
екскурсійної справи як окремої, конкурентоспроможної сфери послуг (за Е. Желудковським, Е. Лук’яновою
[14]);
– V етап (початок XXI століття – сьогодення) – етап
формування нових видів екскурсій; започаткування віртуальних екскурсій або Інтернет-екскурсій (за Т. Мієр).
Екскурсійна діяльність характеризується: 1) цілеспрямованою організацією спостереження з метою
вивчення різних явищ, предметів, процесів у природних умовах, під час відвідувань музеїв, виставок тощо
(О. Ганчук) [13]; 2) підпорядкованістю локальному
принципу (вивчення об’єктів за місцем їх природного
знаходження) (В. Бабарицька) [16]; 3) спрямованістю
на задоволення духовних, естетичних, інформаційних
потреб (В. Бабарицька) [16] та на досягнення освітньої,
наукової й пізнавальної мети організації екскурсійної
діяльності (А. Булико) [15].
Під час організації екскурсійної діяльності важливо
враховувати віднесеність обраного виду екскурсії до тієї
чи іншої класифікації. У наукових джерелах [13; 14] навчальні екскурсії класифіковано за:
– змістом (оглядові, тематичні (виробничі, біологічні, історичні, краєзнавчі, мистецтвознавчі та ін.),
комплексні; об’єктні (вивчення конкретного об’єкта),
методичні (формування вмінь організовувати та проводити екскурсії різного спрямування), продуктноекскурсійні (створення екскурсійного продукту, який
розробляється тим, хто навчається, поза межами навчальної програми));
– часовим ресурсом, необхідним для проведення екскурсії (короткочасні (в межах однієї години) та
тривалі (декілька годин));
– місцем в освітньому процесі (вступні (на початку
вивчення теми або розділу), проміжні (у процесі вивчення теми або розділу), підсумкові (у кінці вивчення теми,
розділу));
– місцем проведення (місцеві, заміські, музейні,
виробничі, у природі);
– способом пересування (пішохідні, транспортні,
комбіновані);
– способом організації діяльності (демонстративні,
ілюстративні, дослідницькі);
– кількістю учасників (індивідуальні, групові, індивідуально-групові, парно-групові, групові);
– характером зв’язку між підгрупами під час виконання навчальних завдань (змагально-послідовні,
кооперативно-паралельні,
кооперативно-послідовні,
змагально-послідовні);
– спрямуванням діяльності (пролонговані, локалізовані);
– способом організації сприймання екскурсійного
об’єкту (телеекскурсії, реальні екскурсії, Інтернет-екскурсії).
Зіставлення віртуальної екскурсії з екскурсією
традиційного формату слугувало виокремленню певних
переваг та недоліків. До переваг віртуальної екскурсії
віднесено доступність (огляд визначних пам’яток без
великих матеріальних і тимчасових витрат); можливість
огляду в будь-який час; багаторазовість перегляду
екскурсії, її частини чи необхідної інформації; зручність
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проведення для осіб з обмеженими фізичними та матеріальними можливостями. До недоліків зараховано
відсутність можливості поставити запитання в режимі
реального часу та побачити об’єкти, які не включено
в екскурсійну діяльність з метою формування нової
пізнавальної проблеми.
З урахуванням сутності підходу «міждіяльнісна
інтеграція» навчально-екскурсійну діяльність доцільно
розглядати як цілісне утворення, що являє собою вид
навчальної діяльності, яка вибудовується на основі залучення тих, хто навчається, в процес вмотивованого
й активного вивчення об’єктів, явищ, процесів на місці
їхнього природного знаходження, вияву чи перебігу.
Основу здійснення тими, хто навчається, навчальноекскурсійної діяльності складає протиріччя між новими навчальними цілями, завданнями, способами дій
(діяльності) та набутими знаннями, досвідом або між новими навчальними ситуаціями та набутими знаннями й
способами дій. Ці протиріччя розв’язуються за допомогою суб’єктивно нових знань, умінь, навичок, способів
виконання операцій, дій, діяльності.
Застосування підходу «міждіяльнісна інтеграція»
передбачає застосування до аналізованого цілісного
утворення термінів «повна міждіяльнісна інтеграція»,
«часткова міждіяльнісна інтеграція». Повною міждіяльнісною інтеграцією передбачено моделювання процесу взаємопроникнення екскурсійної діяльності в тло
навчальної діяльності. Прикладом повного взаємопроникнення цих видів діяльності є навчально-екскурсійне
завдання, яке тлумачиться автором статті як спеціально створена навчальна ситуація, що являє собою низку
взаємопов’язаних міні-завдань, послідовне розв’язання
яких здійснюється в ході екскурсійної діяльність з використанням супровідної навчальної інформації (запитань,
приписів, інструкцій, алгоритмів способів дій тощо), передбачає вияв пізнавальної активності тих, хто навчається, в різноспособовому учінні (учіння «я навчаю себе»,
учіння «я навчаю інших», учіння «мене навчають інші»,
учіння у взаємонавчанні), яке спрямовується на формулювання проміжних і кінцевих висновків виконання навчально-екскурсійного завдання.
Сутність часткової міждіяльнісної інтеграції виявляється в моделюванні процесу впорядкування екскурсійної діяльності в складі навчальної діяльності на
рівні окремого етапу діяльності тих, хто навчається. У
цьому випадку організація навчально-екскурсійної діяльності може здійснюватися в такій послідовності: ті,
хто навчаються, долучаються до виявлення проблеми
(протиріччя); застосовують відомі знання і способи дій
для вирішення проблеми (подолання протиріччя); формулюють припущення щодо результату й (чи) способу
розв’язання проблеми (подолання протиріччя); визначають спосіб чи способи учіння; долучаються до екскурсійної діяльності та виявляють пізнавальну активність
під час здійснення обраного способу (способів) учіння,
спрямованого(их) на виявлення істинності чи хибності
висунутого припущення; формулюють висновки на основі отриманих даних.
І повна, і часткова міждіяльнісна інтеграція навчальної діяльності з екскурсійною слугують підґрунтям для
подальшої поетапної організації екскурсійної діяльності (етап підготовки до екскурсії → етап її проведення
та формулювання висновків) та для планування дій в
такій послідовності: 1) визначення теми, виду екскурсії (вступна, поточна, підсумкова), форми проведення
(реальна екскурсія, Інтернет-екскурсія, телеекскурсія),
мети й завдань її проведення; 2) добір об’єктів показу та
визначення маршруту; 3) складання розгорнутого плану
екскурсії; 4) визначення критеріїв оцінювання результатів проведення екскурсії; 5) визначення довідкового апарату екскурсії та варіативних міні-завдань; 6) завчасне
ознайомлення тих, хто навчається, з довідковим апаратом екскурсії та варіативними міні-завданнями; 7) стимулювання тих, хто навчається, до визначення власних
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цілей участі в екскурсії; 8) консультування під час обрання міні-завдання; 9) обговорення з тими, хто навчається, способу підготовки до виконання міні-завдання;
10) обговорення особливостей виконання міні-завдання
під час екскурсії; 11) ознайомлення тих, хто навчається,
з критеріями оцінювання результатів екскурсії.
Під час підготовки навчально-екскурсійної діяльності важливо передбачити різноспособове учіння, зокрема учіння «я навчаю себе», «я навчаю інших», «мене
навчають інші», учіння у взаємонавчанні). Приміром,
запропонувати тим, хто навчається, самореалізуватися
в учінні «я навчаю інших», тобто завчасно підготувати
«портфель екскурсовода» та виконати роль екскурсовода під час виконання навчально-екскурсійного завдання.
У цьому випадку навчально-екскурсійна діяльність доповниться такими діями: визначення довідникового апарату екскурсії та змістового наповнення «портфеля екскурсовода»; завчасне ознайомлення тих, хто навчається,
із довідниковим апаратом екскурсії; стимулювання їх до
виконання ролі екскурсовода; обговорення з тими, хто
виявив бажання виконувати роль екскурсовода, змістового наповнення «портфеля екскурсовода»; консультування під час складання «портфеля екскурсовода»; обговорення особливостей виконання ролі екскурсовода під
час екскурсії.
Навчально-екскурсійна діяльність має організовуватися з дотриманням таких вимог: формування цілепокладання (кожна екскурсія має здійснюватися з певною
метою); врахування загальних закономірностей проведення вступних, поточних і підсумкових екскурсій; дотримання змістової наступності (зміст екскурсій повинен мати безпосередній зв’язок з попередньо вивченим;
результати екскурсії використовуються в подальшій навчальній діяльності); послідовність, науковість, чіткість
організації навчально-екскурсійної діяльності та її проведення.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. Автором статті введено в науковий
обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» на позначення:
1) стану поєднання різних видів діяльності у цілісність,
що характеризується словами «впорядкування» і «взаємопроникнення», набуває вияву в повному і частковому
поєднанні різних видів діяльності між собою та йменується «повна міждіяльнісна інтеграція» й «часткова
міждіяльнісна інтеграція»; 2) процесу, що веде до цього
стану; 3) результату, що отримано на основі поєднання
різних видів діяльності між собою. У ході подальшого
наукового пошуку було розширено поле застосування
запропонованого поняття шляхом додавання такого контексту: поняттям «міждіяльнісна інтеграція» позначається підхід як спосіб трактування стану, процесу чи результату певного педагогічного (дидактичного) явища.
А відтак, застосування підходу «міждіяльнісна інтеграція» слугує розгляду навчально-екскурсійної діяльності
як складного утворення, якому притаманні дидактичні
особливості як навчальної діяльності, так і екскурсійної.
Стосовно навчальної діяльності це особливості викладання, управління й організації різноспособового учіння на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії між тими, хто
навчає, та тими, хто навчається. Щодо екскурсійної діяльності, то це дотримання поетапної організації екскурсійної діяльності та сприяння ефективній самореалізації
тих, хто навчається. Подальшого вивчення потребують
питання, які стосуються дослідження особливостей організації навчально-екскурсійної діяльності з урахуванням віку тих, хто навчається.
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Анотація. 48 років тому припинив свою активну творчу діяльність видатний педагог XX століття
В. О. Сухомлинський. За цей час розпалася країна, в якій він жив, зазнала краху авторитарна ідеологія, у рамках
якої він вимушений був розробляти і втілювати в життя оригінальні педагогічні ідеї, докорінно змінилася парадигма
виховання, але переважна більшість його нововведень і сьогодні залишаються актуальними, зокрема й ті, що стосуються управління школою. Більше того, якщо в 60–70-х роках минулого століття адміністративно-господарська
робота вважалася чи не найпріоритетнішою складовою діяльності керівника школи, бо саме їй віддавалася основна
частка його сил і робочого часу, то В. О. Сухомлинський, як директор школи, вбачав свою місію зовсім в іншому
– створити дружній педагогічний колектив, здатний зберегти й примножити здоров’я дітей, забезпечити розвиток
мовлення і мислення вихованців, організувати їхню діяльність так, щоб дати їм радість успіху в улюбленій праці,
допомогти кожному обрати професію за покликанням. А ще важливим завданням директора школи видатний педагог вважав створення і забезпечення функціонування безперервної системи педагогічної просвіти батьків. Без
усього цього, на його думку, не вдасться досягти головної мети школи – сформувати особистість-патріота, здатного
власними зусиллями створювати щастя не лише собі, а й оточуючим.
Ключові слова: школа педагогічної культури, творча ініціатива директора, передавання колегам інтересу до
визначеної проблеми, дві програми навчання, закономірність навчання, подорожі до джерел живої думки і слова,
уроки мислення, не перенасичувати дітей інформацією, школа для батьків.
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Abstract. V. O. Sukhomlynskyi, the outstanding teacher of the XX century, ceased his active creative activity 48 years
ago. During that time the country, in which he lived, fell apart, authoritarian ideology collapsed and in those very conditions
he was forced to develop and implement the original pedagogical ideas. The paradigm of education has radically changed,
but the overwhelming majority of his innovations remain relevant today, including those relating to school management.
Moreover, if in the 60’s and 70’s of the last century, administrative-economic work was considered almost the most priority
component of the head of the school, because it took a lot of his forces and working time, then V. O. Sukhomlynskyi, as a
school director, saw his mission in a completely different way – to create a friendly teaching staff, who is able to preserve
and increase the health of children, to ensure the development of speech and thinking of pupils, to organize their activities so
as to give them the joy of success in their favorite work, to help each one choose a profession by vocation. An outstanding
teacher thought that one more important task of the school’s director was the creation and maintenance of the functioning of
a continuous system of pedagogical education of parents. Without all this, in his opinion, it will not be possible to achieve
the main goal of the school – to form a patriot personality, capable by his own efforts to create happiness not only to himself
but also to others.
Keywords: school of pedagogical culture, creative initiative of director, transfer of interest to colleagues to a certain
problem, two programs of study, regularity of study, travel to sources of living thoughts and words, lessons of thinking, not
to overestimate children with information, school for parents.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Інтерес до педагогічної спадщини видатного вітчизняного педагога В. О. Сухомлинського зумовлюється
не стільки тим, що в цьому році освітяни нашої країни
і всього світу вшановували його 100‑річний ювілей, як
інноваційністю запропонованих ним і перевірених на
практиці оригінальних виховних. дидактичних і менеджерських ідей, більшість з яких значно випередили свій
час та залишаються актуальними і в умовах сьогодення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Предметом дослідження багатьох
вітчизняних і зарубіжних педагогів і психологів є безліч аспектів із творчості визначного українського педагога. Навіть у дослідженні такої проблеми, як внесок
В. Сухомлинського у теорію та практику управління
школою, вже висвітлено різні аспекти з його багаторічного досвіду та наукових роздумів. Про напрями
сучасного наукового пошуку з цієї проблеми свідчать
опубліковані науковцями в останні роки праці. Зокрема,
це й обґрунтування актуальності управлінських ідей
В. О. Сухомлинського в умовах сьогодення [1], й аналіз
його поглядів на проблему управління школою та форНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1

мування фахової менеджерської компетентності керівника закладу загальної середньої освіти [2–9], й показ
його власного менеджерського досвіду [10]. Є успішна
спроба в з’ясуванні поглядів В. О. Сухомлинського на
роль керівника навчального закладу щодо формування
у суб’єктів освітнього процесу такої якості, як толерантність [11], й навіть узагальнення значення досвіду
менеджерської діяльності видатного педагога в становленні теорії управління [12]. Але кожна з цих публікацій стосується, як правило, одного-двох аспектів з його
педагогічної системи і аж ніяк не може претендувати на
вичерпне висвітлення всього напрацювання видатного
педагога з питання його внеску в розробку основ педагогічного менеджменту. До того ж, завдяки зусиллям його
доньки – О. В. Сухомлинської – час від часу з’являються
все нові й нові його автентичні роботи – ті, які ще ніколи не друкувалися, або виходили у свій час із значними
купюрами [13], [14] та ін. Та й у архівах, у ще неопублікованих листах В. О. Сухомлинського дослідники
будуть ще довго знаходити багато нового, цікавого і
корисного для науковців та педагогів-практиків. Навряд
чи хто з дослідників наважиться поставити перед собою
недосяжне завдання – повністю висвітлити той чи інший
аспект з його невичерпної педагогічної спадщини.
Формування цілей статті (постановка завдання).
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Завдання цієї статті – прослідкувати, з яких підмічених В. О. Сухомлинським типових недоліків у роботі
школи народжувалися нові педагогічні та управлінські
ідеї щодо впорядкування освітнього процесу в закладі
загальної середньої освіти і як вони впроваджувалися в
роботі педагогічного колективу, через які менеджерські
прийоми та форми роботи ставали надбанням його колег
та освітянської громадськості.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Проблемі управління школою В. О. Сухомлинський
приділяв багато уваги, адже останні 22 роки свого життя
він керував сільською школою, яка завдяки цьому сьогодні відома у всьому світі. Тема його кандидатської
дисертації, захищеної ще в 1955 р., безпосередньо пов’язана з педагогічним менеджментом : «Директор школи
– керівник навчально-виховної роботи». Найбільш відомі його твори [14], [15], [16] та ін. також адресовані не
лише вчителям, а й керівникам шкіл.
Одному з молодих директорів школи В. Сухомлинський писав: «Якщо ж ви, зайнявши посаду директора, вражаєте, що успіх залежить від якихось особливих
адміністративних талантів, прощайтеся з думкою стати
хорошим директором» [16, с. 398].
На його тверде переконання, найголовнішим у керівництві школою є передавання інтересу до визначеної
проблеми навчально-виховної роботи своїм колегам.
Разом з тим, керівництво без конкретного прикладу
творчої ініціативи самого директора школи неможливе
і не варто чекати від заступника директора розв’язання
всіх проблем навчання або розраховувати, що хтось з
учителів раптом сам проявить творчу ініціативу.
Чи обов’язково директорові знати всі предмети навчального плану? Це риторичне для В.О. Сухомлинського
питання, винесене в назву параграфа, сформульоване
ним самим у першій бесіді «Розмови з молодим директором школи». Будучи за базовою освітою вчителем української мови і літератури, він:
– кілька років викладав математику в 5-7 кл. та вів
при цьому два математичні гуртки;
– протягом 6 років вів фізику в 6-8 кл.;
– три роки викладав біологію в старших класах;
– викладав психологію (у 50-х рр. вона вивчалася в
середній школі);
– вів «майже всі предмети навчального плану
середньої школи (за винятком креслення)»;
– був вихователем в групі шестиліток (у «Школі
радості»), продовжив працювати з ними як учитель початкових класів і вів їх аж до випуску.
Як не дивно, але один із перших проривів в управлінні Павлиською школою стався після того, як
В. Сухомлинський, відвідуючи й аналізуючи уроки своїх колег, звернув увагу на убогість, безбарвність, невиразність учнівських відповідей, в котрих дуже часто не
було живої, власної думки дитини. Далі він почав аналізувати відповіді учнів на своїх уроках і також помітив,
що діти, як правило, повторюють вимучені, безбарвні,
завчені фрази й словосполучення, зміст яких вони самі
уявляють туманно. Навіть говорячи про оточуючий її
світ, про яскраві явища природи, наприклад про кругообіг води в природі, дитина використовує примітивний
словниковий запас без будь-якого емоційного забарвлення. А мова мала б йти і про дзвеніння весняних крапель, і про дзюрчання першого струмочка, і про весняний дощик, і про райдугу, і про тихий сплеск заснулого
озера – адже це опис того навколишнього світу живої
природи, часткою якої є й сама дитина.
В. Сухомлинський вважав виявлену ним ваду в роботі шкільного колективу серйозним недоліком у педагогічному керівництві найскладнішим, найтоншим у
духовному житті школи – мисленням дитини.
Поділившись із колегами своїми роздумами з цієї
проблеми, «заразивши» їх нею, він і їх залучив до колективної творчості.
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Причиною виявленого ним недоліку в мові дітей є
те, що вчителі (а він вважав, що і він також) не вчили
дитину мислити, а отже закривали перед її очима двері
в чарівний світ навколишньої природи, який має бути
найважливішим джерелом знань. Як наслідок – слово
входило у свідомість дитини без яскравого образу, навчальний матеріал зазубрювався, а думка дитини отуплювалася.
Щоб зламати цю систему, В. Сухомлинський запровадив уроки серед природи, які досить влучно назвав
«подорожами до джерел живої думки», що здійснювалися переважно у формі «уроків мислення». Завдяки цьому
думка дітей вже в молодшому шкільному віці ставала
яскравішою, багатшою, виразнішою, а слово набувало
емоційного забарвлення, починало грати, трепетати.
І ще одну «родзинку» в навчанні дітей мислити знайшов В. Сухомлинський: не перенасичувати вихованців
інформацією, залишати ще щось недоказане для самостійного обдумування.
Так перед В. Сухомлинським відкрилася ще одна
грань педагогічної майстерності – уміння вчити дітей
думати.
Колеги почали відвідувати його уроки серед природи, запозичати його досвід. Більше того, ранньої осені
для самих учителів було організовано подорож у діброву, щоб помилуватися відтінками убрання дерев, а потім
пробували якомога яскравіше розповісти про побачену
красу. Адже багатство мовлення вчителя відбивається
на становленні мови й лексики вихованців.
Більше того, на думку В. Сухомлинського, кожний
учитель початкових класів насамперед словесник, а природа – невичерпне джерело думки, школа розвитку розумових здібностей. Він закликав колег не до пасивного
милування природою, а до активного творчого пізнання
її з метою розумового збагачення і розвитку.
Важливим тут є те, що здобуті істини стали власним
відкриттям, а згодом і педагогічним переконанням учителів.
В. Сухомлинський здогадувався: дехто вважатиме,
що все це не стосується керівництва школою, а тому відразу заявляв: «Ні, все це має безпосереднє відношення
до роботи директора. Це джерела, початки, найтонші корені керівництва» [16, с. 401].
Приїзд директорів і завучів у Павлиську СШ став однією з важливих традицій у цій школі. Двічі на місяць
два-три дні відводилися на бесіди, відвідання уроків,
зустрічі з вчителями. Такі зустрічі стали ефективною
формою поширення досвіду керівництва школою. Так
виникла школа педагогічної культури, в полі зору якої
були найбільш типові проблеми школи.
В. О. Сухомлинський радив і директорам-початківцям, і завучам завести книгу педагогічних знахідок,
удач, маленьких відкриттів. Він усе життя вів такі записники і вони завжди були йому в пригоді. Зараз вони
зберігаються в архіві Павлиської школи і ще дуже знадобляться дослідникам його педагогічної спадщини.
Серед його творчих знахідок, у необхідності реалізації яких у нього було тверде переконання, можна
виокремити наступні:
1. Неодмінне поєднання адміністративно-господарської роботи керівника школи з педагогічною. При цьому директор день-у-день мав збагачувати свої педагогічні знання та вдосконалювати педагогічну майстерність.
2. Якість уроку залежить від багатьох чинників :
знань, кругозору, ерудиції, методичної підготовленості
вчителя, інтелектуального життя сім’ї і шкільного колективу, позакласної роботи.
3. Неможливо досягти гармонійного розвитку розумових здібностей учня у процесі навчання, якщо предметом пильної уваги директора школи не буде та прикра тенденція , що вчитель вбачає своє завдання лише
в передачі дітям певного обсягу знань, і не працює при
цьому над розвитком розумових здібностей вихованців,
а неминучим наслідком стає неуспішність та відставанScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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ня учнів.
В. О. Сухомлинський не лише сам щоденно відвідував не менше двох уроків у своїх колег, а й спонукав їх
до взаємовідвідувань. Саме під час таких взаємовідвідувань учителі V-VII класів із здивуванням виявили, що
багато учнів не володіють технікою читання в достатній
мірі, щоб свідомо засвоювати навчальний матеріал. А
все тому, що читання не стало для них напівавтоматичним процесом.
Сьогодні дехто з учителів початкових класів, на
жаль, зневажливо ставиться до вироблення в учнів початкових класів уміння швидкого читання, як і до заучування таблиці множення. Тут варто було б прислухатися
до мудрих порад В. О. Сухомлинського.
Але головним завданням початкових класів він вважав навчити дитину вчитися. Для цього необхідно, щоб
кожна дитина отримала п’ять умінь (зараз це назвали б
базовими компетентностями): спостерігати явища навколишнього світу, думати, висловлювати думку, читати, писати.
Відвідування уроків у початкових класах виявило
серйозний недолік: на уроках читання мало читання і
багато виховних бесід, розмов про читання. Він же вважав, що на уроках читання має бути переважно читання.
4. Ще однією з найважливіших умов успішного навчання дитини є інтелектуальне життя шкільного колективу і сім’ї. Про це свідчить аналіз уроків, відвіданих
ним самим та учасниками школи педагогічної культури,
та відповіді учнів.
Розумові інтереси учнів повинні виходити за межі
програми – лише за цієї умови можливе успішне навчання. Він прийшов до висновку про необхідність існування
двох програм навчання: перша – обов’язковий для заучування матеріал, друга – позакласне читання.
В. О. Сухомлинський виявив чітку об’єктивну закономірність: чим більше учень читає через інтерес до матеріалу, через бажання дізнатися про щось, осмислити,
тим легше йому запам’ятати обов’язковий для заучування і збереження в пам’яті матеріал.
Він вважав за необхідне прагнути, щоб з предмета, в
який закоханий вихованець, той знав у 10-20 разів більше, ніж того вимагає програма, а справою честі кожного
вчителя має бути те, що предмет, який він викладає, учні
вважали найцікавішим.
При цьому В. О. Сухомлинський прийшов до дещо
парадоксального, на перший погляд, висновку : учень
може успішно навчатися лише за умови, коли у нього
є багато вільного часу. Друга половина дня має бути
вільним часом учня – часом для читання та улюбленої
праці. Для цього запроваджено особливий режим дня
(з 2100–2200 – сон, а з 530-600 – початок виконання домашніх завдань).
Механічно пересадити цей досвід не можна. До цього заздалегідь потрібно навчити дитину швидко читати,
писати та мислити, в школі створити сітку гурткової роботи (до 40–80 реально працюючих груп), дома – належним чином обладнані робочі місця та власні бібліотечки.
5. Ще однією умовою успішного навчання було в
Павлиській школі виховання інтересу до знань, бажання
вчитися, оволодівати духовними багатствами.
6. Не менш важливою умовою було перетворення
знань в особисті переконання, пов’язані з моральною
вихованістю.
7. І тільки в єдності реалізації усіх цих умов та із залученням різних методів освітнього впливу можна домогтися єдності моральних переконань і моральної поведінки, сформувати моральну повноцінність вихованця. Жодний окремо взятий метод не може забезпечити
успіху в навчанні та вихованні.
Без розв’язання цих проблем, на думку В. О. Сухомлинського, неможливо здійснювати уміле управління
школою.
Ще одним напрямом управляння школою він вважав
добір та розстановку педагогічних кадрів, піклування
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про вчителя, наставництво молодих педагогів.
У 40–60-х рр. вважалося нормальним, що фактично
районний відділ визначав, хто буде призначений на посаду вчителя у сільській школі. Районному керівництву
не подобалося, що іноді В. Сухомлинський відмовлявся
зараховувати у штат школи рекомендовану кандидатуру
(наприклад, яка не мала педагогічного покликання або
наміру тривалий час жити й працювати у селищі, а мріяла при першій же нагоді перебратися в обласний центр
або в столицю, «попрактикувавшись» у славнозвісному
Павлиші). Він вважав, що «сталість колективу – одна
з важливих умов того, що багатства педагогічної культури, нагромаджені протягом багатьох років, дбайливо
зберігаються і передаються молоді» [15, с. 52].
На все життя запам’ятав В. О. Сухомлинський випадок, коли 45-річна вчителька, пропрацювавши рівно – день у день – 25 років у школі, вийшла на пенсію
«за вислугою років», а в прощальному слові з глибокою
гіркотою зізналася, що педагогічна праця була для неї не
покликанням, а пеклом, а тому не тільки не давала їй радості, а й передчасно надірвала здоров’я. Цю сумну історію він дає для роздумів молодим учителям, бо не лише
радість творчої праці, щастя від самореалізованості, а й
здоров’я їх дуже залежатиме від того, чи працюватимуть
вони за покликанням.
Тоді ще не був уведений у широкий обіг психологічний термін «професійне вигорання». За словами самого
В Сухомлинського, щоб учитель «не видихався», він радив не викликати в собі надмірного збудження, не нагнітати його, давати йому розрядку.
З ініціативи В. Сухомлинського молодим педагогам,
які приїжджали на роботу в Павлиську школу, надавалися досить пристойні «підйомні» : сільська Рада виділяла
квартиру (у дні літніх канікул її ремонтували та впорядковували), а школа вносила квартплату за кілька місяців
наперед та дарувала комплект підручників і невеличку
бібліотечку педагогічної та художньої літератури.
У книзі «Павлиська середня школа» згадується, що
за 20 років з цієї школи пішло лише 5 вчителів, для яких
педагогічна праця не була їх покликанням.
В Сухомлинський уважно придивлявся до своїх односельців, до випускників школи, і якщо бачив у них
любов до дітей, здатність передати їм своє захоплення,
залучав таких людей до керівництва гуртком, проведення екскурсії, до роботи в якості піонервожатої, а згодом
підводив до думки пов’язати своє життя з учительською
діяльністю та заочно здобувати педагогічний фах.
Він небезпідставно вважав, що окрім любові до дітей
і знання науки про виховання, хороший учитель повинен
досконало володіти вміннями в тій чи іншій трудовій
діяльності. «Дуже важливо, щоб у школі був і чудовий
садівник, і людина, закохана в машини, і майстер електротехніки, і столяр, і рослинник, який любить поратися
на навчально-дослідній ділянці. У добрій школі, – зазначав він, – кожний учитель має яку-небудь трудову пристрасть» [15, с. 49–50].
Хороший учитель далеко не завжди приходить у
школу з уже готовими якостями. В кращому випадку
вчитель-новачок має лише відповідні дані для формування цих якостей.
У повоєнні роки вчительські конференції тривали
по три дні. На них заохочувалася «розгромна» критика. Всі, окрім учителів Павлиської школи, «сиділи як на
голках». Він поважав гідність кожного вчителя і навіть
на педрадах у його школі вчителі не критикувалися, а
обмінювалися досвідом.
При школі діяв психолого-педагогічний семінар для
вчителів. Він проводився двічі на місяць, по понеділках.
Як правило, цей семінар складався з двох частин: психолого-педагогічна характеристика одного чи двох
учнів та якесь актуальне теоретичне питання. В. Сухомлинський наполягав, щоб кожна характеристика починалася з аналізу стану здоров’я дитини та її фізичного
розвитку, сімейного середовища, а завершувалася ви73
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значенням перспектив її подальшого індивідуального
розвитку. Причому об’єктами прискіпливої уваги вчителів були не лише невстигаючі, а й відмінники і, що особливо важливо, ті, хто ще ніяк себе не проявив. Останніх
В. Сухомлинський вважав найважчими дітьми.
На тверде переконання видатного вітчизняного педагога, тільки той учитель учителів (директор), який здатний пробудити у своїх колег інтерес до аналізу власної
роботи, до наукового пошуку, є справжнім керівником,
якому вірять, за яким готові йти інші вчителі.
Пробудити ж у вчителів прагнення до творчої роботи
можна не загальними закликами, а знаходженням разом
з учителями «напрямів головного удару», які могли вивести колектив на суттєве поліпшення результативності
їх роботи.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Василь Сухомлинський багато в чому випередив свій час. До багатьох його думок
варто і сьогодні прислухатися. Адже він був не просто
досвідченим педагогом а й започаткував те, що з повним
правом можна вважати новим напрямком практичних
розробок і наукового пошуку – педагогічний менеджмент. Подальші наукові пошуки можуть стосуватися як
дослідження історико-педагогічних проблем, пов’язаних з його творчою спадщиною, так і експериментальної перевірки ефективності впровадження багатьох ідей
В. О. Сухомлинського з педагогічного менеджменту.
Зокрема, предметом окремих досліджень можуть бути
такі аспекти, як управління розвитком дитячого мислення, збереженням і примноженням здоров’я учнів,
розвитком творчого потенціалу дитини (господарська,
технічна, агрономічна, літературна та інші напрямки
творчості), системою неперервної педагогічної просвіти батьків тощо. Ще однією мало дослідженою цариною педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського є
його досвід і роздуми над проблемою формування ще з
шкільних років та неодмінного врахування у подальшому, при виборі своєї майбутньої професійної діяльності,
педагогічного покликання. Особливо актуальним є використання творчої спадщини видатного українського
педагога у закладах вищої педагогічної освіти та в системі післядипломної освіти педагогічних кадрів.
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Анотація. У статті репрезентовано дослідження актуальної сьогодні проблеми формування безпеки статевої
поведінки підлітків – студенток та студентів педагогічного коледжу. Безпека статевої поведінки розглянута як
сукупність компетенцій у сфері міжособистісних стосунків – когнітивної (сформованість уявлень про статеву
поведінку як особистісний та соціально-духовний феномен, поінформованість щодо поняття «безпечна статева
поведінка» та її складових, розуміння усього спектру ризиків у сфері такої поведінки: моральних, психологічних, медичних, соціальних тощо) та особистісної (ціннісне ставлення до міжстатевих стосунків та усвідомлення їх значення
в особистісному житті, сформованість достатнього ступеня відповідальності людини за свої дії у сфері міжстатевих
стосунків тощо). Шляхом проведення опитування студенток та студентів, які навчаються у педагогічному коледжі,
доведено, що сучасні підлітки потребують навчання грамотному спілкуванню з однолітками протилежної статі,
виховання, спрямованого на оптимізацію уявлень про особисті стосунки, підготовки до подальшого свідомого й
відповідального подружнього життя та материнства і батьківства, вироблення оптимальних репродуктивних установок, формування операційних знань щодо ведення здорового способу життя, профілактики статевих захворювань, ВІЛ / СНІДу тощо. На основі аналізу результатів експериментально-дослідної роботи обґрунтовано програму
формування культури безпеки статевої поведінки підлітків у педагогічних коледжах, що може використовуватися в
процесі соціального виховання неповнолітніх в умовах освітніх закладів.
Ключові слова. Статева поведінка, культура безпеки життєдіяльності, підлітки, педагогічний коледж, здоровий
спосіб життя, соціальні ризики.
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Abstract. The article presents the research of the current problem of formation of the safety of sexual behaviour of adolescents – students of the pedagogical college. The safety of sexual behaviour is considered as a set of competencies in the
field of interpersonal relationships – cognitive (understanding of sexual behaviour as a personal and social-spiritual phenomenon, awareness of the concept of «safe sexual behaviour» and its components, an understanding of the whole range of risks
in the field of such behaviour: moral, psychological, medical, social, etc.) and personal (valuable attitude to interpersonal
relationships and awareness of their importance in personal life, the formation of a sufficient degree of responsibility for their
actions in the field of interpersonal relations, etc.). By conducting a survey of students of a pedagogical college, it has been
proved that modern adolescents need to learn competent communication with peers of the opposite sex. Furthermore, they
require education aimed at optimizing the perceptions of personal relationships, preparation for further conscious and responsible marital life and motherhood and parenthood, the development of optimal reproductive attitudes, the development
of operational knowledge about healthy lifestyles, the prevention of sexually transmitted diseases, HIV / AIDS, etc. On the
basis of the analysis of the results of experimental and research work, the program of formation of the culture of safety of
sexual behaviour of adolescents in pedagogical colleges, which can be used in the process of social education of minors in
the conditions of educational institutions, was substantiated.
Keywords. Sexual behaviour, life safety culture, adolescents, pedagogical college, healthy lifestyle, social risks.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. До XXI тисячоліття людство увійшло з великим
багажем соціальних проблем. Одна з них, пов’язана із
формування культури безпеки статевого життя молодого покоління. Відомо, що сьогодні міжособистісні стосунки знаходяться під впливом знецінення у суспільстві
кохання як особистісного та соціально-духовного феномену, зростання рівня агресії, повсюдності випадків
гендерної нерівності, розповсюдженості невиправданих стереотипних очікувань представників певної статі по відношенню до протилежної, реалізація яких часто супроводжується глибокими психічними травмами
та розчаруваннями у міжособистісних стосунках. Тому
необхідними стають поглиблені розвідки різноманітних
аспектів міжстатевої поведінки, особливо у підлітків задля обґрунтованого планування просвітницької роботи,
зосередженої на формуванні культури безпеки статевої
поведінки особистості, що забезпечить прищеплення
молодому поколінню вдумливого, свідомого й дбайливого ставлення до питань міжособистісних стосунків та
всього, що пов’язано з ними.
Про актуальність подібних розвідок свідчать і дослідження, проведені Українським інститутом соціальних
досліджень на замовлення Державного центру соціальНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1

них служб для молоді. Вони свідчить, що кожну другу
молоду людину турбує питання легковажного ставлення
до сексуальних стосунків, причому такий рівень актуальності є характерним і для тих, кому 14–16 років [1,
c. 3940]. Тож особливо важливо розуміти роль безпечної статевої поведінки, тілесності, сексуальності, сексуальної норми та девіації для осіб підліткового віку.
Культура статевої поведінки в Україні – це, скоріше,
заборонена, ніж відкрита тема. У атмосфері обмеженої
інформації, суперечливого ставлення проявилася протягом останнього десятиріччя проблема швидкого розповсюдження інфекцій, що передаються статевим шляхом
та, ще більш загрозлива, епідемія ВІЛ / СНІДу, які тісно
пов’язані із культурою безпеки статевої поведінки молодого покоління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Про актуальність порушеної проблеми свідчить те, що Україна залишається регіоном з
високим рівнем поширення ВІЛ. За оновленими оцінками щодо ВІЛ / СНІДу, на початок 2017 року в Україні
мешкало 238 тисяч людей з ВІЛ усіх вікових категорій.
Щороку серед обстежених на ВІЛ осіб в Україні виявляється близько 1 % осіб з підтвердженими позитивними
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результатами. Протягом десяти місяців 2017 року в країні щодня реєстрували 48 випадків захворювання на ВІЛінфекцію, 24 захворювання на СНІД та 8 випадків смерті
від СНІДу. У структурі шляхів передачі ВІЛ все більш
суттєве епідемічне значення набуває статевий шлях
(61,6 %, 2016 р.), тоді як актуальність парентерального
шляху передачі при введенні наркотичних препаратів
має тенденцію до зниження (21,8 %, 2016 р.) [2].
Незважаючи на зростання кількості та урізноманітнення спектру тематики досліджень з питань здоров’язбереження та безпеки сексуальної поведінки,
проблема формування культури безпечної статевої поведінки підлітків у педагогічних коледжах досі не була
досліджена.
Формулювання цілей статті (постановка завдання).
Відповідно, метою статті було визначено обґрунтування критеріально-діагностичної бази й оприлюднення
результатів експериментального вивчення проблеми
формування безпеки статевої поведінки підлітків – студенток та студентів педагогічного коледжу; розробка
програми формування культури безпеки статевої поведінки підлітків, що може використовуватися в процесі
соціального виховання неповнолітніх у педагогічних
коледжах.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Розпочинаючи дослідження порушеної проблеми, наголосимо, безпечна статева поведінка підлітків – дуже
важлива та актуальна проблема сучасної України, адже
сексуальне життя дуже тісно пов’язане із захворюваннями репродуктивної системи, інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом, у тому числі із
ВІЛ / СНІД, безпліддям, станом соціального самопочуття, що, в свою чергу, відображається на всьому суспільному житті – через демографічну ситуацію та соціальний настрій – на економічній сфері, навантаженні на
систему охорони здоров’я та соціальній політиці.
Враховуючи розробки вчених (О. Васильченко [3],
Л. Котлова [4], Л. Ляпіна, Н. Драган [5], О. Рассказова
[6], Л. Якубова [7]) та ін. [8-12], відзначимо, що культура
безпеки статевої поведінки підлітка – це здатність неповнолітнього/-ньої до вироблення власної лінії поведінки
в близьких контактах, засвоєння засобів самоконтролю
розвитку та реалізації сексуальності, здатність до вибору
адекватної траєкторії взаємостосунків з особами протилежної статі тощо. При чому, безпека статевої поведінки
забезпечується сукупністю компетенцій у сфері міжособистісних стосунків – когнітивної (сформованість уявлень про статеву поведінку як особистісний та соціально-духовний феномен, поінформованість щодо поняття
«безпечна статева поведінка» та її складових, розуміння
усього спектру ризиків у сфері такої поведінки: моральних, психологічних, медичних, соціальних тощо) та особистісної (ціннісне ставлення до міжстатевих стосунків
та усвідомлення їх значення в особистісному житті,
сформованість достатнього ступеня відповідальності
людини за свої дії у сфері міжстатевих стосунків тощо).
Відповідно критеріями для вимірювання рівня сформованості культури безпеки статевої поведінки підлітка
можуть виступати когнітивний та особистісний.
Важливим науково-дослідницьким завданням стає
емпіричне дослідження з опорою на визначені критерії
стану сформованості культури безпеки статевої поведінки студенток та студентів педагогічних коледжів. Ми
обрали старших підлітків, оскільки цей вік є переломним періодом в соціально-педагогічному плані, коли в
особистості можуть формуватися шкідливі звички та
інші антисоціальні новоутворення в поведінці; людина
стає особливо чутливою до несприятливих чинників середовища.
Діагностична робота проводилась у 2017–2018 н. р.
у Харківському коледжі Комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, де підготовка майбутніх фахівців
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здійснюється за 5 спеціальностями: Початкова освіта,
Дошкільна освіта, Середня освіта (Музичне мистецтво),
Середня освіта (Фізична культура), Соціальна робота. В
експерименті брали участь студенти усіх спеціальностей
з 1 по 3 курс, загальною кількістю 346 осіб.
Для з’ясування ставлення підлітків до проблеми
безпечної сексуальної поведінки, була проведена фокус-група, в ході якої заповнювалась анкета і обговорювалися питання щодо профілактичних заходів в яких
підлітки вже брали участь. А також обговорювався перелік тем, про які підлітки хотіли б дізнатися у ході реалізації програми підготовки до безпечної сексуальної
поведінки у педагогічному коледжі.
До участі у фокус-групі було залучено 285 дівчат та
61 хлопець віком15–18 років, у відсотковому відношенні: 15 років – 20 %, 16 років – 27,5 %, 17 років – 23,5 %,
18 років – 29 %.
За особистісним критерієм було з’ясовано, що дівчата та хлопці-підлітки по-різному ставляться до статевих
стосунків та в більшості випадків не розуміють важливості безпечної статевої поведінки. При чому, отримані дані не корелюють з гендерною приналежністю респондентів, що спростовує міф про більш ризиковану
сексуальну поведінку хлопців, скоріше зміст відповідей
пов’язаний із загальним рівнем культури підлітків та їх
освідченістю у питаннях безпеки статевої поведінки. За
результатами анкетування ми отримали наступні данні:
63,9 % опитаних вважають цілком нормальними статеві
стосунки до 18 років, 20,6 % не вважають статеві стосунки до досягнення повноліття нормою, 14,5 % респондентів не визначилися з відповіддю.
Не менш важливим було зрозуміти, чи вважають дівчата та хлопці вік вступу у статеві стосунки важливим
та який вік вони вважають найбільш сприятливим для
вступу у статеві стосунки.
Більшість опитуваних (51,4 %) зазначили, що найбільш сприятливим віком для вступу у статеві стосунки
є вік від 16 до 18 років. Ми отримали й такі відповіді як:
після повноліття (24,9 %), після 20 років (9,2 %) та не
визначилися з відповіддю 14,5 % респондентів. На основі отриманих результатів, зазначимо, що певна кількість
хлопців та дівчат (приблизно 15,9 %) уточнювали, що
вік вступу у статеві стосунки може корегуватися, зважаючи на важливість вибору партнера, очікування дорослих тощо.
За когнітивним критерієм, далі за ходом анкетування учасникам і учасницям було запропоновано питання
щодо визначення їх освіченості у питанні контрацепції,
відповідаючи, вони мали вказати чи знають вони про
засоби контрацепції та про які саме. Ми отримали такі
результати: 29,4 % респондентів знають про засоби контрацепції та змогли їх назвати, стільки ж знають про засоби контрацепції але назвати їх не можуть, та 24,9 %
опитуваних про засоби контрацепції не знають, 16,3 %
– не визначилися з відповіддю. Важливо акцентувати
увагу, що лише 14,5 % опитуваних назвали презерватив
засобом контрацепції та захисту від статевих інфекцій.
Серед причин вступу у ранні статеві стосунки опитувані
виділили такі варіанти відповідей: задоволення сексуального бажання 23,5%, взаємна симпатія 26,3 %, любов 20,6 %, близько 15 % опитаних обрали свій варіант
і стільки ж не визначилися з відповіддю. Причинами
порушення репродуктивного здоров’я опитувані учасниці та учасники вважають : ранній початок статевого
життя 20,6 %, генетичні розлади та екологічні проблеми
30,8 %, недотримання правил здорового способу життя
та інтимної гігієни 24,9 %, утримання від статевих контактів 14,5 %, не визначились з відповіддю 9,2 % респондентів.
Отже можна зробити висновок, що більшість підлітків не обізнані щодо засобів контрацепції, функцій
контрацепції, причин порушення репродуктивного здоров’я, отже не можуть безпечно поводити себе з представниками протилежної статі та захищати себе у повній
Scientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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мірі від хвороб та небезпек. Часто підлітки не розуміють
цінності власного здоров’я, про що свідчать і результати опитування. Так, можемо констатувати, що близько
80 % студентів не можуть дати ґрунтовного та розгорнутого визначення поняттю «здоров’язбережувальна компетентність», хоча близько 70 % з них здатні окреслити
сутність здорового способу життя й виділити деякі ознаки ведення правильного способу життя; хоча не усі з
респондентів змогли обґрунтувати результати впливу на
організм паління, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин та окреслити зв’язок цих негативних
соціальних явищ та проблем статевої поведінки людини.
Аналізуючи результати анкетування, можемо констатувати, що приблизно чверть опитаних не вважають за
необхідне самостійно регулярно вести здоровий спосіб
життя, отримувати знання про здоровий спосіб життя,
займатися фізичними вправами та дотримуватися активної життєвої позиції, деякі з цих респондентів допускають також можливість вживання шкідливих речовин та
неупорядковані статеві стосунки.
У ході дослідження нами була розроблена програма
мета якої: підвищити рівень поінформованості підлітків
про безпеку статевої поведінки, акцентувати увагу на
потенціалі безпеки статевої поведінки підлітків в подальшому житті, надати знання та навички збереження
репродуктивного здоров’я й формування безпеки статевої поведінки підлітків – студенток та студентів педагогічного коледжу у цілому.
Основні напрями роботи за програмою:
– навчання спілкуванню з однолітками протилежної
статі;
– підготовка до свідомого й відповідального подружнього життя;
– підготовка до свідомого та відповідального батьківства, вироблення оптимальних репродуктивних установок;
– формування здорового способу життя через роз’яснення залежності сексуальності, подружжя, батьківства
від венеричних захворювань, СНІДу, наркоманії тощо;
Як наслідок реалізації програми формування безпеки статевої поведінки підлітків – студенток та студентів
педагогічного коледжу нами виокремлено такі майбутні
результати роботи:
– усвідомлене ставлення до свого здоров’я, в тому
числі і репродуктивного;
– навички прийняття усвідомлених рішень;
– позитивне ставлення до здорового способу життя;
– розуміння відповідальності за свою статеву поведінку;
– усвідомлення сутності понять «статева поведінка»,
«безпечна поведінка», «репродуктивне здоров’я» тощо;
– осягнення потенціалу здорового способу життя та
безпечної сексуальної поведінки для розвитку особистості;
– засвоєння практичних навичок ведення здорового
способу життя та безпечної статевої поведінки у підлітків.
Технологією для формування безпеки статевої поведінки підлітків – студенток та студентів педагогічного
коледжу, на нашу думку, є профілактичний тренінг –
який розглядається як запланований освітній процес, що
спрямований на надання знань, удосконалення навичок,
отримання нових знань та умінь на основі власного досвіду з метою зміни поведінки. Основна відмінність профілактичного тренінгу від інших групових форм просвітницької роботи полягає у тому, що підліток в процесі роботи не засвоює вже готові знання, а має змогу
самостійно сформувати певні знання і навички, шляхом
активної участі у процесі групової взаємодії.
Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок цього напряму. У цілому, проведене дослідження
дає підстави для висновку, що безпека статевої поведінки може бути визначена як сукупність компетенцій
у сфері міжособистісних стосунків – когнітивної (сфорНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1
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мованість уявлень про статеву поведінку як особистісний та соціально-духовний феномен, поінформованість
щодо поняття «безпечна статева поведінка» та її складових, розуміння усього спектру ризиків у сфері такої
поведінки: моральних, психологічних, медичних, соціальних тощо) та особистісної (ціннісне ставлення до
міжстатевих стосунків та усвідомлення їх значення в
особистісному житті, сформованість достатнього ступеня відповідальності людини за свої дії у сфері міжстатевих стосунків тощо), відповідними є й критерії оцінки
рівня сформованості безпеки статевої поведінки підлітків.
Шляхом проведення опитування студенток та студентів, які навчаються у педагогічному коледжі, доведено, що сучасні підлітки потребують навчання грамотному спілкуванню з однолітками протилежної статі,
виховання, спрямованого на оптимізацію уявлень про
особисті стосунки, підготовки до подальшого свідомого
й відповідального подружнього життя та материнства і
батьківства, вироблення оптимальних репродуктивних
установок, формування операційних знань щодо ведення здорового способу життя, профілактики статевих захворювань, ВІЛ / СНІДу тощо.
На основі аналізу результатів експериментальнодослідної роботи обґрунтовано програму формування культури безпеки статевої поведінки підлітків у
педагогічних коледжах, впровадження якої в освітній
процес педагогічних коледжів є перспективним напрямом подальших досліджень.
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Аннотация. При реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов России особо важным является совершенствование технико-технологического и методического обеспечения,
расширение направлений, повышение эффективности технического творчества детей и молодежи. Разработка, изготовление, сборка, испытания конструктивных модулей и комплектных динамически архитектурных макетов
зданий, сооружений, участков территорий – актуальное направление развития технического творчества. Для его
эффективной реализации решаются задачи создания, организации применения развиваемого сборочного комплекта
– набора механических и электронных конструктивов, конструктивных модулей, электронных моделей, программных средств для формирования динамических архитектурных макетов. Выполняется разработка структуры и программных решений мультимедийной интерактивной обучающей системы, обеспечивающей возможность самостоятельного применения сборочных комплектов в центрах молодежного инновационного творчества, студенческих
КБ, учреждениях дополнительного образования, детских технопарках. Расширение состава сборочных комплектов
ориентировано на применение доступного современного автоматизированного технологического оборудования.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, подготовка кадров, техническое творчество, архитектурное
макетирование, дизайн проектирование, сборочный комплект, обучающая система.
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Abstract. When implementing The concept of a nationwide system for identifying and developing young talents in
Russia, it is particularly important to improve the technical, technological and methodological support, expand areas, and
increase the effectiveness of technical creativity of children and young people. Development, production, assembly, testing
of structural modules and complete dynamic architectural models of buildings, structures, areas – the actual direction of
development of technical creativity. for its effective implementation the problems of creation, organization of application
of the developed assembly set – a set of mechanical and electronic constructs, structural modules, electronic models, software for the formation of dynamic architectural models are solved. Development of structure and software solutions of the
multimedia interactive training system providing an opportunity of independent application of Assembly sets in the centers
of youth innovative creativity, student design bureaus, institutions of additional education, children’s technoparks is carried
out. The expansion of assembly sets is focused on the use of available modern automated technological equipment.
Keywords: professional orientation, training, technical creativity, architectural modeling, design, assembly set, training
system.
Разработка, изготовление, сборка, испытания конструктивных модулей и комплектных динамически
архитектурных макетов зданий, сооружений, участков
территорий – актуальное направление развития технического творчества, обеспечивающее:
- освоение и применение современного технологического оборудования, которое становится доступным для
молодежи;
- практико-ориентированное изучение основ автоматизированного проектирования, электронной техники,
средств автоматизации;
- повышение эффективности, коммерциализацию результатов разработок, с учетом региональной и отраслевой специфики деятельности.
Экспозиции, формируемые с применением динамических архитектурных макетов, являются общепринятыми в мировой практике методами повышения инвестиционной и туристической привлекательности выделенных и проектируемых объектов культурной среды, промышленных предприятий, технологических установок,
территорий регионов.
С применением архитектурных макетов формируются демонстрационно-познавательные центры, которые
также применяются для информирования, привлечения,
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профессиональной ориентации детей и молодежи, сохранения кадрового потенциала в регионах.
Актуальным для повышения уровня подготовки кадров, развития технического творчества молодежи [113], является создание, организация и обеспечение применения развиваемого сборочного комплекта для архитектурного макетирования в составе:
- механических и электронных конструктивов, конструктивных модулей, электронных моделей, а также
программных средств для сборки, изготовления с применением современного оборудования дополнительных
компонентов, отладки и испытаний, организации презентаций динамических архитектурных макетов;
- мультимедийной интерактивной обучающей системы для обеспечения базовой подготовки и технического
творчества молодежи с применением компонентов динамических архитектурных макетов.
Динамические компоненты сборочных комплектов,
по вариантам комплектации, содержат технические
средства, позволяющие перемещать отдельные модули
макета, обеспечивать световое и звуковое сопровождение демонстраций. Компоненты, модифицированные
фрагменты архитектурных макетов могут применяться
для разработки, компоновки сувенирных изделий.
Scientific Vector of the Balkans. 2018. № 1

педагогически
науки

Основными объектами поставок потребителям,
включаемыми в сборочные комплекты, являются:
- типовые динамические архитектурные макетыпредставители (здания, сооружения, участки территории), габаритные размеры формируемых архитектурных
макетов (X,Y,Z), мм:
одноэтажное здание (3 варианта сборки), ориентировочно – 300х200х200; вариант приведен на рисунке 1;
многоэтажное здание (3 варианта сборки), ориентировочно – 300х200х350, варианты – на рисунке 2;
- механические и электронные конструктивы и конструктивные модули сборочных комплектов;
- мультимедийные интерактивные обучающие системы (МИОС) – версии для различных составов сборочных комплектов.

Рисунок 1 – Архитектурный макет одноэтажного
здания, вариант
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тектурных макетов, 4 ед.;
- ноутбук с сенсорной, панелью, 1 ед.; - цифровой
мультиметр, 2 ед.,
- специальное программное обеспечение МИОС, в
комплектации, соответствующей сборочному комплекту.
С применением сборочного комплекта обеспечивается базовая подготовка детей и молодежи по индивидуальным и групповым траекториям обучения, освоение
компонентов и технологий архитектурного макетирования, техническое творчество с применением сборочных
комплектов [14-16]. В том числе:
- изучение, с применением МИОС, состава комплекта, основ построения, сборки каркасов и панелей, конструктивных модулей и комплектных образцов архитектурных макетов (одно- и многоэтажные здания типовых
конфигураций);
- практико-ориентированное изучение, с применением МИОС, основ электродинамики, электроники, на
примерах сборки, наладки, испытаний электронных модулей управляемой динамической подсветки, включаемых в состав макетов;
- доработка, наладка, испытания, демонстрация архитектурных макетов зданий типовых конфигураций,
формируемых с применением модулей управляемой динамической подсветки;
- изготовление дополнительных компонентов макетов с применением электронных моделей комплекса,
технологического оборудования (3D-принтеры, станки
с ЧПУ);
- доработка, изготовление, расширение набора применяемых для макетирования компонентов, с применением электронных моделей комплекса, оригинальных
художественных, технических решений;
- сборка, наладка, испытания, демонстрация оригинальных динамических архитектурных макетов, сувенирных изделий [17].
Порядок поэтапной реализации концепции создания
и организации применения в системе подготовки кадров
развиваемого сборочного комплекта – набора механических и электронных конструктивов, конструктивных
модулей, электронных моделей, программных средств
для обучения творческих групп и формирования динамических архитектурных макетов, приведен в таблице 1.
№
этапа

Результаты выполнения работ
по этапу

Первый год реализации
1

2
3
4
5

Рисунок 2 – Архитектурный макет одноэтажного
здания, вариант
В состав базового сборочного комплекта рекомендуется включать:
- элементы для сборки каркасов, 150 ед.; - панели для
сборки макетов, 60 ед.;
- электронные модули светодиодной подсветки, 12
ед.; - блоки электропитания, 4 ед.;
- электронные модели компонентов комплекса, для
самостоятельного дублирования, 10 ед.;
- лабораторные столы для сборки, испытаний архиНаучен вектор на Балканите. 2018. № 1

Головные образцы каркасно-модульных архитектурных
макетов:
одно- и многоэтажные здания (по три варианта сборки),
с элементами управляемой динамической подсветки
Электронные модели конструктивов комплекса для модернизации,
изготовления на 3D-принтерах, станках с ЧПУ
Конструкторская и эксплуатационная документация,
результаты контрольных испытаний макетов
Мультимедийная интерактивная обучающая система.
Версия: МИОС-ДАРМ1, динамическое архитектурное макетирование
Программная документация контроллеров управления модулями макетов, результаты экспериментальной апробации

Второй год реализации
1

Образцы макетов: одно- и многоэтажные здания (по три
варианта сборки), с элементами подсветки, электроприводами для обзорных перемещений компонентов макетов

2

Электронные модели конструктивов расширения комплекса для модернизации, изготовления на 3D-принтерах,
станках с ЧПУ

3

Конструкторская и эксплуатационная документация,
результаты контрольных испытаний макетов

4

Расширенная мультимедийная интерактивная обучающая
система. Версия: МИОС-ДАРМ2
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Программная документация контроллеров управления модулями макетов,
результаты экспериментальной апробации
Третий год реализации
Модельный ряд сборочных комплектов, включающий
1
доработанные серийные механические и электронные конструктивы, конструктивные модули
Электронные модели конструктивов расширения ком2
плекса для модернизации, изготовления на 3D-принтерах,
станках с ЧПУ
Конструкторская, программная и эксплуатационная доку3
ментация, утвержденная для серийного производства
Расширенная мультимедийная интерактивная обучающая
4
система. Версия: МИОС-ДАРМ3
Образцы презентационных макетов зданий, сооружений,
5
участков территорий
5
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15. Поэтапная разработка архитектурно-дизайнерского решения. Стили архитектуры и технологии строительства [электронный
ресурс] / URL: http://www.arhplan.ru/
16. Полякова О.М. Дизайнерское проектирование демонстрационно-познавательных центров природно-экологического профиля //
Карельский научный журнал. 2017. Т. 6. № 4(21)
17. Прентсель А.А., Полякова О.М., Ройтбург Ю.С., Токарев Д.Г.,
Челухин В.П. Сувенирный архитектурный макет «Каменная чаша».
Патент РФ на промышленный образец №102297, 2017.

Ориентировочный объем, емкость рынка продукта. В
составе «ЦМИТ и ФАБЛАБ сообщества России» более
120 участников. Ассоциацией ЦМИТ России сформирована кооперация из более 300 участников. Активно
развиваются, формируются новые центры, учреждения
дополнительного образования детей (ДОД), детские
технопарки. Количество таких структур в субъектах РФ
к 2020 году ожидается – более 900.
При оснащении 30% этих организаций РФ сборочными комплектами (не менее чем по 3) потребность составит 750 ед. Прогнозируемая потребность к 2020 году
составит: 150,..250 ед. в год.
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та психології професійної освіти
Національний авіаційний університет
(08300, Україна, Бориспіль, вул. Дачна, 21, 3, e-mail: innaradzivilova@ukr.net)
Анотація. У статті автор аналізує педагогічну літературу задля визначення сукупності методологічних підходів до формування готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності. Уточнено сутність поняття
«методологічний підхід». Автор констатує наявність значної кількості теоретично-обґрунтованих методологічних
підходів, основною метою яких є забезпечення необхідних умов для вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей. Наявність значної кількості методологічних підходів пояснюється специфікою
розв’язання педагогічних проблем з позицій різних наукових шкіл та напрямів. З’ясовано, що серед методологічних
підходів, реалізація яких в навчальному процесі сприяє формуванню готовності майбутніх фахівців до професійної
діяльності, виокремлюють системний, синергетичний, особистісний, діяльнісний, індивідуальний, культурологічний, акмеологічний, аксіологічний, особистісно-зорієнтований, компетентнісний, цілісний, технологічний та андрагогічний. Визначено, що методологічну основу процесу формування готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності складають компетентнісний, системний, технологічний, суб’єктно-діяльнісний, аксіологічний,
міжкультурний і особистісно зорієнтований підходи.
Ключові слова: готовність, готовність до професійної діяльності, майбутні бортпровідники, готовність майбутніх бортпровідників до професійної діяльності, методологічний підхід.
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Abstract. In the article the author analyze the pedagogical literature for eliciting a unity of methodological approaches
for forming future flight attendants’ readiness to professional activity. The essence of the notion «methodological approach»
is specified. The author states the existence of a great number of theoretically substantiated methodological approaches
whose main aim is to provide the necessary conditions for improving professional training of future specialists of different
specialties. The existence of such a number of methodological approached is explained by the specificity of solving pedagogical problems from the point of view of different scientific schools and directions. It is proved that among the methodological
approaches whose implementing provides forming future specialists’ readiness to professional activity one can distinguish
systemic, synergetic, activity, individual, culturological, acmeological, axiological, person-oriented, competence-based,
holistic, technological and andragogical. It is stated that the methodological basis of the process of forming future flight
attendants’ readiness to professional activity implies competence-based, systemic, technological, agency and activity, axiological, intercultural and person-oriented approaches.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її
зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальність дослідження проблеми вдосконалення підготовки майбутніх бортпровідників зумовлена
стрімким збільшенням кількості перевезень пасажирів
авіаційним транспортом на регулярних міжнародних
рейсах між Україною та країнами світу та на внутрішніх
рейсах між містами України протягом останніх десяти років. Очевидним і беззаперечним видається той
факт, що від рівня сформованості готовності майбутніх
бортпровідників до професійної діяльності, значною
мірою залежить створення ними максимально безпечних і комфортних умов на борту літака для пасажирів
авіаліній, які здійснюють перевезення за різними
міжнародними і місцевими напрямками [1].
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується
автор; виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Ґрунтовний аналіз педагогічної літератури
дає змогу стверджувати про наявність розгляду окремих
аспектів проблеми формування готовності майбутніх
фахівців до професійної діяльності. Так, необхідність
реалізації положень певних методологічних підходів
до формування готовності майбутніх фахівців різних
спеціальностей до професійної діяльності висвітлено в
наукових доробках Т. Ковалькова [2], Н. Котенко [3],
О. Москаленко [4], О. Полозенко [5], Д. Швець [6].
Проте, теоретичному обґрунтуванні методологічних засад формування готовності майбутніх бортпровідників
до професійної діяльності не приділялося достатньої
уваги.
Научен вектор на Балканите. 2018. № 1

Для визначення оптимальної сукупності методологічних підходів до формування готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності, проаналізуємо праці цих науковців.
Формування цілей статті (постановка завдання).
Мета статті полягає в теоретичному аналізі наукової
педагогічної літератури задля визначення сукупності
методологічних підходів до формування готовності
майбутніх бортпровідників до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
науковій педагогічній літературі існують різні погляди
щодо тлумачення поняття «методологічний підхід». Ми
дотримуємо точки зору, згідно з якою методологічний
підхід можна розуміти «як напрям вивчення предмета дослідження» [7, с. 117]. У такому трактуванні
методологічні підходи «мають загальнонаукове значення, застосовані до досліджень у будь-якій науці і
класифікуються по парних категоріях діалектики, що
відбивають полярні сторони, напрями процесу дослідження: зміст і форма, історичний і логічний, якість і
кількість, явище і сутність …» [8, с. 117].
Теоретичний огляд наукових доробків українських
і зарубіжних учених дає змогу констатувати наявність
значної кількості теоретично-обґрунтованих методологічних підходів, основною метою яких є забезпечення необхідних умов для вдосконалення професійної
підготовки майбутніх фахівців. Наявність значної
кількості методологічних підходів можна пояснити
тим, що всі вони відображають специфіку вирі-шення
педагогічних проблем з позицій різних наукових шкіл та
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напрямів.
Так, учені виокремлюють системний, синергетичний, особистісний, діяльнісний, індивідуальний,
культурологічний, акмеологічний, аксіологічний, особистісно зорієнтований, комплексний, компетентнісний,
цілісний, технологічний, андрагогічний підходи в освіті
тощо.
Задля визначення сукупності методологічних
підходів до формування готовності майбутніх бортпровідників до професійної діяльності розглянемо
точки зору різних науковців. Так, досліджуючи проблему формування психологічної готовності майбутніх
фахівців аграрної галузі до професійної діяльності
О. Полозенко доходить висновку, згідно з яким методологічну основу цього процесу складають синергетичний, особистісно-орієнтований, аксіологічний,
професіографічний й андрагогічний підходи. На думку
вченої, сутність синергетичного підходу «полягає в пробуджувальному навчанні як відкритті людиною себе або
як співробітництво з самим собою та іншими» [9, c. 216].
Головною метою реалізації положень особистісноорієнтованого підходу до формування психологічної
готовності майбутніх фахівців аграрної галузі є створення сприятливого підґрунтя для максимального розкриття потенційних можливостей студентів, для розвитку їхньої смислотворчості, креативності, системи
потреб, мотивів, цінностей, позитивної «Я»-концепції,
рефлексії, механізмів саморегуляції і самореалізації, самовиховання, за яких відбувається виявлення, збагачення і перетворення суб’єктивного досвіду.
Застосування аксіологічного підходу забезпечує
«формування особистісних цінностей та їхню трансформацію у професійні на основі наповнення індивідуальним
змістом отриманої на когнітивному рівні інформації про
особистісні та професійні цінності, що, в свою чергу,
детермінує присвоєння особистісних якостей як установки до реалізації ефективної професійної діяльності»
[10, c. 216]. Реалізація положень професіографічного
підходу в освітньому процесі вищого навчального закладу створює ґрунтовну основу для «формування у
студентів нових професійно-важливих якостей через
детальне дослідження обраної професії та ознайомлення
з професіограмою, моделювання і вирішення ситуативних професійних завдань» [11, c. 216]. Андрагогічний
підхід передбачає створення «базису для збагачення
психологічного і соціального досвіду, спрямування зусиль на професійне навчання, професійну адаптацію»
[12, c. 216].
Н. Котенко вважає, що важливим у процесі формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків зв’язку є поєднання особистісного, діяльнісного та компетентнісного підходів. Учена зазначає,
що дотримання принципів особистісного підходу
сприяє підвищенню рівня готовності майбутніх техніків зв’язків до професійної діяльності, оскільки уможливлює урахування рівня їхнього індивідуального
розвитку, знань, умінь і навичок, а також задатків і
здібностей. Необхідність застосування діяльнісного
підходу до формування готовності майбутніх техніків
зв’язків до професійної діяльності Н. Котенко пояснює
тим, що його головна мета полягає в такій організації
освітнього процесу, у якому студенти мають змогу діяти
з позиції активних суб’єктів навчання, а діяльність стає
ефективним засобом формування здатності до розвитку, саморозвитку та актуалізації власного потенціалу в
подальшої професійної діяльності. Реалізація положень
компетентнісного підходу, який на глибоке переконання вченої поглиблює і розширює знаннєвий підхід,
до формування готовності майбутніх техніків зв’язку
передбачає переорієнтацію системи вищої освіти на
формування універсальних і спеціальних якостей і
здібностей і (ключових і предметних компетентностей)
[13].
Д. Швець, вивчаючи проблему формування готов82
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ності майбутніх офіцерів МВС до охорони і забезпечення громадського порядку, доходить висновку,
що методологічну основу цього процесу складає особистісно-орієнтований підхід. Реалізація його положень
в процесі фахової підготовки, на думку вченого, дає змогу сформувати науковий світогляд у майбутніх офіцерів;
стимулювати розвиток їхніх творчих здібностей,
ініціативи та нестандартного мислення; заохотити їх до
самостійного удосконалення інтелектуальної, духовної
та фізичної сфери [14].
О. Москаленко вважає, що підготовка майбутніх
авіафахівців до професійної діяльності має здійснюватися на основі реалізації положень визначеної сукупності методологічних підходів, зокрема, системного,
діяльнісного, компетентнісного, особистісно орієнтованого, функціонального, системно-структурного,
акмеологічного та синергетичного. Так, необхідність застосування системного підходу, на думку вченої, полягає
в тому, що саме він дає змогу розглядати професійну
підготовку майбутніх авіафахівців як систему, яка
віддзеркалює послідовне узгодження цілей, завдань,
організаційних форм, методів, педагогічних технологій і
засобів навчання [15, 16, 17]. Діяльнісний підхід дає змогу розвивати у майбутніх авіафахівців сукупність ключових компетентностей та наскрізних умінь, необхідних
для успішної професійної діяльності.
Упровадження основних принципів компетентнісного
підходу у процес підготовки майбутніх авіафахівців
передбачає формування і розвиток професійних компетентностей, які відображають цілісність і нерозривність
їхньої теоретичної і практичної підготовки.
Особистісно зорієнтований підхід, що пов’язаний з
виявом професійних і особистісних якостей майбутніх
авіафахівців, забезпечує сприятливі умови для їхнього
всебічного розвитку.
Т. Ковалькова, у дослідженні проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної
діяльності в авіаційній галузі, доходить висновку, що методологічну основу цього процесу складає
сукупність особистісно зорієнтованого, діяльнісного та
інтегрованого підходів.
Так, на думку вченої, застосування особистісно зорієнтованого підходу до формування готовності майбутніх
психологів передбачає створення оптимальних умов щодо
всебічного розвитку особистості студентів-психологів,
діяльнісний – відбір змісту навчальних предметів з опорою на врахування авіаційної специфіки у майбутній
професійній діяльності психолога, інтегрований – використання таких прийомів і активних методів навчання, які
підвищують позитивну мотивацію студентів до діяльності
в авіаційній галузі і забезпечують розвиток їх критичного
мислення та творчих здібностей [18, c. 126].
Урахувавши точки зору науковців зазначених вище,
ми дійшли висновку, згідно з яким методологічну
основу процесу формування готовності майбутніх
бортпровідників до професійної діяльності складають
компетентнісний, системний, технологічний, суб’єктнодіяльнісний, аксіологічний, міжкультурний і особистісно
зорієнтований підходи.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, аналіз й узагальнення
наукових доробків українських і зарубіжних учених
переконливо свідчить про те, що процес формування
готовності майбутніх бортпровідників до професійної
діяльності може ґрунтуватися на сукупності різних
методологічних підходів. Ми дотримуємо точки зору,
згідно з якою методологічну основу процесу формування готовності майбутніх бортпровідників до професійної
діяльності складає сукупність компетентнісного, системного, технологічного, суб’єктно-діяльнісного, аксіологічного, міжкультурного і особистісно зорієнтованого
підходів. Реалізація положень визначених у дослідженні
методологічних підходів у навчальному процесі авіаційних навчальних центрів уможливлює врахування
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рівня індивідуально-типологічних властивостей майбутніх бортпровідників, рівня сформованості знань,
умінь і навичок, сприяє розкриттю і розвитку їхніх
особистісних і професійно важливих якостей, сприяє
формуванню сукупності ключових і предметних компетентостей, що, у свою чергу, ефективно впливає на процес формування готовності майбутніх бортпровідників
до професійної діяльності.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів
зазначеної проблеми. Подальшого вивчення потребують питання, пов’язанні із виявленням та теоретичним
обґрунтуванням сукупності педагогічних умов як основи розроблення технології формування готовності
майбутніх бортпровідників в авіаційних навчальних
центрах до професійної діяльності.
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СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВСТВА В ПОЗААУДИТОРНІЙ ВИХОВНІЙ РОБОТІ
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Анотація. У статті подано аналіз змісту, форм та методів формування у студентів відповідального ставлення до
батьківства в позааудиторній виховній роботі. Формування відповідального ставлення до батьківства у студентів
в процесі позааудиторної виховної роботи визначено як цілеспрямований, керований та багатоаспектний процес
впливу на свідомість, почуття, волю особистості студента з метою трансформації суб’єктивно-особистісних цінностей батьківства в надіндивідуальне ціле, виховання в нього сукупності стійких властивостей і якостей, потрібних майбутньому батькові / матері. Ефективною формою формування якостей відповідального батьківства в позааудиторній виховній роботі визначено студентський клуб «Щасливе батьківство», діяльність якого ґрунтувалася
на принципах добровільності, ініціативності й самодіяльності. Добір змісту роботи клубу передбачав визначення
системи знань, умінь, оптимального обсягу інформації для ефективного оволодіння студентами навичками відповідального ставлення до батьківства. У процесі роботи клубу ефективними стали такі інтерактивні методи, як
дебати, інформативні діалоги, моделювання конкретних ситуацій, дискусії у стилі телевізійного ток-шоу та у формі
симпозіуму, метод можливих варіантів «Дерево рішень», «Мозкова атака», метод проектів, кейсів. Широко використовувалися різні форми роботи: тренінги, модерації, «Дискусійні гойдалки», круглі столи, рольові ігри, відверті
розмови, зустрічі з лікарями-акушерами, просвітницькі акції), які передбачали опанування студентами різних способів відповідальної поведінки.
Ключові слова: відповідальне ставлення до батьківства, формування відповідального ставлення до батьківства,
позааудиторна виховна робота, інтерактивні форми і методи, зміст.
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Abstract. In the article is analyzed the content, interactive methods and forms formation the student’s of responsible
attitude to parenthood. The essence of the phenomenon called the formation of a responsible attitude to parenthood in during
extracurricular upbringing activities lies in defining it as a well-directed, controlled and multifaceted process affecting consciousness, feelings, and will with an aim to transform subjective personal values of the parenthood into superindividual
unity, and to cultivate in oneself a set of stable qualities and traits necessary for father / mother to-be. Student club «Happy
parenthood» is defined as an effective form of formation of the qualities of responsible parenthood in extracurricular upbringing activities as its work was based on the principles of voluntariness, initiatiativity and amateur performance. The
selection of the content of the club included the definition of a system of knowledge, skills, optimal amount of information
for the effective formation of the responsible attitude to parenthood. During the work of the club, the most effective interactive methods were debates, informative dialogues, modeling of specific situations, discussions in the style of television talk
shows and in the form of a symposium, the method of possible options «Decision tree», «Brainstorming», method of projects and cases. Various forms of work such as trainings, moderations, «Discussion swing», round tables, role play, honest
conversations, meetings with obstetric officers, awareness campaigns), which involved the formation of different ways of
responsible attitude were widely used.
Keywords: responsible attitude to parenthood, formation of the responsible attitude to parenthood, extracurricular
upbringing activities, interactive methods and forms, content.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Формування ціннісної зорієнтованості сучасної
молоді на відповідальне ставлення до батьківства, водночас зі спрямованістю чоловіка / жінки на високий рівень власного соціального розвитку, відтворює актуальний напрям у соціокультурному розвитку суспільства,
оскільки для сучасної української держави необхідним
є зростання усвідомлено та відповідального ставлення
до батьківства. Якщо потреба в дітях формується водночас із засвоєнням соціальних цінностей, то необхідною
умовою виховання відповідального славлення до батьківства є їх паралельне засвоєння. Тому потрібно мати
певний рівень сформованості соціальних цінностей, щоб
це сприяло формуванню ціннісних орієнтацій відповідального ставлення до батьківства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розглядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтовується автор; виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Формуванню усвідомленого та
відповідального батьківства приділялась увага у дослідженнях О. Бартків [1], Л. Буніної [2], Т. Веретено [3],
В. Кравця [4] та ін. [5-7].
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Формування цілей статті (постановка завдання).
Незважаючи на спроби розв’язати проблему формування відповідального ставлення до батьківства в студентів,
вона залишається недостатньо вивченою не лише в теоретичному, а й у практичному аспекті, окремого уточнення потребують зміст, форми та методи ефективного
формування у студентів відповідального ставлення до
батьківства в позааудиторній виховні роботі.
Виклад основного матеріалу дослідження з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У
процесі наукового пошуку відповідальне ставлення до
батьківства нами розглянуто як стійку внутрішню якість
особистості (як елемент свідомості), що ґрунтується на
усвідомленні людиною власного життєвого вибору й
готовності самостійно виконувати завдання, пов’язані
з майбутнім сімейним життям, плануванням сім’ї, народженням та вихованням дітей, і відображає прийняття системи власної відповідальної залежності від членів
своєї сім’ї та суспільства. Формування відповідального
ставлення до батьківства у студентів у процесі
позааудиторної виховної роботи нами визначено як
цілеспрямований, керований і багатоаспектний процес
впливу на свідомість, почуття, волю особистості стуScientific Vector of the Balkans. 2018. № 1
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дента з метою трансформації суб’єктивно-особистісних
цінностей батьківства в надіндивідуальне ціле, виховання в нього сукупності стійких властивостей і якостей,
потрібних майбутньому батькові / матері.
З метою ефективного формування в студентів
відповідального ставлення до батьківства проводилася
цілеспрямована робота з залучення молоді до діяльності студентського клубу «Щасливе батьківство». Нами
враховувалося, що клубна діяльність в закладах вищої
освіти є загальнодоступною для кожного члена студентської громади та базується на принципах добровільності, самодіяльності та ініціативності, бажанні студентства
творчо займатися спільною справою.
Провідними методичними засадами виховної роботи
клубу були визначені: конструктивна полілогічна (діалогічна) взаємодія, співпраця й партнерство викладачів і
студентів; системність і неперервність у формуванні відповідального батьківства; цілісність окресленого процесу; активність і креативність студентів; емпатія, відкритість і толерантність у міжособистісних відносинах.
На заняттях клубу «Щасливе батьківство» відпрацьовувалися різноманітні стратегії поведінки студентів як
на професійному, так і на побутовому рівнях. За нашим
переконанням, інтереси молоді концентруються навколо своєї майбутньої професії, то перед нами постало
завдання узгодити зміст і характер клубної роботи студентів із найбільш глибокими й значущими мотивами
їхньої діяльності, пов’язаними, як із здобуттям профілюючої спеціальності, так і з майбутнім сімейним життям.
У центрі позааудиторної виховної роботи з формування
відповідального ставлення до батьківства була особистість студента (з його мотивами, потребами, інтересами
у формуванні знань й навичок відповідального ставлення до батьківства) та компетентного викладача (як носія
відповідальності у батьківстві).
Робота студентського клубу «Щасливе батьківство»
підпорядковувалася досягненню мети – формування у
студентів ключових компетенцій відповідального ставлення до батьківства, а саме: розуміння сутності, специфічних особливостей, функційного призначення та
структури батьківства й відповідального батьківства;
трансформування цінності батьківства в ціннісну орієнтацію на створення сім’ї, народження та відповідальне
виховання майбутніх дітей; закріплення умінь і навичок
у системі взаємовідносин чоловік-дружина, матір-діти,
батько-діти; формування умінь здійснювати моніторинг
та самооцінку сформованості навичок відповідального
батьківства.
Нами враховано, що діяльність у юнацькому віці буде
конструктивною, якщо розкриватиме проблеми становлення студентів як майбутніх батьків й, відповідно, буде
креативною за змістом, соціально значимою, поєднуватиме суспільні й особистісні інтереси, забезпечуватиме
свободу оволодіння особистістю компетенціями відповідального батьківства [8]. Тому змістове наповнення діяльності клубу спрямовувалося на формування в молоді
здатностей планувати майбутнє сімейне життя й народження дітей; виховання єдності свідомості та діяльності,
адже, за нашим переконанням, механізм підтримання
внутрішньої узгодженості поглядів пояснює, яким чином поведінка студентів може змінювати їхні установки. У діяльності клубу «Щасливе батьківство» ми акцентували увагу на тому, що зміст формування вмінь і
навичок відповідального виконання батьківських функцій цілісно зорієнтований на загальнолюдські цінності,
тому становить певний логічний взаємозв’язок різних
дисциплінарних знань, які постійно розширюються та
поглиблюються.
Для реалізації змісту підбиралися такі форми й методи виховної роботи з студентами, які б в більшій мірі
сприяли самостійному пошуку вирішення ними поставленого завдання, прояву ініціативності й самодіяльності,
креативності. Так ефективним у контексті формування в
молоді закладів вищої освіти відповідального ставлення
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до батьківства став метод інформаційного діалогу, який
мав на меті обмін актуальною інформацією з проблеми
відповідальності в батьківстві. У ході діалогу студентами
використовувався механізм емоційного зумовлювання,
сутність якого полягала в актуалізації формування позитивного ставлення до тих об’єктів та способів поведінки,
які супроводжувалися позитивними емоціями, і негативного до тих, що викликали негативні емоції. Це
діалоги на тему: «У чому зміст щасливого батьківства?»,
«Сімейна міжособистісна взаємодія», «Щасливий той,
хто має дітей», «Ми віддзеркалюємося у наших дітях».
Діалоги такого типу позитивно впливали на розвиток
інтелектуально-когнітивних та мотиваційно-ціннісних
компонентів формування відповідального ставлення до
батьківства у студентів.
Активно в діяльності клубу «Щасливе батьківство»
використовувався метод диспуту, який полягав у виявленні студентами протилежних поглядів на відповідальне батьківство, обговоренні опонентами різних позицій
щодо відповідальності в батьківстві та батьківських відносинах тощо. У ході аналізу суперечливого питання,
судження, твердження в молоді розвивалися здібності
доводити власну думку, бути толерантним до поглядів
інших. Це диспути на теми: «Партнерські відносини у
сім’ї», «Батьківський авторитет, у чому його зміст?»,
«Авторитарність у сім’ї», «Тато, мама й я – дружна в нас
сім’я!» та ін. Стислими формами дискусії стали «круглий стіл» – бесіда, у якій брала участь визначена нами
група студентів на рівних правах (до 5 осіб), відбувався
обмін думками як між студентами, так і з іншими учасники клубу; «засідання експертної групи» («панельна
дискусія») – це спільний розгляд поставленої проблемної ситуації учасниками групи (до такого виду дискусії
було залучено орієнтовно 4 студентів з конкретним лідером у групі) та обговорення доповіді (дуже стислої, у
якій кожен промовець висловлює власну позицію; «форум» – обговорення, у ході якого конкретна група студентів обмінювалася думками з слухачами; «дебати» –
формалізоване обговорення, яке побудоване з урахуванням промов учасників-представників двох протилежних
команд-суперників та заперечень цих промов; «техніка
акваріума» – своєрідний різновид групової взаємодії,
який використовувався в роботі з теоретичним матеріалом, пов’язаним із розглядом конфліктних ситуацій,
суперечливих підходів [8].
Особливий інтерес у студентів викликало проведення бесід на теми: «Дитина народжується в любові»,
«Сімейне щастя, у чому його зміст?» тощо. Проведені
виховні бесіди мали на меті активізацію творчого мислення студентів, розвиток їхньої професійної самосвідомості, комунікативних здібностей тощо.
Отже, як засвідчили результати дослідження, ефективними у роботі клубу були такі інтерактивні методи
формування в студентів відповідального ставлення до
батьківства: диспути, інформативні діалоги, моделювання конкретних ситуацій, метод можливих варіантів
«Дерево рішень», «Мозкова атака», метод проектів, кейсів.
На заняттях клубу «Щасливе батьківство» з формування у студентів відповідального ставлення до батьківства нами широко використовувалися різні форми
роботи: колективні, індивідуальні та групові (модерації,
«Дискусійні гойдалки», відверті розмови, години спілкування, тренінги, рольові ігри), які передбачали опанування студентами різних способів відповідальної поведінки.
Цікавими й змістовними у діяльності студентського
клубу стали відверті розмови на теми: «Відповідальне
і усвідомлене батьківство: спільне й відмінне»,
«Відповідальні батьки, які вони?», «Батьківська та материнська відповідальність», «Стилі спілкування у сім’ї»,
«Умови успішного виховання дитини» тощо.
Продуктивною колективною формою обміну думками з формування навичок відповідального ставлення до
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батьківства стали години спілкування: «Правила виховання щасливих дітей», «Десять кроків, щоб стати прогресивними батьками», «Усі ми стали людьми настільки,
наскільки навчилися любити і розуміти інших», «Висока
посада бути батьками» та ін. Відчути себе у ролі батьків,
сформувати навички толерантної, емпатійної взаємодії
допомагало застосування рольових ігор на теми: «Я авторитетний батько», «Я турботлива мама», «Моя сім’я»,
«Бесіда з сином», «Я виховую доньку» та ін. [8].
Особлива роль у реалізації програми клубу «Щасливе
батьківство» нами була відведена тренінгу як ігровому
моделюванню певних ситуацій з метою формування й
розвитку компетенцій батьківства, характерних рис відповідальної поведінки у батьківстві, ціннісних установок батьківства, особистісних якостей студентів, як майбутніх батьків. У змісті роботи клубу нами було враховано, що тренінг має бути ретельно спланованим процесом надання чи поповнення знань, відпрацювання умінь
і навичок, зміни чи оновлення певних ставлень, поглядів
і переконань. Тому сутність і призначення тренінгу нами
визначались як: 1) нові підходи (співпраця, відкритість,
активність, відповідальність); 2) нові знання (інтенсивне
засвоєння, уточнення); 3) позитивні цінності, ставлення,
ідеали; 4) нові уміння і навички (ефективної комунікації, самоконтролю, лідерства, роботи в команді, уміння
надавати й отримувати допомогу, аналіз ситуацій і прийняття рішень). Зміни, які відбувалися у ході тренінгу,
стали, за нашими спостереженнями за студентами, результатом використаних зразків поведінки і діяльності,
їх усвідомлення студентами. Ефективними були тренінг
зрілого батьківства та материнства, тренінг для майбутніх батьків «Усвідомлене й відповідальне батьківство»
та ін. [8].
Цікаво, змістовно із залученням психологів, батьків,
лікарів-акушерів проходили організовані нами тематичні конференції: «Дитина – рентгенівський знімок сім’ї »,
«Чи готові ми до батьківства (з участю лікарів, психологів), «Дерево родоводу» (зустріч представників різних
поколінь, звернення до джерел народної педагогіки) та
ін. [8].
Крім охарактеризованих вище форм і методів формування в молоді відповідального ставлення до батьківства, які застосовувалися у ході занять клубу «Щасливе
батьківство», студенти залучались до проведення загальноуніверситетських виховних свят: «Серце матері
– невичерпне джерело чудес», «Від родини йде життя
людини» та ін.
Поряд із діяльністю в аудиторії, студенти, в межах
участі в роботі клубу, залучались до суспільно корисної милосердної діяльності, а саме: благодійних акцій
«Милосердя», «Серцем до серця», «Чужих дітей не буває», «Діти вулиці»; ярмарок солідарності, ярмарок-продажів саморобок, благодійних марафонів тощо.
Висновки дослідження і перспективи подальших
розвідок цього напряму. Отже, відповідальне ставлення до батьківства в студентів визначаємо як стійку
внутрішню якість особистості (як елемент свідомості),
що ґрунтується на усвідомленні особистістю власного
життєвого вибору й готовності самостійно виконувати завдання, пов’язані з майбутнім сімейним життям,
плануванням сім’ї, народженням та вихованням дітей,
і відображає прийняття системи власної відповідальної
залежності від членів своєї сім’ї та суспільства.
Використання у позааудиторній виховній роботі
цілеспрямовано підібраного змісту, різноманітних
інтерактивних форм та методів, що ґрунтуються на
принципі поєднання педагогічного керування з розвитком активності, самостійності та ініціативності самих студентів, сприяло ефективному формуванню у
молоді відповідального ставлення до батьківства. Серед
ефективних методів і форм роботи клубу «Щасливе
батьківство» визначено інформативні діалоги, моделювання конкретних ситуацій, дискусії, метод можливих варіантів «Дерево рішень», «Мозкова атака»,
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метод проектів, кейсів. Широко використовувалися
різні форми роботи: тренінги, модерації, «Дискусійні
гойдалки», круглі столи, рольові ігри, відверті розмови,
зустрічі з лікарями-акушерами, просвітницькі акції, які
передбачали опанування студентами різних способів
відповідальної поведінки.
Проведене дослідження не вичерпує всіх пошуково-дослідницьких аспектів означеної проблеми.
Подальшого аналізу та вивчення потребують модернізація змісту й застосування нових інтерактивних технологій у практичній підготовці студентів до формування
відповідального ставлення до батьківства.
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