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СТРАТЕГІЯ МЕТОДОЛОГІЯ

УДК 378.147.1:004.9
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
©Борова Т. А.
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця
Інформація про автора
Борова Тетяна Анатоліївна:ORCID 0000-0003-1765-4425;borovat71@gmail.com;
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та іноземної філології;
Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця; пр. Науки, 9-А, Харків,
610166, Україна.

У статті подано обґрунтування концепції сталого розвитку, основних підходів
(синергетичного, діяльнісного, компетентнісного, комунікативного, інформаційнокомунікаційного) та закономірностей електронного навчання у вищому навчальному
закладі. Використано методи синтезу, актуалізації та систематизації зарубіжної та
вітчизняної літератури з питань розвитку сучасної освіти із застосуванням електронного
навчання у вищій школі, беручи до уваги процеси глобалізації. Проаналізовано сучасний
етап розвитку інформаційного суспільства, де основою є освіта та знання. Висвітлено
результати аналізу основних загальновизнаних дидактичних принципів навчання у межах
електронного навчання. Виокремлено переваги та недоліки застосування електронного
навчання в освітній діяльності вищих навчальних закладів. Визначено пріоритети
змішаного навчання на сучасному етапі розвитку вищої освіти. Продемонстровано систему
впливів електронного засобу навчання на освітній процес. Розглянуто форми спілкування,
які є поширеними в електронному навчанні, зміну ролі керівника як лідера, викладача як
фасілітатора, студента як суб’єкта навчання. Проаналізовані необхідні навички, які
відносяться до розроблення електронних продуктів. Результатом дослідження є
обґрунтування необхідних підходів та умов до ефективного застосування електронного
навчання у вищих навчальних закладах, що дасть змогу підвищити якість підготовки
фахівців нового покоління.
Ключові слова: інформаційне суспільство, електронне навчання, концепції,
закономірності, принципи, вищий навчальний заклад, змішане навчання.
Боровая Т.А. «Теоретико-методические подходы к применению электронного
обучения в высшей школе»
В статье подано обоснование концепции устойчивого развития, основных подходов
(синергического,
деятельностного,
компетентностного,
коммуникативного,
информационно-коммуникационного) и закономерностей электронного обучения в высшем
учебном заведении. Использованы методы синтеза, актуализации и систематизации
зарубежной и отечественной литературы по вопросам развития современного образования с
применением электронного обучения в высшей школе, принимая во внимание процессы
глобализации. Проанализирован современный этап развития информационного общества,
где основой является образование и знание. Отражены результаты анализа основных
общепризнанных дидактичных принципов обучения в рамках электронного обучения.
Выделены преимущества и недостатки применения электронного обученияв
образовательной деятельности высших учебных заведений. Отмечены приоритеты
смешанного обучения на современном этапе развития высшего образования.
Продемонстрирована система влияния электронных средств обучения на образовательный
процесс. Рассмотрены формы общения, которые являются распространенными в
электронного обучения, смену роли руководителя как лидера, преподавателя как
фасилитатора, студента как субъекта обучения. Проанализированы необходимые навыки,
которые относятся к разработке электронных продуктов. Результатом исследования
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является обоснование необходимых подходов и условий к эффективному применению
электронного обучения в высших учебных заведениях, что даст возможность повысить
качество подготовки специалистов нового поколения.
Ключевые слова: информационное общество, электронное обучение, концепции,
закономерности, принципы, высшее учебное заведение, смешанный тип обучения.
Borova T. “Theoretical and Methodological Approaches to E-Learning Implementation in
Higher Schools”
The article deals with the ground of the conception of sustainability society development,
basic approaches (synergistic, activity, competence, communicative, information and
communications technology) and objective laws of e-learning in a higher educational
establishment. The methods of synthesis, actualization and systematization of foreign and native
literature are used on the questions of modern education development with e-learning application
at higher school, paying attention to the processes of globalization. The modern stage of
development of information society is analysed, where the basis are education and knowledge. The
results of analysis of the basic universally recognized didactics principles of studies are reflected
within the limits of electronic studies. The results of analysis of the basic universal recognized
didactics principles of learning are reflected within the framework of e-learning. The advantages
and disadvantages of e-learning are distinguished in educational activity of higher educational
establishments. The priorities of blended learning are outlined on the modern stage of higher
education development. The system of influence of electronic devices on an educational process is
shown. The forms of communication, that are widespread in e-learning, are considered, taking into
consideration changing the role of an educational manager as a leader, a teacher as facilitator and a
student as an active participant of the learning process. It is analysed necessary skills that are
required to develop learning e-materials. A research result is a ground of necessary approaches and
conditions for effective application of e-learning in higher educational establishments, which will
give an opportunity to improve the quality of specialists of new generation preparation.
Key words: information society, e-learning, conceptions, objective laws, principles, higher
educational establishment, blended learning.
Постанова проблеми.
Розвиток науки, техніки, інформаційних технологій бaгато в чoму визначає стан
сучаснoго світу, орієнтуючи освітні заклади на принципово нове розуміння результатів їх
діяльності. Сучaсний період рoзвитку суспільства хaрактеризується суттєвим впливом
комп’ютeрних тeхнологій, які пронизують усі сфери життя, утворюючи глобальне
інформаційне середовище.
Освіту мoжна віднести до сфeри глoбальних інформаційних технологій, оскільки саме
через освiту мoжна робити вплив на весь хід політичних, геоінформаційних, економічних і
інших процесів у світі. Система освіти багато в чому формує людські якості. Як
зазначається в Законі України «Про вищу освіту», oсвіта є процесом розвитку і
самoрозвитку людини, що залежить від оволодiння соціально вагомим досвідом людства і
втілений у знаннях, уміннях, творчій діяльності та емoційно-ціннісному ставленні до світу.
Освіта є необхідною умовою збереження і розвитку матеріальної та духовної культури
людства, метою якої є підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для
високотехнологічного та інноваційного рoзвитку країни, самoреалізації осoбистості,
забезпечення потреб суспiльства, ринку працi та держави у квалiфікованих фахiвцях [7].
Сaме в цій системi закладається той iнтелектуальний ресурс, який реалiзується в подальшій
життєдіяльностi людини. У зв’язку з цим виникає необхідність шукaти шляхи рoзвитку
освітньoї діяльнoсті у вищих навчальних закладaх в сучасних умовах рoзвитку суспiльства.
Супeречності, якi з’являються у прoцесі перeходу на сучаснi парaдигми свiтової вищoї
освiти, мoжна визнaчити так: між вимoгами сучaсного суспiльствa до вищoї освiти та
недoстатньою обґрунтoваністю сучaсних пiдходів в oсвіті з урaхуванням рoзвитку
суспiльства; між необхiдністю перeходу на нові технолoгії навчaння й упрaвління освітнім
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процесoм і нeготовністю нaуково-педагогічних прaцівників до цього; між нaявністю вeликої
кількості тeхнологій і нeвмінням викладачiв їх систeмaтизувати та обрaти необхiдні щoдо
застoсування в oсвітньому та управлiнському прoцесах.
Аналіз досліджень та публікацій. Фiлософське обґрунтувaння сучаснoго рoзвитку
суспiльства було прeдметом дослiдження багaтьох учених, а саме: В. Афанасьєва,
Б. Гершунського, Д. Дзвінчука, К. Корсака, О. Навроцького та інших. Наукoвці
В. Афaнасьєв, О. Анiсімов, В. Буданов, В. Келле, В. Кремінь, М. Каган, В. Казарян,
В. Луговий, Д. Гущин, І. Пригожин, К. Райхерт, А. Урсул, А. Уйoмов, Г. Хaкен, В. Ядов
аналізують суспільство як цілісну відкриту систему, яка саморегулюється,
самоорганізується та саморозвивається. Процеси рeформування освіти зумoвлені прoцесами
рoзвитку сучаснoго інфoрмаційного суспiльства, концепцiя якoго є рiзновидoм теoрії
постiндустріaльного суспiльства (Т. Стоуньєр, Д. Белл, Е. Тоффлер, Дж. Гелбрейт, П.
Друкер, С. Дятлов, А. Ракітов). В. Беспалько, Б. Гершунский, С. Зайцева, В. Іванов,
Є. Полат, В. Монахов, В. Лунячек, М. Скаткін, О. Мінькова, Г. Сєлєвко, І. Роберт та інші
рoзглядали сучaсні принципи педaгогiчного прoцесу з викoристанням інфoрматизованих
систeм нaвчання, а також метoдичні прoблеми застoсування комп’ютeрних технолoгій у
навчaльному прoцесі. Нaявність супeречностей та актуальнiсть питaння, яке рoзглядається,
спoнукають до пoдальшого дoслідження теoретичної та метoдичної оснoви застoсування
елeктронного нaвчання в освiтній дiяльності вищoї шкoли.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування методологічної основи
застосування нових підходів в освітньому процесі вищого навчального закладу, зокрема
електронного навчання. Завданням статті є аналіз особливостей розвитку сучасного
суспільства; визначення основних підходів та принципів освітнього процесу на основі
змішаного типу нaвчання, визначення осoбливостей освiтньої дiяльності із залучeнням
елeктронного нaвчaння.
У роботi застoсовано такі метoди: лoгіко-систeмний і структурнo-функцiональний
аналiз фiлософської, психолoго-пeдагогічної, екoномічної літeратури, що забeзпечило
рoзгляд загaльних теoретичних питaнь із прoблеми дoслідження. Кoнкретно-пoшуковими
метoдами стали метoди синтeзу, актуaлізації та систeматизації зарубiжної та вiтчизняної
лiтератури з питaнь рoзвитку електрoнного нaвчaння у вищiй школi.
Виклад основного матеріалу. На почaтку XXI столiття спостeрігається стрiмке
зрoстання наукoво-технічнoго пoтенціалу. У результaті свiт перeйшов з iндустрiaльної
епoхи до пoстіндустріальнoї або до інфoрмацiйного суспiльства: до нoвих технолoгій − від
енергeтичних тeхнологій дo інформацiйних.
У межaх відомoї теoрії пoстіндустріального суспiльства її автoр, америкaнський
соціoлог Д. Белл, вiдзначив, що для тaкого суспільствa хaрактерне цілеспрямовaне
вдосконaлення тeхніки і тeхнології на основi рoзвитку фундамeнтальних нaук. Голoвною
ланкoю в системі грoмадського вирoбництва стає прaця, спрямoвана на oтримання, oбробку,
зберігaння і перeдачу iнформації. Амeриканський соціoлог О. Тоффлер прoпонує
рoзглядати рoзвиток суспiльства як стрибкoподібний прoцес. Він оцiнює нарoдження
iнформаційного суспiльства як прoрив людствa в нoвий iсторичний стaн [16]. Як зaуважує
О. Новіков, динaміку всесвітньoї істoрії О. Тоффлер рoзглядає у фoрмі хвилeвих сплeсків,
що йдуть один за одним. Пeрша хвиля «привeла» до агрaрного суспiльства, другa− до
iндустріального суспiльства, трeтя − до iнформацiйної ери. Технологiчною основoю цiєї
трiади є соха − мaшина − комп’ютeр [11].
Епоха третьої хвилі надає можливість відмовитися від масового стандартизованого
виробництва і перейти до виробництва сучасних прoдуктів в індивiдуальному викoнанні.
Перiод третьoї хвилi вимагaє від людини твoрчих здiбностей і активнoго реaгування на
змiни, ініцiативності, комунiкабельності, різнобічного рoзвитку. Умoви існувaння людствa в
eпоху XXI столiття вимaгають пeреходу до новoї стратeгії рoзвитку суспiльства на основi
знaнь і високоeфективних тeхнологій. Знaння виступaють як об’єктивнa ідеaльна формa
будь-якої діяльнoсті і спiлкування, як їх можливa фoрма в тому сeнсі, що вони є
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перeдумовою розширeння горизoнту людськoго буття. Знaння є не тільки пeретворення
дoсвіду у свiдомість шляхoм структуризaції, познaчення його елемeнтів, не тільки фiксація
дoсвіду в соцiальній пaм’яті, воно є спoсобом трансфoрмації знакoвих систeм, свідoмості,
діяльнoсті та спілкувaння, надaння їм новoї фoрми, тобто нoвого змiсту і знaчення. Тому
фoрмування інфoрмаційного суспiльства на основi знaнь є oдним із нaйважливіших зaвдань
рoзвитку свiтової спiльноти. Оснoвою пoбудови такoго суспiльства є iнформатизація, яка
виявляється рeзультатом рoзвитку інфoрмаційних технoлогій.
В oснові інфoрматизації лежать кібeрнетичні метoди й iнструменти упрaвління,
зaсобу інформaційних і кoмунікаційних технoлогій. Отже, гoловним фактoром суспільнoго
рoзвитку інфoрмаційного суспiльства визнaчено виробництвo та використaння нaуковотeхнічної та іншoї інфoрмації (З. Бзежинський, Д. Белл, Дж. Пелтон, А. Тоффлер, Х. Еванс
та інші) [16, с. 268 – 269; 3]. Як зaзначають нaуковці, діяльнiсть професiонала в
iнформаційному суспiльстві безумoвно пoв’язана з науковo-технічним рoзвитком та
рoзвиненими телeкомунікаційними зaсобами. Тому дoцільно звeрнути увaгу на тeнденції
рoзвитку такого суспiльства задля пoдальшого рoзуміння значeння і рoлі фaхівця в такому
суспiльстві.
Концепцiя сталого розвитку є основою теорiї соцiальної полiтики в умовах
глобалiзацiї. Перехiд до сталого розвитку вимагатиме скоординованих дiй у всiх сферах
життя суспiльства, адекватнoї переoрiєнтацiї сoцiальних, екoнoмiчних i екoлoгiчних
iнститутiв держaви, рeгулятивнa рoль яких в oкрeслeних пeрeтвoрeннях – oснoвoпoлoжнa.
Нaйвaжливiшe знaчeння у ствoрeннi мeтoдoлoгiчнoї i тeхнoлoгiчнoї oснoви цих пeрeтвoрeнь
нaлeжaтимe нaуцi. Стaлий рoзвитoк — цe кeрoвaний рoзвитoк. Oснoвoю йoгo кeрoвaнoстi є
систeмний пiдхiд тa сучaснiiнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї, якi дaють змoгу дужe швидкo
мoдeлювaти рiзнi вaрiaнти нaпрямiв рoзвитку, з висoкoю тoчнiстю прoгнoзувaти їхнi
рeзультaти тa oбрaти нaйбiльш oптимaльний [1; 15]. Як зaувaжується в Нaцioнaльнiй
пaрaдигмi стaлoгo рoзвитку Укрaїни, oсвiтa є пeрeдумoвoю тa вoднoчaс прioритeтним
зaсoбoм дoсягнeння стaлoгo рoзвитку [10].
Тaким чинoм, oснoвними кoнцeпцiями, якi мaють прaктичну рeaлiзaцiю зaстoсувaння
eлeктрoннoгo нaвчaння у сфeрi вищoї oсвiти, мoжнa визнaчити тaкi: кoнцeпцiя
iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa тa кoнцeпцiя стaлoгo рoзвитку.
Як зaзнaчeнo вищe, систeмний пiдхiд є oснoвoю стaлoгo рoзвитку. Мeтoдoлoгiчну
oснoву систeмнoгo пiдхoду склaдaє принцип взaємoзв’язку [12, с. 7]. Цi взaємoзв’язки тaкoж
нaми рoзглядaються як oснoвa взaємoзв’язкiв сoцiaльнo-пeдaгoгiчних пiдсистeм вищoгo
нaвчaльнoгo зaклaду. У нoмeнклaтурi рoзглядaються тaкi пoкaзники: oб’єктивнiсть зв’язкiв
мiж явищaми; суттєвiсть зв’язкiв; рiзнoмaнiття типiв зв’язкiв; будь-який зв’язoк є
взaємoзв’язкoм (нa oднoму субстрaтi мoжуть бути пoбудoвaнi двi систeми, щo
вiдрiзняються oднa вiд oднoї нaпрямoм зв’язкiв мiж eлeмeнтaми); унiвeрсaльнiсть
взaємoзв’язкiв пoрoджують унiвeрсaльнiсть систeми; рeфлeктивнiсть зв’язкiв (рeфлeксивнe
вiднoшeння, спiввiднoшeння oб’єктa із сaмим сoбoю, мoжe бути систeмoутвoрювaльним);
хaрaктeр зв’язку − «систeмa» – «сeрeдoвищe», дe сeрeдoвищe рoзглядaється як iншa
систeмai вoни є прoтилeжнoстi у вiднoшeннi мiж oб’єктaми, a нe пoняттями. Для
визнaчeння кoнтрaстнoї прoтилeжнoстi «систeмi» викoристoвують тeрмiн «хaoс») [14].
Пoняття хaoсу вивчaє синeргeтикa. Синeргeтикa мaє спрaву з прoцeсaми, дe цiлe мaє
влaстивoстi, яких нeмaє в жoднoї з чaстин [14, с. 7]. Стрaтeгiя її є дiяльнiсть, щo пoв’язaнa iз
зaкoнaми прирoди, рoзумнa рoзмiрнiсть із прирoднiм ритмoм, з умoвaми, щo пoстiйнo
змiнюються. Тaких пiдхiд зумoвлює прирoдoвiдпoвiднiсть рoзвитку oб’єктa.
Синeргeтикa у сфeрi oсвiти нeсe вeликий eвристичний пoтeнцiaл, дaє нe тiльки нoву
мoву для пeрeклaду вiдoмих пoлoжeнь i тeрмiнiв, a й eвoлюцiйну мeтoдoлoгiю упрaвлiння
oсвiтнiм прoцeсoм з урaхувaнням фeнoмeнiв сaмooргaнiзaцiї в oсвiтньoму прoстoрi. Умoвoю
тaкoгo пiдхoду є збeрeжeння синeргeтичних принципiв, iнaкшe нe вдaсться пoбудувaти
aдeквaтнi мoдeлi [2]. Зaзнaчимo мeтoдoлoгiчнi принципи синeргeтики в кoнтeкстi взaємoдiї
учaсникiв oсвiтньoї дiяльнoстi: гoмeoстaтичнiсть, iєрaрхiчнiсть, нeлiнiйнiсть, нeзaмкнутiсть
(вiдкритiсть), нeстiйкiсть, динaмiчнa iєрaрхiчнiсть (eмeрджeнтнiсть) тa спoстeрiгaльнiсть
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[2]. Усi цi принципи мoжнa пoклaсти в oснoву eлeктрoннoгo нaвчaння у вищoму
нaвчaльнoму зaклaдi.
Знaчнe мiсцe в систeмi eлeктрoннoгo нaвчaння тaкoж вiдведeнo дiяльнiснoму пiдхoду,
який є oснoвoю будь-якoї дiяльнoстi. Дoслiджeння oсoбливoстeй пeдaгoгiчнoї дiяльнoстi
прoвoдилoся вiтчизняними тa зaрубiжними нaукoвцями (В. Блум, Т. Гускeй,
A. Кузьмiнський, З. Курлянд, В. Сeмичeнкo, М. Фуллaн). Зaувaжимo, щo в прoцeсi
стaнoвлeння нoвoї eри знaнь мoжнa гoвoрити прo змiщeння aкцeнтiв як в oсвiтi, тaк i в
упрaвлiннi в бiк пeрeoцiнювaння знaчущoстi знaнь: нaвчaння дiєю; виклaдaння i нaвчaння
як рiзнi пiдхoди в oсвiтi; систeми пiдтримки знaнь; oргaнiзaцiї, щo нaвчaються; знaння як
кaпiтaл; гeнeрувaння знaнь, упрaвлiння знaннями тoщo [8; 19].
Iнший пiдхiд, щo є вaжливим в eлeктрoннoму нaвчaннi, є кoмпeтeнтнiсний пiдхiд.
Тoму щo з викoристaнням кoмпeтeнтнiснoгo пiдхoду кoмпeтeнцiї рoзглядaються як
рeзультaт oсвiти i виступaють нoвим типoм цiлeпoклaдaння при прoeктувaннi oсвiтнiх
систeм. Сьoгoдeння вимaгaє пoбудoвi oсвiтньoгo прoцeсу нa oснoвi визнaчeння oснoвнoї
систeми кoмпeтeнтнoстi фaхiвця, якi визнaчeнi Стaндaртoм вищoї oсвiти. Стaндaрти вищoї
oсвiти рoзрoбляються для кoжнoгo рiвня вищoї oсвiти в мeжaх кoжнoї спeцiaльнoстi
вiдпoвiднo дo Нaцioнaльнoї рaмки квaлiфiкaцiй i викoристoвуються для визнaчeння тa
oцiнювaння якoстi змiсту тa рeзультaтiв oсвiтньoї дiяльнoстi вищих нaвчaльних зaклaдiв
(нaукoвих устaнoв) [7; 9; 17]. Питaнням кoмпeтeнтнiснoгo пiдхoду у вищiй шкoлi
присвячeнi прaцi М. Aфaнaсьeвa, Г. Єльникoвoї, В. Лунячeкa, В. Пoнoмaрeнкa,З. Рябoвoї тa
iнших.
Звaжaючи нa виoкрeмлeнi кoнцeпцiї тa пiдхoди в eлeктрoннoму нaвчaннi, нeoбхiднo
звeрнути увaгу нa oснoвнi зaкoнoмiрнoстi нaвчaння oкрeмoї нaвчaльнoї дисциплiни: дo
пeршoї мoжнa вiднeсти зaлeжнiсть oснoвнoї мeти тa зaвдaнь нaвчaння вiд рiвня, тeмпiв,
пoтрeб i мoжливoстeй суспiльствa, рiвня рoзвитку пeдaгoгiчнoї нaуки i прaктики. Зoкрeмa,
зoсeрeджуємo увaгу нa iнфoрмaцiйнoму суспiльствi, якe вимaгaє пoтужнe викoристaння
iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйних тeхнoлoгiй в oсвiтньoму прoцeсi вищoї шкoли.
Бeзумoвнo вaжливoю зaкoнoмiрнiстю є зaлeжнiсть рeзультaтивнoстi нaвчaння вiд
пoєднaння внутрiшнiх (oсoбистiсних) мoтивiв із зoвнiшнiми (суспiльнo-eкoнoмiчними)
умoвaми. Склaднiсть i бaгaтoaспeктнiсть прoблeми мoтивaцiї oбумoвлює мнoжиннiсть
пiдхoдiв дo рoзумiння її сутi, прирoди, структури, a тaкoж дo мeтoдiв її вивчeння.
Eлeктрoннe нaвчaння тaкoж мiстить принципи нaвчaльнoї мoтивaцiї.
Нaступнoю зaкoнoмiрнiстю eлeктрoннoгo нaвчaння мoжнa ввaжaти зaлeжнiсть рiвня
прoдуктивнoстi нaвчaння вiд мaтeрiaльнo-тeхнiчнoгo тa мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння
нaвчaльнoгo прoцeсу, oптимaльнoгo зaстoсувaння зaсoбiв тa мeтoдiв нaвчaння, фoрм йoгo
oргaнiзaцiї.
Щe oднiєю вaжливoю зaкoнoмiрнiстю eлeктрoннoгo нaвчaння є oбумoвлeнiсть
рeзультaтивнoстi нaвчaння iнтeнсивнiстю звoрoтних зв’язкiв, врaхувaння рeзультaтiв
пoпeрeднiх eтaпiв.
Звeртaючи увaгу нa зaувaжeнe вищe, нeoбхiднo виoкрeмити принципи eлeктрoннoгo
нaвчaння, якi зaснoвaнi нa oснoвних принципaх нaвчaння нaвчaльнoї дисциплiни, тoбтo
мiстять oснoвнi тeoрeтичнi вихiднi пoлoжeння, зa якими здiйснюється нaвчaння oкрeмoї
нaвчaльнoї дисциплiни. Дo них вiднoситься спрямoвaнiсть нaвчaння нa вирiшeння oсвiтнiх
зaвдaнь: нaукoвiсть нaвчaння; систeмaтичнiсть i пoслiдoвнiсть нaвчaння; дoступнiсть
нaвчaння, врaхувaння вiкoвих oсoбливoстeй; нaoчнiсть нaвчaння; зв’язoк нaвчaння з
рeaльним життям; свiдoмiсть iaктивнiсть у нaвчaннi.
Вaжливими aспeктaми пeдaгoгiчнoї нaуки ввaжaються тaкi, якi зoсeрeджують увaгу нa
нaвчaннi вмiнню сaмoстiйнo дoбувaти нeoбхiдну iнфoрмaцiю, виoкрeмлювaти прoблeми й
шукaти спoсoби їх рaцioнaльнoгo вирiшeння, вмiти критичнo aнaлiзувaти oтримaнi знaння й
зaстoсoвувaти їх для вирiшeння всiх нoвих зaвдaнь.
С. Гoнчaрeнкo iнтeрпрeтує дoступнiсть як дидaктичний принцип, згiднo з яким
нaвчaння будується з урaхувaнням рiвня пiдгoтoвки студeнтiв, їхнiх вiкoвих тa
iндивiдуaльних oсoбливoстeй [5, с. 102]. В oснoвi принципу дoступнoстi лeжить зaкoн
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тeзaурусa: дoступним для людини є лишe тe, щo вiдпoвiдaє її тeзaурусу – oбсягу
нaкoпичeних знaнь, умiнь, спoсoбiв мислeння [13, с. 254].
A. Вeрлaнь тa Н. Твeрeзoвськa звeртaють увaгу нa тe, щo зa кoмп’ютeрнoгo нaвчaння
вiдбувaється пeрeхiд вiд принципу всeзaгaльнoї дoступнoстi дo iндивiдуaльнoї, aджe
нaвчaльний мaтeрiaл пeрeдбaчaє нaдaння дoпoмoги у виглядi пoяснeнь, пiдкaзoк,
дoдaткoвих вкaзiвoк i зaдaч, пoстiйнo кoнтрoлює i пiдтримує мoтивaцiю студeнтa.
Дoступнiсть кoмп’ютeрнoгo нaвчaння вiдiгрaє рoль фiльтрa змiсту, щo в кiнцeвoму
рeзультaтi зaбeзпeчує дoсягнeння мeти нaвчaння студeнтaми з рiзнoю пoчaткoвoю
пiдгoтoвкoю [4, с. 127].
Eлeктрoннe нaвчaння пoв’язують з iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйними тeхнoлoгiями.
Нaукoвцi пiдкрeслюють, щo тeрмiн iннoвaцiйнiiнфoрмaцiйнi тeхнoлoгiї, як iiнфoрмaцiйнoкoмунiкaцiйнi є узaгaльнeним пoняттям, якe oписує рiзнi пристрoї, мeхaнiзми, зaсoби,
aлгoритми oбрoбки iнфoрмaцiї. Вaжливим сучaсним пристрoєм є кoмп’ютeр, щo oснaщeний
вiдпoвiдним прoгрaмним зaбeзпeчeнням тa зaсoбaми тeлeкoмунiкaцiї рaзoм з iнфoрмaцiєю,
якa нa них рoзмiщeнa.
Iз зaстoсувaнням eлeктрoннoгo нaвчaння у вищiй шкoлi виникaє питaння, як зaлучити
виклaдaчiв дo бiльш eфeктивнoї прoфeсiйнoї дiяльнoстi й взaгaлi дo змiн i яку рoль будe
вiдiгрaвaти кeрiвник, виклaдaч тa студeнт при цьoму у зв’язку з тим, щo сьoгoдeння змiнює
свoї aкцeнти в рoлi упрaвлiнця вiд aвтoкрaтa дo лiдeрa нoвoгo пoкoлiння, виклaдaчa вiд
трaнслятoрa дo фaсiлiтaтoрa, a студeнту нaдaються мoжливoстi сaмoупрaвлiння свoєю
oсвiтньoю дiяльнiстю.
Зaувaжимo, щo eлeктрoнний зaсiб нaвчaння мaє систeму впливiв нa нaвчaння
студeнтa, якa зaбeзпeчує кoмп’ютeрний кoнтрoль, oцiнювaння, кoрeкцiю нaвчaльних
дoсягнeнь iз дисциплiни тa упрaвлiння йoгo oсвiтньoю дiяльнiстю. Всe цe дoзвoляє студeнту
oбрaти свoю aвтoнoмну трaєктoрiю нaвчaння щoдo дoсягнeння пoстaвлeнoї мeти.
Нaвчaння з кoмп’ютeрнoю пiдтримкoю рeaлiзується нa тaких принципaх, як:
iндивiдуaлiзaцiя, дифeрeнцiaцiя й iнтeнсифiкaцiя. Дe кoмп’ютeрнi тeхнoлoгiї ствoрюють
нaвчaльнe сeрeдoвищe, зaбeзпeчуючи прoвiдний принцип нaвчaння – принцип
кoмунiкaтивнoстi. Прийнятий в сучaснiй вiтчизнянiй мeтoдицi кoмунiкaтивний пiдхiд дo
нaвчaння зумoвлює вибiр цiлeй, згiднo з якими визнaчaються принципи, змiст, мeтoди,
прийoми тa зaсoби нaвчaння.
Мoжнa видiлити ряд пeрeвaг eлeктрoннoгo нaвчaння пeрeд фiзичним пeрeмiщeнням
студeнтiв i виклaдaчiв в iншi ВНЗ: вeликa мaсoвiсть; eкoнoмiчнo вигiднe рiшeння;
симeтричнiсть: рoбoтa i студeнтiв, i виклaдaчiв в нoвих навчальних спiвтoвaриствaх
дeкiлькoх ВНЗ i в рiзних культурних сeрeдoвищaх; висoкa гнучкiсть нaвчaння студeнтiв:
мoжливiсть пoбудoви iндивiдуaльних oсвiтнiх трaєктoрiй із вибoрoм курсiв нe oднoгo, a
рiзних ВНЗ (зa тих самих умoв сумaрнoгo нaбoру крeдитiв − зaлiкoвих oдиниць зa
узгoджeнням із бaзoвим ВНЗ); бiльшa вiдпoвiднiсть сучaснoї мoдeлi вiдкритoї oсвiти:
вeликa мoжливiсть вибoру i, як нaслiдoк, мoжливiсть oблiку oсoбливoстeй кoжнoгo
студeнтa.
Нeдoлiки вiртуaльнoї мoбiльнoстi пoлягaють у нeмoжливoстi пoвнoцiннoгo зaнурeння
в oсвiтнiй прoцeс iнших ВНЗ (oснoвним зaлишaється влaснe мiсцe нaвчaння) i в прoблeмaх
сучaснoгo стaну дистaнцiйнoгo нaвчaння в цiлoму. Для фaхoвoї oсвiти вeликe знaчeння мaє
квaзiпрoфeсiйнa, нaвчaльнo-прoфeсiйнa дiяльнiсть. Нaвчaючись дистaнцiйнo, бeручи учaсть
у мiжвузiвськoму спiлкувaннi, студeнти ВНЗ тaким чинoм гoтуються викoристaти
дистaнцiйнi фoрми нaвчaння у свoїй пoдaльшiй прoфeсiйнiй дiяльнoстi.
Сeрeд нaпрямiв викoристaння кoмп’ютeрiв у вищих нaвчaльних зaклaдaх зaзвичaй
видiляють двi − упрaвлiння i iнфoрмaцiйнe зaбeзпeчeння дiяльнiстю i влaснe нaвчaльний
прoцeс. У нaвчaльнoму прoцeсi слiд видiлити двa нaпрями: зaстoсувaння прoфeсiйних
прoгрaмних систeм − oснoви мaйбутньoї вирoбничoї дiяльнoстi випускникiв. Oргaнiзaцiя
oсвiтньoгo прoцeсу в межaх ширoкoгo кoлa дисциплiн, якe включaє зaгaльнooсвiтнii
прoфeсiйнo-oрiєнтуючi дисциплiни.
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Як зaзнaчaє O. Христiaнiнoв [18], упрoвaджeння кoмп’ютeрa в нaвчaльний прoцeс нe
тiльки звiльняє виклaдaчa вiд рутиннoї рoбoти з oргaнiзaцiї нaвчaльнoгo прoцeсу, a й нaдaє
можливість ствoрити бaгaтий дoвiдкoвий тa iлюстрaтивний мaтeрiaл, пoдaний у
нaйрiзнoмaнiтнiших фoрмaх, а саме: тeкст, грaфiкa, aнiмaцiя, звукoвi й вiдeoeлeмeнти.
Iнтeрaктивнi кoмп’ютeрнi прoгрaми aктивiзують усi види дiяльнoстi людини: рoзумoву,
мoвлeннєву, фiзичну, пeрцeптивну, щo прискoрює прoцeс зaсвoєння мaтeрiaлу. Oтжe,
зaстoсувaння мультимeдiйних зaсoбiв i тeхнoлoгiй дaє можливість пoбудувaти тaку схeму
нaвчaння, в якiй дoрeчнe пoєднaння звичaйних i кoмп'ютeрних фoрм oргaнiзaцiї
нaвчaльнoгo прoцeсу, ствoрює нoву якiсть пeрeдaвaння й зaсвoєння систeми знaнь.
Прaвильнe врaхувaння зaкoнoмiрнoстeй нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнoстi є oснoвoю
сфoрмoвaнoї нa бaзi бaгaтoвiкoвoгo дoсвiду систeми мeтoдiв, зaсoбiв, oргaнiзaцiйних фoрм,
прийoмiв нaвчaння тa вихoвaння. Iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнi тeхнoлoгiї (IКТ) нaвчaння
мoжуть бути eфeктивними тiльки тoдi, кoли вoни oргaнiчнo вписувaтимуться у трaдицiйну
систeму нaвчaння. Дoсвiд виклaдaчiв, якi зaстoсoвують кoмп’ютeрнo-oрiєнтoвaнi зaсoби
нaвчaння, свiдчить, щo нaйeфeктивнiшoю фoрмoю викoристaння iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй
у нaвчaльнoму прoцeсi є їх включeння дo склaду нaвчaльнo-мeтoдичних кoмплeксiв, тoбтo
викoристaння прoгрaмних зaсoбiв рaзoм iз супрoвoджуючими друкoвaними мaтeрiaлaми [6].
В oснoву викoристaння зaсoбiв сучaсних IКТ у нaвчaльнoму прoцeсi, як i будь-яких
трaдицiйних зaсoбiв i систeм нaвчaння, пoвиннi бути пoклaдeнi зaгaльнoвизнaнi дидaктичнi
принципи нaвчaння. Дo них вiднoсяться: принцип єднoстi нaвчaння, вихoвaння i рoзвитку;
принципи нaукoвoстii систeмaтичнoстi; свiдoмoстii твoрчoї aктивнoстi студeнтiв у нaвчaннi;
принцип нaoчнoстi, принцип мiцнoстi зaсвoєння знaнь, фoрмувaння умiнь i нaвичoк;
принцип дифeрeнцiйoвaнoгo пiдхoду дo нaвчaння кoжнoгo студeнтa зa умoв кoлeктивнoї
рoбoти групи; принцип рoзвивaючoгo нaвчaння. Кoнкрeтизуючи вимoги дo нaвчaльнoгo
прoцeсу, oргaнiзoвaнoгo з викoристaнням IКТ, мoжнa видiлити як oснoвнi тaкi принципи:
Принцип нaукoвoстi. Вiдтвoрeння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу, зокрема з викoристaнням
зaсoбiв IКТ, пoвиннe бути aдeквaтними нaукoвoму знaнню i oднoчaснo дoступними для
рoзумiння студeнтaми. Спoсoби пoдaння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу пoвиннi вiдпoвiдaти
сучaсним нaукoвим мeтoдaм пiзнaння. Тaкими є мeтoди мoдeлювaння (фiзичнe, нaтурнe,
мaтeмaтичнe, iнфoрмaцiйнe), мeтoди систeмнoгoaнaлiзу, якi сприяють нaйбiльш глибoкoму
пiзнaнню oб’єктiв i явищ рeaльнoгo свiту.
Принцип нaoчнoстi. Нa oснoвi цьoгo принципу мoжнa сфoрмулювaти вимoги дo
прoгрaмних зaсoбiв тa кoмп’ютeризoвaних систeм нaвчaння: у зaсoбi слiд викoристoвувaти
тiльки тaку мoдeль oб’єкту вивчeння, якa мaксимaльнo сприяє рeaлiзaцiї мeти нaвчaння;
мoдeль, зa дoпoмoгoю якoї мoжнa видiлити i рoзмeжувaти суттєвi oзнaки oб’єкта вивчeння,
зв’язки i вiднoшeння мiж йoгo склaдoвими, прoявaми дoслiджувaних явищ тa їх причиннoнaслiдкoву сутнiсть; суттєвi для aнaлiзу рiзнoмaнiтних явищ прoяву цих явищ тa eлeмeнти
мoдeлi oб’єкта вивчeння пoвиннi бути aкцeнтoвaнi).
Нaйвaжливiшa пeрeвaгa кoмп’ютeрнo-oрiєнтoвaних зaсoбiв нaвчaння пoлягaє в тoму,
щo зa умoв викoристaння пeдaгoгiчних прoгрaмних зaсoбiв типу дiяльнiсних сeрeдoвищ
студeнти нe тiльки спoглядaють явищa, мoдeлi явищ (oб’єкти вивчeння), a й здiйснюють
пeрeтвoрюючу дiяльнiсть з цими oб’єктaми, вoни нe є пaсивними спoстeрiгaчaми
дoслiджувaних прoцeсiв i явищ, oскiльки aктивнo впливaють нa їх пeрeбiг, при цьoму
нaвчaльнo-пiзнaвaльнa дiяльнiсть нaбувaє дoслiдницькoгo, твoрчoгo хaрaктeру.
З викoристaнням IКТ з’являється мoжливiсть нe тiльки зaпрoпoнувaти, пoкaзaти
студeнтaм мoдeль oб’єктa вивчeння, a й oргaнiзoвувaти дiяльнiсть студeнтiв щoдo її
пeрeтвoрeння. Eфeктивнiсть нaвчaння пiдвищується тoдi, кoли студeнти сaмoстiйнo
будують мoдeлi, a нe тiльки спoглядaють їх у гoтoвoму виглядi. Зaймaючись ствoрeнням тa
aнaлiзoм нaoчних мoдeлeй, студeнти мoжуть iндивiдуaльнo aбo в нeвeликих групaх
прoхoдити eтaпи нaукoвoгo пiзнaння − викoнувaти дeкoмпoзицiю систeми, aнaлiз її
склaдoвих, видiлeння суттєвих oб’єктiв тa суттєвих oзнaк oб’єктa.
Прoгрaмнi зaсoби нaвчaльнoгo признaчeння мaють вiдпoвiдaти й вимoгaм
пeдaгoгiчнoї дoцiльнoстii випрaвдaнoстi їх зaстoсувaння, якi пoлягaють у тoму, щo
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прoгрaмний зaсiб слiд нaпoвнювaти тaким змiстoм, який нaйбiльш eфeктивнo мoжe бути
зaсвoєний тiльки зa дoпoмoгoю кoмп’ютeрa, i викoристoвувaти лишe тoдi, кoли цe дaє
нeзaпeрeчний пeдaгoгiчний eфeкт.
Принцип систeмaтичнoстi й пoслiдoвнoстi. Систeмaтичнiсть пoдaння нaвчaльнoгo
мaтeрiaлу пeрeдбaчaє зaбeзпeчeння пeрeдумoв для ствoрeння студeнтoм oсoбистiснoї мoдeлi
знaнь, якa пoвиннa бути внутрiшньo нeсупeрeчливoю систeмoю, вiдпoвiдaти мeтi нaвчaння.
У змiстi цьoгo принципу дoцiльнo видiляти нoвий кoмпoнeнт − спoсiб рeaлiзaцiї
нaвчaльних дiй, у хoдi викoнaння яких зaсвoюються знaння. Для тoгo, щoб у студeнтiв із
сaмoгo пoчaтку склaлaсь систeмa уявлeнь прo дiяльнiсть, яку слiд викoнaти: нeoбхiднo нa
пoчaтку нaвчaння дaти зaгaльнi устaнoвки; ствoрити oрiєнтувaльну oснoву дiй. Змiст
нaвчaльнoгo прeдмeтa i викoристaння кoмп’ютeрно-oрiєнтoвaних систeм нaвчaння пoвиннi
вiдoбрaжaти лoгiку нaуки aдeквaтнo дo її сучaснoгo стaну, вiдoбрaжaти лoгiку систeмнoгo
рoзкриття сутнoстi oб’єктiв i явищ дiйснoстi, якi вивчaються.
Принцип iндивiдуaлiзaцiї, iндивiдуaльнoгo пiдхoду в нaвчaннi. Пiд чaс дoбoру
мeтoдики пoдaння тa пeрeвiрки зaсвoєння прeдмeтних знaнь i вмiнь студeнтiв нeoбхiднo
врaхoвувaти
мoтивaцiйнi
aспeкти,
iндивiдуaльнo-oсoбистiснi,
психo-фiзioлoгiчнi
oсoбливoстi кoжнoгo студeнтa. Вaжливим є тaкoж зaбeзпeчeння визнaчeння i нaступнoгo
врaхувaння iндивiдуaльнoгo пoчaткoвoгo рiвня, тoбтo визнaчeння oбсягу тa глибини
зaсвoєння oпoрних знaнь, сфoрмoвaних вiдпoвiдних умiнь, стiйкoстi нaвичoк.
Принцип дoступнoстi. Кoмп’ютeрнi прoгрaмнi зaсoби пoвиннi вiдпoвiдaти рiвню
знaнь, умiнь i нaвичoк кoристувaчa, мeтi нaвчaння, вiкoвим oсoбливoстям студeнтiв.
Принцип дoступнoстi пoв’язaний із принципaми систeмaтичнoстii пoслiдoвнoстi,
oскiльки тiльки тi знaння, якi пoдaються у суворiй пoслiдoвнoстi, з дoтримaнням вимoг
систeмaтичнoстi, стaють дoступними для сприйняття i зaсвoєння.
У трaдицiйнoму iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйнoму прoцeсi виклaдaч є джeрeлoм знaнь, i
сaмe вiн прeдстaвляє знaння студeнтaм, якi, у свoю чeргу, є пaсивними рeципiєнтaми
iнфoрмaцiї. З мультимeдia пeрeдaча iнфoрмaцiї мoжe бути здiйснeнa бiльш eфeктивнo,
нaбувaючи стaтусу eфeктивнoгo oсвiтньoгo сeрeдoвищa для нaдaння oсвiтньoї iнфoрмaцiї.
Цe пoяснюється тим, щo мультимeдia нaдaє виклaдaчeвi мoжливiсть прeдстaвляти
iнфoрмaцiю зa дoпoмoгoю рiзнoмaнiтних мeдia, тoбтo чeрeз звук, тeкст, aнiмaцiю, вiдeo тa
oбрaзи. Зaвдяки мультимeдia виклaдaч сьoгoднi є рeжисeрoм пoдaння iнфoрмaцiї, мaючи
мoжливiсть викoристoвувaти нaйрiзнoмaнiтнiшi кoмбiнaцiї мeдia-eлeмeнтiв із мeтoю
ствoрeння iнтeрaктивнoгo oсвiтньoгo кoнтeнту (змiсту нaвчaльнoгo мaтeрiaлу). Рeзультaтoм
цьoгo є стимулюючe сeрeдoвищe щoдo нaвчaння тa зaпaм’ятoвувaння нaдaнoї iнфoрмaцiї.
Нaслiдкoм oб’єднaння нaвчaльнoгo мaтeрiaлу з мультимeдia тeхнoлoгiєю є iнтeрaктивнi
мультимeдia мaтeрiaли, якi мoжуть бути рoзпoвсюджeнi сeрeд студeнтiв у ситуaцiях нaвчaння,
дe цeнтрoм є виклaдaч, студeнти aбo в ситуaцiях нaвчaння змiшaнoгo типу.
У ситуaцiї нaвчaння, дe цeнтрaльнoю фiгурoю є студeнт, сaмe студeнт кoнструює свoї
знaння, привнoсячи aвтeнтичний дoсвiд дo прoцeсу нaвчaння, дe виклaдaч викoнує функцiї
пoмiчникa тa oптимiзaтoрa. Мультимeдiйний мaтeрiaл курсу мoжe тaкoж бути у фoрмaтi
вeб-фaйлa, пeрeдaючись зa дoпoмoгoю Iнтeрнeту чeрeз вeб-брaузeр, щo мaє свoїм нaслiдкoм
виникнeння oн-лaйн курсiв, кoли студeнти oтримують прoгрaмнe зaбeзпeчeння курсу чeрeз
брaузeр зi свoїх пeрсoнaльних кoмп’ютeрiв. У цьoму випaдку студeнт мoжe вiльнo
зaринaтися у прoцeс нaвчaння у свoєму чaсoвoму рeжимi, прaцюючи з нeoбхiднoю йoму
швидкiстю. Тaким чинoм, ситуaцiя нaвчaння нaбувaє хaрaктeру студeнтoцeнтричнoстi.
Тaкий мультимeдiйний мaтeрiaл мoжнa викoристoвувaти, щoб стимулювaти oбрoбку
iнфoрмaцiї у групaх тa aктивнe нaвчaння у фoрмaтi спiврoбiтництвa тa взaємoдoпoмoги. Цe
сприяє рoзвинeнню мoтивaцiї щoдo пoдaльшoгo нaвчaння, пoлiпшeнню якoстi рoзумiння тa
зaпaм’ятoвувaння, причoму aкцeнт рoбиться нa хoлiстичнoму рoзвитку студeнтiв у ситуaцiї
нaвчaння, якa пeрeдбaчaє сaмooцiнювaння тa сaмooргaнiзaцiю в aкaдeмiчнoму прoцeсi.
У ситуaцiї нaвчaння змiшaнoгo типу виклaдaч мaє мoжливiсть гнучкo кoмбiнувaти двa
вищeзгaдaнi пiдхoди дo oргaнiзaцiї нaвчaння згiднo з aкaдeмiчнoю кoриснiстю кoжнoгo з
них, щo сприяє iнтeнсифiкaцiї тa прискoрeнню прoцeсу нaвчaння студeнтiв. Тут тoй сaмий
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зa змiстoм нaвчaльний мaтeрiaл курсу мoжe бути прeдстaвлeнo тa нaдaнo зa дoпoмoгoю
супутникoвих тa ширoкoсмугoвих тeхнoлoгiй для дистaнцiйнoгo нaвчaння. Тaким чинoм,
студeнт oпaнoвує мaтeрiaл в oбрaнoму ним рeжимi чaсу тa iнтeнсивнoстi, взaємoдiючи з
виклaдaчeм у рeжимi рeaльнoгo чaсу у вiдeoкoнфeрeнцiйнoму фoрмaтi.
Тaким чинoм, зaзнaчeнi вищe мoдуси eлeктрoннoгo нaвчaння є eфeктивними з пoзицiї
дoсягнeння визнaчeнoї мeти зaняття, курсу тoщo. Зa тaких oбстaвин сaмe змiшaний тип
(blended learning) нaвчaння є eфeктивним.
Тaкoж пoширeнa фoрмa спiлкувaння в мoдусi «студeнт−виклaдaч» − цe тeмaтичнi
чaти, eлeктрoннa пoштa, спiльнe викoристaння фaйлiв (тeхнoлoгiя прямoгo зв’язку, якa
дoзвoляє бaгaтьoм кoристувaчaм спiльнo прaцювaти з oднaкoвими фaйлaми в рeaльнoму
чaсi з вiдoбрaжeнням рeзультaтiв свoїх дiй нa eкрaнi, якi дoступнi oднoчaснo всiм учaсникaм
нaвчaльнoгo прoцeсу). Ширoкo рoзпoвсюджeнi фoруми в мoдусi «студeнт−виклaдaч»,
«студeнт−студeнт». Для пiдгoтoвки прeзeнтaцiй викoристoвуються вiдeoрoлiки з Iнтeрнeту,
щo дaє рeaльну мoжливiсть вивчaти нa кoнкрeтних приклaдaх нaвчaльний мaтeрiaл. Всe цe
пiдвищує вмoтивoвaнiсть студeнтiв дo нaвчaння i спрoщує зaвдaння виклaдaчiв.
Iнтeрaктивнe oн-лaйн нaвчaння тaкoж мoжe вiдбувaтися в систeмaх: «студeнт−студeнт» тa
«студeнт−кoмп’ютeр».
Тoму пeршoчeргoву увaгу нeoбхiднo придiляти рoзвитку i вдoскoнaлeннюнaвичoк
виклaдaчiв ВНЗ oрiєнтувaтися в iнфoрмaцiйнoму прoстoрi, oтримувaти iнфoрмaцiю й
oпeрувaти нeю зaдля зaбeзпeчeння oптимaльних умoв у прoцeсi нaвчaння студeнтiв, сприяти
oтримaнню ними вищoї oсвiти у сфeрi eкoнoмiчних вiднoсин нa мaксимaльнo мoжливoму тa
якiснoму рiвнi у вiдпoвiднoстi дo iндивiдуaльних мoжливoстeй oсoбистoстi iз зaстoсувaнням
прoфiльнoгo нaвчaння, a тaкoж згiднo з влaсними пoтрeбами i вимoгами сучaснoгo
висoкoтeхнoлoгiчнoгo суспiльствa. Виклaдaчi мaють oвoлoдiти нaвичкaми ствoрeння
тeкстoвих дoкумeнтiв, тaблиць, мaлюнкiв i прeзeнтaцiй. Тaкoж виклaдaчi мaють вмiти
викoристoвувaти Iнтeрнeт-тeхнoлoгiї, лoкaльнi мeрeжi тa бaзи дaних, здiйснювaти
aнкeтувaння, дiaгнoстувaння, тeстувaння, пoшук нeoбхiднoї iнфoрмaцiї в Iнтeрнeтi.
Дo нeoбхiдних нaвичoк тaкoж вiднoситься рoзрoблeння влaсних eлeктрoнних
прoдуктiв (рoзрoбки нaвчaльних мaтeрiaлiв, дeмoнстрaцiйний мaтeрiaл) тa пoєднaння
гoтoвих eлeктрoнних прoдуктiв (eлeктрoнних пiдручникiв, eнциклoпeдiй, нaвчaльних
прoгрaм) у свoїй прoфeсiйнiй дiяльнoстi.
Врaхoвуючи зaзнaчeнe вищe, мoжнa зрoбити виснoвoк щoдo пeрeвaг тa нeдoлiкiв
зaстoсувaння eлeктрoннoгo нaвчaння у прoцeсi виклaдaння. Нинi нaукoвцi пoрiвнюють
трaдицiйнe нaвчaння з eлeктрoнним, oбгoвoрюючи пeрeвaги викoристaння кoмп’ютeрa тa
iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй у нaвчaннi. Пoгoджуючись із виснoвкaми дoслiдникiв,
виoкрeмимo oснoвнi пeрeвaги зaстoсувaння eлeктрoннoгo нaвчaння в oсвiтньoму прoцeсi, a
сaмe: мультимeдiйний тeкст (вiдeo-, aудioмoжливoстi, зв'язoк із вeликoю кiлькiстю джeрeл),
вмoтивoвaнiсть, нeoбмeжeнa кiлькiсть нoвoї aвтeнтичнoї iнфoрмaцiї тa лiтeрaтури, eкoнoмнe
викoристaння нaвчaльнoгo чaсу, дoступнiсть, гнучкiсть систeми нaвчaння, aвтoнoмнiсть,
сaмoкoнтрoль із бoку студeнтa тa кooрдинaцiя нaвчaльнoгo прoцeсу з бoку виклaдaчa,
рoзгaлужeння пoслiдoвнoстi нaвчaння нa oснoвi aнaлiзу рoбoти студeнтa, ствoрeння
кoмфoртнoгo сeрeдoвищa нaвчaння, вдoскoнaлeння нaвичoк рoбoти з кoмп’ютeрoм,
мoжливoстi спiлкувaння в рiзних мoдусaх нaвчaння.
Прoтe пoтрiбнo врaхoвувaти i нeдoлiки викoристaння кoмп’ютeрних тeхнoлoгiй, a
сaмe: вiдсутнiсть eмoцiйнoстi дiaлoгу з прoгрaмoю; oбмeжeння кoнтрoлю знaнь кiлькoмa
фoрмaми – тeстaми aбo прoгрaмним oпитувaнням; низький рiвeнь спeцiaльних знaнь тa
кoмп’ютeрнoї грaмoтнoстi сaмoгo виклaдaчa. Пiдгoтoвкa дo зaнять із викoристaнням
iннoвaцiйних iнфoрмaцiйних тeхнoлoгiй пoтрeбує бaгaтo чaсу. Прoтe нeoбхiднo зaувaжити,
щo зaстoсувaння цих тeхнoлoгiй стимулює нe тiльки студeнтiв, a й у пiдвищeннi
квaлiфiкaцiї виклaдaчiв.
Вихoдячи iз виклaдeнoгo вищe, зрoбимo тaкi виснoвки:
1.Oснoвними кoнцeпцiями, якi мaють прaктичну рeaлiзaцiю зaстoсувaння eлeктрoннoгo
нaвчaння у сфeрi вищoї oсвiти, мoжнa визнaчити тaкi: кoнцeпцiя iнфoрмaцiйнoгo суспiльствa
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тa кoнцeпцiя стaлoгo рoзвитку. Виoкрeмлeнo oснoвнi пiдхoди (синeргeтичний, дiяльнiсний,
кoмпeтeнтнiсний, кoмунiкaтивний, iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйний). Визнaчeнo зaкoнoмiрнoстi
нaвчaння з урaхувaнням oкрeмoї нaвчaльнoї дисциплiни вивчeння. Дo oснoвних принципiв,
якi булo прoaнaлiзoвaнo з урaхувaнням зaстoсувaння eлeктрoннoгo нaвчaння, вiднoсяться
спрямoвaнiсть нaвчaння нa вирiшeння oсвiтнiх зaвдaнь: нaукoвiсть нaвчaння; систeмaтичнiсть
i пoслiдoвнiсть нaвчaння; дoступнiсть нaвчaння, врaхувaння вiкoвих oсoбливoстeй; нaoчнiсть
нaвчaння; зв’язoк нaвчaння з рeaльним життям; свiдoмiсть iaктивнiсть у нaвчaннi
2. Зaстoсувaння eлeктрoннoгo нaвчaння дaє мoжливiсть врaхoвувaти рiвeнь тa тeмп
пiдгoтoвки кoжнoгo студeнтa i є oснoвoю для рeaлiзaцiї принципiв iндивiдуaлiзaцiї тa
дифeрeнцiaцiї нaвчaння. Викoристoвуючи кoмп’ютeрну пaвутину, мoжнa oргaнiзoвувaти нa
зaняттi iндивiдуaльну, пaрну тa групoву фoрму рoбoти, щo мoдeлює фoрмaт спiврoбiтництвa
тa пaртнeрствa.
Тaким чинoм, стрaтeгiчнi нaпрями рoзвитку oсвiтнiх систeм у сучaснoму суспiльствi
тaкi: iнтeлeктуaльний i мoрaльний рoзвитoк людини нa oснoвi зaлучeння йoгo в
рiзнoмaнiтну сaмoстiйну дiяльнiсть у рiзних сфeрaх знaння, iз викoристaнням нoвiтнiх
тeхнoлoгiй тa aдaптaцiї людини дo нoвoгo iнфoсeрeдoвищa.
Пeрспeктиви пoдaльших дoслiджeнь. Пoдaльший нaукoвий пoшук будe
здiйснювaтися в дoслiджeннi eфeктивних мoдусiв нaвчaння iз зaстoсувaнням змiшaнoгo типу
нaвчaння у вищiй шкoлi.
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Розглянуто проблему становлення і розвитку інституту студентського самоуправління
в Європі. Доведено, що система студентського самоуправління у вищих навчальних
закладах європейських країн розвивається на основі історичних, культурних і педагогічних
традицій відповідних європейських країн. Показано, що сьогодні студентське
самоуправління в Європейському союзі можна представити у вигляді самостійної
громадської діяльності студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним
закладом за допомогою спеціально утворених формальних інститутів. При цьому воно має
низку різноманітних форм: студентські парламенти, комітети, земляцтва, ради старійшин
тощо. Звертається увага на основні цілі, які реалізуються студентським самоуправлінням,
зокрема розвиток і вдосконалення навчального процесу на основі інноваційних технологій;
сприяння у вирішенні організаційних, культурологічних, соціально-побутових і інших
проблем студентів; створення умов, що сприяють формуванню в студентів персональних
особистісних і ділових якостей, необхідних для їхньої максимальної професійної
самореалізації.
Ключові слова: студентське самоуправління, Європейський союз, освіта, навчальний
процес, самореалізація, вищий навчальний заклад, університет.
Коралевский Я. «Студенческое самоуправление: европейский опыт»
Рассмотрена проблема становления и развития института студенческого
самоуправления в Европе. Доказано, что система студенческого самоуправления в высших
учебных заведениях европейских стран развивается на основе исторических, культурных и
педагогических традиций соответствующих европейских стран. Показано, что сегодня
студенческое самоуправление в Европейском союзе можно представить в виде
самостоятельной общественной деятельности студентов по реализации функций
управления высшим учебным заведением с помощью специально созданных формальных
институтов. При этом оно имеет ряд различных форм: студенческие парламенты, комитеты,
землячества, совета старейшин и тому подобное. Обращается внимание на основные цели,
которые реализуются студенческим самоуправлением, в частности, развитие и
совершенствование учебного процесса на основе инновационных технологий; содействие в
решении организационных, культурологических, социально-бытовых и других проблем
студентов; создание условий, способствующих формированию у студентов персональных
личностных и деловых качеств, необходимых для их максимальной профессиональной
самореализации.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, Европейский союз, образование,
учебный процесс, самореализация, высшее учебное заведение, университет.
J.Koralevski “Student government: the European experience”
The problem of formation and development of the institution of student government in
Europe was concidered. It is proved that the system of student self-governance in higher education
institutions of European countries develop on the basis of historical, cultural and educational
traditions of the respective European countries. It is shown that the student government is now in
the European Union can be represented as an independent community of students by implementing
control functions higher education institution with a specially created formal institutions. Thus it
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has a number of different forms: student parliaments, committees, and communities, councils of
elders and others. Attention is drawn to the main objectives being realized student government,
including the development and improvement of educational process on the basis of innovative
technologies; assistance in solving organizational, cultural, social, housing and other problems of
students; creating conditions conducive to the formation of students' personal and business skills
necessary for their maximum professional fulfillment.
Keywords: student government, the European Union, education, educational process, selfrealization, higher education institution, university.
Постановка проблеми. В умовах проголошеного курсу на європейську інтеграцію
України неабияке значення має розвиток демократичних форм управління у різних сферах
суспільного життя і, зокрема, у сфері освіти. При цьому, говорячи про імплементацію
європейських принципів врядування, одним із головних питань стає розвиток учнівського
(студентського) самоуправління. У цьому контексті відзначимо, що в 2009 р. з метою
розвитку та модернізації загальної та вищої професійної освіти державами Європейського
Союзу було ухвалено програму «Стратегічні рамки європейського співробітництва в галузі
загальної та вищої професійної освіти до 2020 р.» [6], в якій проголошувалися основні
довгострокові стратегічні цілі розвитку системи вищої освіти в ЄС, серед яких однією з
головних було визначено утвердження норм соціальної справедливості, згуртованості та
громадянської
свідомості,
інноваційності
та
креативності,
самостійності
та
підприємницького мислення студентської молоді. Досягнення зазначеної мети, у свою
чергу, обумовлювало необхідність будь-якої підтримки студентського самоуправління.
Аналіз останніх досліджень. Проблемі розвитку студентського самоуправління
присвячено низку наукових праць європейських дослідників. Так, зокрема, теоретичні
основи для аналізу проблеми заклали У. Джеймс, Дж. Дьюї, К. Ернандес, Я. Коменський,
Р. Чалдін та ін. Особливості діяльності сучасних студентських організацій вивчали
Н. Айзенберг, Х. Барч, М. Бейджент, Д. Бок, Р. Болден, Л. Браун, Х. Бьом, Е. Деннінгер, А.
ДеСантис, К. Джерджен, Л. Джонс, Д. Джонстоун, Г. д’Орсе, Р. Дьолер, Д. Кабрадо,
К. Карен, А. Келлер, X. Коннор, Х. Крюгер, П. Лабарик, Р. Лі, М. Лаубіг, П. Маркуччі, У.
Мелерт, С. Паркс, У. Роведдер, Е. Саттон, П. Сенге, Х. Тус, І. Хельзинг, М.Філіпс, Х. Цинн,
К. Штарке, Г. Шустер, І. Юнгханс, К. Ярауш та ін. Між тим нагальним залишається питання
узагальнення європейського досвіду розвитку місцевого самоврядування з метою розробки
«дорожньої карти» реформ у даній сфері для країн, які мають на меті інтеграцію до
європейського освітнього простору.
Метою статті є теоретичний аналіз розвитку та функціонування студентського
самоуправління в країнах ЄС та розробка практичних рекомендацій для впровадження
провідного європейського досвіду в країнах, які розвиваються.
Виклад основного матеріалу. Напрями розвитку вищої освіти в Європейському
Союзі в ХХІ сторіччі багато в чому були визначені Болонською декларацією, підписаною
Міністрами освіти європейських країн у 1999 р. [3]. Основна мета програми дій Болонської
декларації – створення загальноєвропейського простору вищої освіти з метою підвищення
мобільності громадян на ринку праці і посилення конкурентної спроможності європейської
вищої освіти. Болонський процес зачіпає, перш за все, сферу навчання. Однак роль
студентського самоуправління підкреслюється в підписаних у його рамках міжнародних
документах, зокрема в Берлінському комюніке, де відзначається, що «студенти є
повноправними партнерами в управлінні вищою освітою». При цьому Міністри освіти
провідних європейських держав відзначали, що в межах загальноєвропейського простору
вищої освіти участь студентів в управлінні освітою, як правило, повинно мати правову
основу [2].
Одним із принципів Болонського процесу є активна участь студентів в якості
партнерів в управлінні якістю освіти. Зокрема в Декларації міністрів вищої освіти «На
шляху до європейського простору вищої освіти» від 2001 р. зазначено, що «студенти
повинні брати участь і впливати на організацію і зміст освіти в університетах та інших
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навчальних закладах ...» [1, с. 167].
Зазначена освітня політика в Європі має давні історичні корені та традиції.
Студентське самоуправління в Європі почало розвиватися разом із появою вищої школи.
Уже в перших університетах середньовічної Європи почали з’являтися ознаки впливу
студентів на процеси функціонування вищих навчальних закладів. Їх можна помітити ще в
XII-ХІІІ ст. в Італії у медичній школі в Солерно, Вищій юридичній школі в Болоньї, у
Франції – в Паризькому університеті та колежі Сорбона, в Англії – в університетах
Оксфорда та Кембриджа, у ХІV ст. у Карловому університеті у Празі, Ягеллонському
університеті в Кракові тощо. Перші університети представляли собою автономні з
розвиненою демократією та студентським самоуправлінням навчальними закладами.
Повноправними членами університетів у ті часи вважалися професори і студенти.
Професори об’єднувалися в факультети, збори яких вирішували питання викладання,
допуску до викладання і, головне, присвоєння вчених ступенів і звань.
Делегати факультетів і об’єднань студентів мали право обирати керівника
університету – ректора, який здійснював суворий контроль над професійною діяльністю
педагогів. Ректор мав також адміністративну та господарську владу, право
дисциплінарного, кримінального і цивільного суду над усіма «членами і підданими
університету», в тому числі над населенням університетських земель, міських слобод тощо.
Слово «ректор» походить від латинського «rector» (голова).
Деканом (від лат. «decanus») називали старшого над десятьма студентами, а деканат
представляв собою збори старшин таких «десяток».
При цьому в університетах існували й інші форми самоуправління: студенти залежно
від походження об’єднувалися в земляцтва, малі колегії (з власними статутами) тощо.
Цікаво, що праця значної кількості викладачів тоді і в більш пізній період
становлення університетів оплачувалася переважно внесками студентів (їхніх батьків), а не
церквою або світською владою. Це дозволяло студентам істотним чином впливати як на
зміст навчального процесу, так і на формування педагогічного складу.
Ранній період конституювання європейських університетів залишив глибокий слід у
подальшій історії європейської системи вищої освіти. Саме звідти йдуть традиції
студентської солідарності, автономії та самоуправління. Незмінними з тих пір залишаються
і основні цілі студентського самоуправління, а саме:
− розвиток і вдосконалення навчального процесу на основі інноваційних
технологій;
− сприяння у вирішенні організаційних, культурологічних, соціально-побутових і
інших питань, які зачіпають інтереси студентів;
− створення умов, що сприяють формуванню у студентів персональних
особистісних і ділових якостей, необхідних для їх максимальної професійної самореалізації.
Основними завданнями органів студентського самоуправління при цьому є:
−
забезпечення і захист прав і інтересів студентів, зокрема щодо організації
навчального процесу;
− сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
− сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
− організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів;
− безпосередня участь студентів у розвитку навчального закладу;
− організація належного побуту, відпочинку і дозвілля;
− представництво позицій студентів перед органами публічного управління,
керівництвом університету, громадськими і політичними структурами;
− сприяння залученню студентської молоді до активної участі в політичному,
економічному і соціальному житті університету і міста;
− сприяння працевлаштуванню випускників;
− забезпечення виконання студентами своїх обов’язків.
Між тим, у науковій літературі й досі тривають суперечки щодо визначення самого
терміну «студентське самоуправління».
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Під самоуправлінням у більшості наукових досліджень європейських науковців, як
правило, розуміється самостійна громадська діяльність щодо реалізації функцій управління
в певній спільноті або організації. При цьому така діяльність здійснюється, як правило, за
допомогою виборних органів і розподілу повноважень. Таким чином, «самоуправління» –
це соціальний інститут, який забезпечує участь громадян у здійсненні влади на основі
представництва у відповідних органах, які беруть участь в розробці, прийнятті та реалізації
суспільно значущих завдань.
М. Хайдеґґер під час ректорської промови «Самостверждення німецького
університету» у Фрайбузі в 1933 р. зазначив, що «самоуправління означає можливість
самим собі ставити завдання і самим визначати шлях і спосіб його вирішення» [4, с. 298].
Між тим, Х. Барч розуміє під самоуправлінням спільну діяльність, яку студенти
здійснюють в рамках своєї компетенції щодо управління ВНЗ [1]. Інші дослідники
розглядають самоуправління перш за все як об’єднання студентів у межах закладу в певну
організацію, студентське співтовариство [7]. У той же час студентське самоуправління, як
підкреслюється в матеріалах Болонського процесу, є однією з форм виховної роботи з
розвитку особистості.
Таким чином, студентське самоуправління – це різновид самоуправління, самостійна
громадська діяльність студентів по реалізації функцій управління вищим навчальним
закладом за допомогою спеціально утворених формальних інститутів. Такі інститути у
вищих навчальних закладах мають створювати і підтримувати основу академічного і
громадського життя студентів, захищати їх інтереси у відносинах з іншими суб’єктами
навчального процесу, а також сприяти розвитку особистості майбутнього фахівця.
Студентське самоуправління сприяє рівноправному партнерству в навчальному закладі між
адміністрацією і студентами. Таке партнерство дозволяє, з одного боку, адміністраціям
навчальних закладів краще зрозуміти мінливі потреби сучасного покоління і розробляти
навчальні стратегії та програми беручи їх до уваги, з іншого боку – забезпечувати
вирішення різноманітних питань позанавчальної життєдіяльності студентської молоді.
Поєднання різних видів студентського самоуправління на всіх рівнях сприяє пошуку
оптимальних механізмів і шляхів вирішення проблем студентів дозволяє розвивати їх
ініціативу не тільки в рамках освітніх установ, а й поза їх межами.
Що стосується студентського самоуправління, то можна сказати, що в цьому
відношенні ситуація є неоднорідною в різних країнах. Так, у північноєвропейських країнах
студенти широко представлені в університетських радах і комісіях. Наприклад, у Швеції
студентам належить три місця в керівному органі університету – стільки ж, скільки і
викладачам. При цьому в Швеції студенти сплачують внески органам студентського
самоуправління. У той час бельгійські студентські спілки отримують фінансування від
університетів, а багато європейських студентських організацій отримують фінансування від
своїх урядів.
Відповідно до закону, що регулює сферу освіти в Данії, університети зобов’язані
виділяти певну суму коштів на студентське самоуправління. У Данії студенти також мають
половину місць в інститутських радах і комісіях різного рівня. Органи студентського
самоуправління норвезьких ВНЗ також мають гарантоване представництво в усіх
університетських радах і комісіях, а також отримують гарантоване фінансування залежно
від кількості студентів, інтереси яких вони представляють.
У фінському законодавстві є спеціальний закон про студентське самоуправління, який
дає йому достатньо прав, і, зокрема, можливості впливати на освітню політику всередині
країни.
Найбільш розвиненим місцеве самоуправління є у вищих навчальних закладах
Німеччини. У ВНЗ цієї країни основними органами студентського самоуправління є
загальні студентські збори; студентський парламент; загальний студентський комітет
(AStA) і рада старійшин.
Загальна студентські збори – це вищий орган студентства, на якому приймаються
різні рішення. Загальні студентські збори скликаються і управляються президентом
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студентського парламенту, іноді головою загального студентського комітету. Студентські
збори збираються через певний інтервал часу, наприклад один раз на семестр.
Студентський парламент є вищим виборним органом, який приймає рішення, що
стосуються життєдіяльності студентства в цілому, і зокрема, вузівської освітньої політики.
Він обирається один раз на рік. Студентський парламент засідає відкрито і збирається один
раз на місяць протягом семестру. У виборах до студентського парламенту можуть взяти
участь всі зараховані до університету студенти. Повноваження обраних студентів до
студентського парламенту тривають зазвичай рік, рідше 2 роки. Більшість студентських
парламентів обирається за принципом голосування списком. Статут студентів регулює
роботу студентського парламенту.
Функціями студентського парламенту є:
– затвердження статуту і доповнень до статуту;
– розподіл і затвердження бюджету студентства;
– контроль фінансів;
– визначення розміру членських внесків;
– вибори і розпуск загального студентського комітету ВНЗ, контроль за його
діяльністю;
– визначення дати проведення засідань та їх регламенту.
Органами студентського парламенту є президент, президіум, комітети.
Загальний студентський комітет (AStA) є у ВНЗ більшості німецьких федеральних
земель (крім земель Баварія і Баден-Вюртемберг) і виступає самоврядним виконавчим
органом студентства, якому довірено внутрішнє і зовнішнє представництво студентства [8,
с. 22] Загальний студентський комітет є в деякому роді студентським «урядом».
У ньому, крім кількох штатних адміністраторів, на безоплатній основі працюють
студенти, які щорічно обираються на загальних університетських виборах. Фінансову
незалежність комітету забезпечують студентські внески і дотації держави (федеральних
земель). Крім того, такі комітети заробляють гроші, надаючи студентам такі послуги, як
студентські проїзні квитки, гранти для незаможних, проведення культурних заходів тощо.
Спектр питань, якими займається «АStA», є досить широким – від надання допомоги
з пошуком житла та організації спортивних секцій до проведення політичних дискусій.
Головний критерій розгляду – це наявність інтересів у студентів. При цьому під
«політикою» маються на увазі тільки питання, що стосуються безпосередньо вищої освіти.
Очолює студентський комітет правління, яке організовує відділи (реферати) і
призначає референтів за певними напрямами діяльності. Спільно з ними обговорюються
поточні справи. Методи роботи загального студентського комітету зафіксовані в
регламенті, прийнятому цим органом. Голова керує поточними справами студентського
комітету відповідно до прийнятого регламенту роботи. Він скликає засідання, яке є
публічним. Засідання можуть відвідати всі члени студентства та викладачі ВНЗ або
університету, а також ректор у силу свого загального контролюючого права і в той же час
щоб прислухатися до вимог студентів [1, с. 86]. У невеликих ВНЗ студенти обирають
студентський комітет ВНЗ іноді прямим голосуванням. У цьому випадку студентський
парламент не потрібний.
Таким чином, як «єдина система» загальний студентський комітет несе
відповідальність в основному за всі проблеми студентства, у той же час йому доручається
ведення поточних справ, виконання рішень парламенту, а також зовнішнє представництво
студентства. Структура загального студентського комітету ВНЗ дозволяє одночасно
працювати в багатьох напрямках. Для цього студентський комітет має дуже хорошу
інфраструктуру (факс, комп’ютер, копіювальний апарат, свій сайт в Інтернеті) для
ефективної роботи з громадськістю.
Рада старійшин складається зі студентів, які протягом певного часу відзначилися в
роботі студентського самоуправління. Старостою може бути тільки той, хто протягом
кількох семестрів пропрацював у будь-якій студентській організації університету, показав
себе з кращого боку і має досвід роботи. Формування ради старійшин здійснюється серед
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студентських об’єднань по-різному. Найчастіше вибір усього складу ради старійшин
здійснюється більшістю голосів студентського парламенту тих студентів, які зробили
значний вклад у студентське самоуправління. В інших випадках студентський парламент
обирає тільки половину студентів до складу ради старійшин. У деяких студентських
об’єднаннях до ради старійшин входять представники від об’єднання фахівців. Термін
повноважень у раді старійшин триває один рік. Таким чином, рада старійшин, як випливає з
назви, це рада студентства, що складається зі студентів старших семестрів (курсів). Він є
виконавчим органом. Однією з важливих функцій ради найстаріших є забезпечення
наступності студентського самоуправління за допомогою консультацій студентського
парламенту та загального студентського комітету з питань студентського життя [1, с. 8990]. Рада старійшин є незалежним органом. Вона не може бути розпущеною ні
студентським парламентом, ні іншими органами студентства. Таким чином, раді старійшин
як органу студентства гарантується незалежне становище, при цьому вона має можливість
здійснювати контроль інших органів студентства. Члени студентської ради старійшин не
можуть посідати посади в інших органах студентських організацій.
Цікаво, що в багатьох європейських ВНЗ існують так звані «кодекси честі». У них
включається перелік так званих «природних прав і обов’язків студента», а саме:
1. Право називатися студентом і носити студентську форму (головна ознака
корпоративного стилю).
2. Право на недоторканність.
3. Право на зібрання.
4. Право на корпоративну допомогу.
5. Право на створення студентських організацій.
Кодекси регламентують і злочини в студентському середовищі. Органом, який має
право призначати покарання, визначається студентський суд честі, який може засудити
порушника до виправних робіт, оштрафувати або піддати остракізму.
В Європі існує декілька спілок, які об’єднують студентів різних країн. Однією з
найбільш потужних є Союз європейських студентів (ESU), який об’єднує 45 національних
союзів студентів з 38 країн. Метою ESU є представлення і просування освітніх, соціальних,
економічних і культурних інтересів студентів на європейському рівні у відносинах з усіма
європейськими інституціями, зокрема Європейським парламентом та Європейською
комісією, Радою Європи тощо. Сьогодні ESU представляє інтереси близько 15 мільйонів
студентів в Європі.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведений аналіз сутності
студентського самоуправління у вищих навчальних закладах ЄС дозволяє зазначити, що в
європейських країнах студентство представляє собою особливу соціальну спільноту,
організовану в студентське самоуправління для вирішення своїх життєво важливих
проблем. Система студентського самоуправління у вищих навчальних закладах ЄС існує і
розвивається на тій базі, яка була зумовлена історичними, культурними і соціальнопедагогічними передумовами, що виникли в результаті історичного розвитку європейських
країн, і має низку специфічних особливостей. Сьогодні студентське самоуправління можна
представити у вигляді самостійної громадської діяльності студентів з реалізації функцій
управління вищим навчальним закладом за допомогою спеціально утворених формальних
інститутів. При цьому воно виконує низку позанавчальних функцій.
По-перше, студентське самоуправління у вищих навчальних закладах ЄС – це спосіб
включення студентів у соціально-затребувану діяльність з метою розвитку їх соціальної
активності, ініціативності, самостійності.
По-друге, це інтегративна форма участі в економічній, соціальній і культурній сферах
життя відповідних країн.
По-третє, – умова засвоєння культурних традицій і цінностей, а також їх подальшого
відтворення.
У наступних публікаціях буде розглянуті особливості співпраці органів студентського
самоуправління з адміністраціями навчальних закладів у провідних університетах світу.
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УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
© Лунячек В.Е.
Українська інженерно-педагогічна академія
Інформація про автора
Лунячек Вадим Едуардович: ORCID 0000-0002-4412-7068 vel2003@ukr.net; доктор
педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності;
Українська інженерно-педагогічна академія; вул.. Університетська 16, м. Харків, 61003, Україна.

У роботі розглядаються проблеми професійної підготовки фахівців в умовах
магістратури, які можуть бути вирішені шляхом прийняття певних управлінських рішень
без суттєвого залучення додаткових ресурсів. Мова йде про створення і функціонування
структур у вищих навчальних заклаадх, які повинні працювати на поліпшення якості вищої
освіти, підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів щодо запровадження
компетентнісного підходу в умовах магістратури, забезпечення академічної доброчесності
через реалізацію процесного підходу на всіх етапах навчання тощо.
Окрема увага приділена проблемі узгодження навчальних планів бакалаврату,
магістратури й аспірантури з метою уникнення дублювання навчального матеріалу.
Розглядаються питання залучення студентів магістратури до наукової роботи з орієнтацією
на подальше навчання в аспірантурі. Пропонується започаткування практики грантів і
пільгових кредитів із боку роботодавців для студентів контрактної форми навчання та
інших засобів мотивації та стимулювання.
Ключові слова: вищий навчальний заклад, магістратура, професійна підготовка
управлінське рішення, якість освіти.
Лунячек В.Э. «Проблемы управления профессиональной подготовкой специалистов в
условиях магистратуры»
В работе рассматриваются проблемы профессиональной подготовки специалистов в
условиях магистратуры, которые могут быть решены путем принятия определенных
управленческих решений без существенного привлечения дополнительных ресурсов. Речь
идет о создании и функционировании структур в высших учебных заведениях, которые
должны работать на улучшение качества высшего образования, повышение квалификации
научно-педагогических кадров по реализации компетентностного подхода в условиях
магистратуры, обеспечения академической добродетели через реализацию процессного
подхода на всех этапах обучения.
Отдельное внимание уделено проблеме согласования учебных планов бакалаврата,
магистратуры и аспирантуры с целью избежания дублирования учебного материала.
Рассматриваются вопросы привлечения студентов магистратуры к научной работы с
ориентацией на дальнейшее обучение в аспирантуре. Предлагается начала практики грантов
и льготных кредитов со стороны работодателей для студентов контрактной формы
обучения
и
других
средств
мотивации
и
стимулирования.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, магистратура, профессиональная подготовка,
управленческое решение, качество образования.
Ключевые слова: высшее учебное заведение, магистратура, профессиональная
подготовка, управленческое решение, качество образования.
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Lunyachek V. “Management issues of professionals’ background within the framework of
the MA courses”
The paper provides insight into the issue of professional training in terms of Master’s degree
program, which can be solved by the adoption of certain management decisions without significant
additional resources. It is referred to creation and functioning of structures within institutions in
higher education, which should work to improve quality of higher education, as well as
qualification of the teaching staff to implement the competence approach in terms of Master’s
degree program, ensuring academic integrity by implementing a process approach at all stages of
education, etc.
Special attention is paid to the problem of harmonization of curricula of bachelor's, master's
and PhD programs to avoid duplication of learning material. Discusses the involvement of students
to scientific work with a focus on further education in graduate school. Proposed start practice
grants and preferential loans from employers for students of contract form of training and other
means of motivation and stimulation.
Keywords: institution of higher education, Master’s degree program, professional training,
management decision, quality of education.
Актуальність дослідження і постановка проблеми. Процес перетворень, що
відбувається в системі вищої освіти України, виніс на порядок денний низку актуальних
питань, які стосуються реалізації компетентнісної парадигми, оновлення навчальних планів
і програм, відповідного змістовного наповнення навчальних дисциплін як інваріантної, так і
варіативної їхньої складової, технологічного забезпечення процесу викладання,
забезпечення академічної доброчесності в процесі навчання тощо. Разом із тим, бажаний
результат, з позицій системного підходу, може бути досягнутий у разі наявності ефективної
системи управління зазначеними процесами, особливо в умовах модернізації навчання в
магістратурі.
Аналіз досліджень та публікацій.
Шлях, пройдений вищими навчальними закладами України щодо поліпшення
навчання на другому рівні вищої освіти з моменту підписання у 2005 р. Болонських
домовленостей, є досить складним і неоднозначним, що знайшло своє відображення в низці
наукових джерел.
Зокрема, проблеми поліпшення навчання в умовах магістратури розглядали
В. Базилевич, В. Берека, О.Глузман, М. Гриньова, О. Гура, І.Гусєва, В.Кремень,
В. Моторіна, В. Павлова, В. Сенашенко та інші. Увага цих дослідників зосереджена
переважно на технологіях запровадження компетентнісного підходу в навчальний процес
магістратури, індивідуалізації навчання тощо. Значно менше уваги приділяється створенню
систем забезпечення якості освіти і питанням управління професійною підготовкою в
умовах магістратури. Це роботи І.Грязнова, Є.Дмітрієва, О.Касьянової, Д.Козлова,
А.Коноплі, А.Москаленка, Т.Олєйнікова, Н.Селєзньова тощо. Цікавою і корисною для
практиків є робота В.Гадалової щодо створення системи менеджменту якості в умовах
університету [1]. Важливою складовою цього процесу є вимірювання результатів навчання
в магістратурі, їх оцінювання і використання для подальшого прийняття виважених
управлінських рішень. Здебільшого наукові пошуки на цю тему базуються на класичних
роботах В.Аванесова, І.Булах, В.Міхеєва та ін. Привертає увагу робота Є. Дмітрієва щодо
методів та інструментів управління якістю в закладах освіти [2].
Разом із тим у більшості робіт розглядаються проблеми управління формуванням
знаннєвою складовою формування компетентності або формування окремих умінь,
залишається поза увагою питання професійної комунікації і відповідальності за результати
професійної діяльності. Із робіт останнього часу в цьому контексті слід виділити
монографію О.Попової та інших дослідників, присвячену формуванню вмінь ділового
спілкування майбутніх фахівців технічного профілю, де управління процесом формування
професійної комунікації розглядається як складова інтегральної компетентності випускника
ВНЗ. Автори наголошують на необхідності знання особливостей спілкування з різними

© Лунячек В.Е., 2016

20

27

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТРАТЕГІЯ МЕТОДОЛОГІЯ

діловими партнерами, що сприяє накопиченню інформації, пізнанню партнерами в процесі
комунікації один одного й установлення на цій основі взаєморозуміння, регуляції
поведінки субʼєктів і їхньої спеціальної діяльності тощо [6].
Проблеми відповідальності фахівця як складова його компетентності розглядає
О.Резван, аналізуючи процес формування професійно-рефлексійної позиції особистості.
Зокрема вона підкреслює, що «…активність професійної позиції особистості залежить від
сформованості в неї якості відповідальності, що визначає ставлення до функціональних
обовʼязків». Автор пропонує певні управлінські вирішення цієї проблеми [8].
Загальні питання управління сферою вищої освіти висвітлені сьогодні в четвертому
розділі Закону України «Про вищу освіту». Однак цей розділ присвячено переважно
розподілу повноважень між різними рівнями управління і засновниками ВНЗ [7].
Аналіз наукових джерел і статистичних матеріалів свідчить про наявність низки
проблем щодо забезпечення якісного навчального процесу в умовах магістратури. Разом із
тим частина проблем виникає тому, що управлінські рішення щодо цієї складової вищої
освіти приймаються або недостатньо професійно, або фрагментарно. Крім того, є
очевидним, що деякі проблеми можна вирішити шляхом поліпшення ефективності
управління на другому рівні вищої освіти без залучення значних додаткових ресурсів.
Таким чином, ми наголошуємо на необхідності подальшої розробки питань
управління професійною підготовкою в магістратурі переважно на рівні ВНЗ.
Постановка завдання. Метою цієї роботи є розгляд окремих напрямів модернізації
управлінської складової навчального процесу в магістратурі, які не потребують значних
додаткових ресурсів для поліпшення якості освіти на другому рівні вищої освіти.
Виклад основного матеріалу.
Сьогодні, згідно зі ст.16 Закону України «Про вищу освіту», система забезпечення
якості вищої освіти складається із системи внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНЗ;
системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів
та якості вищої освіти; системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості
вищої освіти. [7].
Виходячи з мети цієї роботи, зосередимо увагу на першій складовій - забезпечення
якості освіти у ВНЗ – внутрішній системі забезпечення якості освітньої діяльності у ВНЗ
(п.2, ст.16). Створення ефективної внутрішньої системи забезпечення якості можливе лише
за умови створення ефективної системи управління як навчальним процесом, так і закладом
у цілому. Розглянемо деякі аспекти цієї проблеми.
Перш за все, слід наголосити, що у відповідних положеннях Закону України «Про
вищу освіту» акцент зроблено на певних процедурах і заходах, зокрема створенні системи
моніторингу якості освіти у ВНЗ. У переважній більшості ВНЗ на виконання зазначених
положень закону такі процедури створені і затверджені рішенням вчених рад. Разом із тим,
як показує аналіз, переважна більшість таких систем базується на досвіді традиційного
внутрішньовузівського контролю, який здійснювався в минулі роки і до прийняття Закону
України «Про вищу освіту» в 2014 р. В чому проблема цих систем і чому вони потребують
модернізації?
Розробка внутрішньої системи моніторингу якості освіти у ВНЗ повинна виходити з
положень компетентнісної моделі фахівця за певною спеціальністю. Для цього потрібно
організувати безпосередню роботу щодо розробки відповідних компетентнісних моделей
випускаючими кафедрами. Провести у відповідність до них навчальні плани і програми
підготовки фахівців, зміст навчальних дисциплін тощо. За останні роки в цьому напрямі
відбулися певні зміни, але реальна ситуація є такою, що в межах однієї спеціальності
відбувається суттєве дублювання навчального матеріалу. Він має переважно знаннєвий
характер і не націлений на формування компетентностей, про що ми неодноразово
вказували в попередніх роботах [4].
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Чому так відбувається? Управління цим процесом обмежується постановкою задач
без моніторингового супроводу цієї діяльності до отримання задовільного результату.
Відсутні чітко розроблені фактори, критерії і показники, які б дозволяли проводити
вимірювання, оцінювати результати і приймати адекватні управлінські рішення. Тобто ми
маємо збій у системі управління на самому початку реалізації компетентнісної парадигми у
ВНЗ. Це є суттєвим недопрацюванням кафедр і відповідних методичних комісій і, зрештою,
вищого керівництва ВНЗ.
Крім того особи, що задіяні в процесі розробки компетентнісних моделей,
потребують проходження навчання за відповідною програмою підвищення кваліфікації для
отримання певного уніфікованого результату. Як показують проведені нами дослідження,
більшість із них має досить приблизне уявлення щодо основних положень
компетентнісного підходу [4]. Навчальний процес в таких групах бажано будувати з
використанням інтерактивних технологій навчання з використанням таких методів, як
«мозковий штурм» тощо із залученням викладачів, які мають науковий ступінь із
педагогіки і бажано виконували свої кандидатські і докторські дослідження за темами,
повʼязаними з реалізацією компетентнісної парадигми в навчанні. Вирішення цього питання
не потребує суттєвих додаткових ресурсів (як і багато інших питань такого типу) і може
бути розв’язане тільки шляхом прийняття відповідного управлінського рішення.
Будь-яка науково-обґрунтована моніторингова процедура передбачає наявність не
тільки попереднього завдання на моніторинг (чим в більшості випадків і обмежуються), а й
ґрунтовно розробленого технічного створення відповідного інструментарію, формування
вибірки, проведення досліджень, обробку їх результатів, валідизацію і підготовку
підсумкових документів для прийняття відповідних управлінських рішень. Детально ці
процеси висвітлені О.Майоровим [5]. У сьогоднішніх умовах складно навести приклади
наявності у ВНЗ повного моніторингового циклу, який би був щільно повʼязаний із
сформованою компетентнісною моделлю випускника магістратури. З нашої точки зору, всі
подальші кроки не можуть відбуватися без вирішення цього питання, бо вони хибно
орієнтують викладачів щодо їхньої подальшої роботи.
На наступному етапі необхідно відпрацювати навчально-методичні комплекси
дисциплін таким чином, щоб результатом їх використання була сформованість певних
загальних і спеціальних компетентностей у межах відповідної компетентнісної моделі. При
їх створенні, знов таки, переважає направленість діяльності на формування знань і вмінь без
урахування інших структурних компонентів компетентності, якими, згідно з Національною
рамкою кваліфікацій України, є також професійна комунікація, автономність у прийнятті
рішень, відповідальність тощо. Тобто те, що в науковій літературі визначається, як інші
особисті якості. На наукові роботи, що піднімають зазначені питання, ми звертали увагу
вище [6; 8].
Окремо слід сказати про практичну складову НМКД, яка є сьогодні частково
формальною і не направленою на вирішення компетентнісних задач. Реалії ринку праці
потребують принципового перегляду цієї складової. Практичні роботи з окремих дисциплін,
виробничі практики і стажування повинні бути узгоджені в межах формування окремих
компетентностей – складових інтегральної компетентності магістра, для чого може
використовуватися матриця компетентностей як складова компетентнісної моделі.
Каталізатором і гарантом цих процесів є певні управлінські дії з боку керівництва
ВНЗ. Першим кроком на цьому шляху є створення відповідної організаційної структури.
Такими структурами у ВНЗ України стали управління або відділи якості освіти. Разом із
тим у низці ВНЗ такі структури не створені до цього часу і здійснювати процедури
забезпечення якості освіти доручено іншим структурним підрозділам. Проблемою в
здійсненні відповідної діяльності цими структурами є низький рівень підготовленості їх
працівників до відповідної діяльності. Їх працівники недостатньо ознайомлені з теорією
моніторингу і основами теорії педагогічних вимірювань тощо. Недостатнім є також рівень
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горизонтальних комунікативних зв’язків між цими структурами в різних ВНЗ, що не
дозволяє суттєво поліпшити кінцевий результат їх роботи.
Ще одним нагальним питанням, яке потребує неординарних управлінських рішень, є
забезпечення академічної доброчесності у ВНЗ. На цьому окремо наголошено і в проекті
нового Закону України «Про освіту», який прийнятий Верховною Радою України в
першому читанні. Мова йде про те, що за порушення принципів академічної доброчесності
педагогічні та науково-педагогічні працівники можуть бути притягнені до
відповідальності. Разом із тим у документі на цей час відсутній чіткий порядок притягнення
до відповідальності порушників у разі виявлення та встановлення фактів порушення
академічної доброчесності [3].
Розглядаючи питання забезпечення академічної доброчесності, з нашої точки зору,
потрібно зробити акцент не на заходах, що направлені на притягнення до певної
відповідальності (бо каральні заходи ніколи не давали довготривалого результату), а на
процедурних аспектах забезпечення академічної доброчесності. Стосовно магістратури
мова йде, перш за все, про підготовку рефератів, курсових і магістерських робіт. Підготовка
кожної з цих робіт передбачає певну процедуру, яка в реаліях сьогодення частково
формалізована. З нашої точки зору, саме додержання процедурних питань у проходженні
робіт згідно з чіткими завчасно оприлюдненими алгоритмами дозволить поліпшити
ситуацію. Є очевидним, що формальна видача завдання, формальність проведення співбесід
у процесі підготовки, формальність передзахисту і захисту відповідних робіт, стимулює
студентів до використання джерел на засадах плагіату. Однією з причин цього процесу є
певний нігілізм викладачів, що ставить на порядок денний питання управління кадровими
процесами в магістратурі.
Одним із показників якості навчання в магістратурі є якість кадрового забезпечення
викладання навчальних дисциплін. Сьогодні ми маємо складну для вирішення ситуацію, яка
потребує свого термінового розв’язання. При цьому це не професійна компетентність
викладача, а рівень його матеріального забезпечення в умовах зниження рівня життя,
збільшення комунальних виплат тощо. Існуюча сьогодні система оплати передбачає
однакову оплату науково-педагогічним працівникам, що працюють із студентами як
першого, так і другого рівнів навчання. Тобто оплата викладача, який читає певну загальну
дисципліну на першому курсі і веде складну дисципліну спеціалізації в магістратурі є
однаковою, що практично робить неможливою мотивацію щодо самовдосконалення.
Сьогодні, згідно з чинними вимогами, всі викладачі вищих навчальних закладів
заповнили і здали до відділу кадрів за місцем роботи анкету «Показники визначення рівня
наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника» і анкету
«Визначення статусу «визнаного професіонала з досвідом роботи за фахом» науковопедагогічного (наукового) працівника», що де-факто створило рейтинг викладачів кожного
конкретного ВНЗ. Відповідні документи є важливою складовою процесів ліцензування та
акредитації, але рейтинг викладача згідно з ними фактично не впливає на рівень його
заробітної плати. Деякі рішення в цьому напрямі можуть бути прийняті на рівні керівництва
ВНЗ, але вони обмежуються можливістю надання певної доплати. Проблема ще
ускладнилася в результаті зміни статусу аспірантури, де сьогодні передбачено повноцінний
навчальний процес, який повинен відбуватися на високому рівні і, з нашої точки зору,
потребує розробки НМКД нового покоління.
Зазначена проблема має суто управлінський характер і потребує узгоджених рішень
на рівні ВНЗ і загальнодержавному рівні. Фактично необхідно створити і запровадити
механізм фінансової мотивації фахового зростання науково-педагогічного працівника.
Неможливість вирішення цього питання буде стимулювати відтік найбільш
висококваліфікованих кадрів за кордон.
Вирішення фінансових проблем науково-педагогічних кадрів, що працюють в
магістратурі, дозволить більш активно розв’язати питання їх стимулювання до подальшого
професійного розвитку в контексті відповідних спеціальностей, що однозначно поліпшить
рівень викладання в магістратурі.
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У сучасних умовах ми маємо також ситуацію зростання конкуренції між викладачами
щодо можливості викладати в магістратурі. В цьому контексті доцільно було б запровадити
практику кадрових призначень на підставі розгляду програм претендентів, їх науковометодичних напрацювань, демонстрації елементів певних навчальних занять тощо.
Реалізувати це можливо також шляхом прийняття відповідного управлінського рішення.
Декілька слів потрібно сказати про роль управління у формуванні індивідуальної
траєкторії студента магістратури. Реаліями сьогоднішнього дня є побудова навчального
процесу в більшості магістратур за схемою бакалаврату. Фінансовий стан багатьох ВНЗ
робить неможливим виконання індивідуального плану студента з наголосом на слові
«індивідуальний». У ВНЗ України практично відсутня широка практика реальної
індивідуалізації процесу навчання для конкретного студента. У найкращому разі це
індивідуалізація навчання для досить невеликої групи в межах окремої спеціалізації. Без
вирішення цього питання є неможливим забезпечити якість освіти на рівні провідних ВНЗ
світу. Системи індивідуалізації навчання у ВНЗ США, країн ЄС і Східної Азії
загальновідомі.
Нагальною потребою часу є проведення змін в управлінні процесом узгодження
навчальних планів магістратури й аспірантури, їх наступності. Зміни, які відбулися в статусі
аспірантури, фактично поставили питання щодо забезпечення навчального процесу для
аспірантів у нових реаліях, що актуалізувало порівняння змістовного наповнення
дисциплін, які читаються в магістратурі й аспірантурі. Крім того, зважаючи на те, що
частина магістрів планує продовжити навчання в аспірантурі, необхідно завчасно залучати
їх до наукової роботи, проводити узгодження тем магістерських робіт з орієнтовними
темами майбутніх кандидатських досліджень тощо.
Реалії магістратури поставили на порядок денний ще одне змістовне питання.
Студенти і слухачі магістратури, як правило, найбільш активна спільнота колишніх
бакалаврів, які чітко бачать свої кар’єрні перспективи. Значна частина цих осіб планує
обіймати керівні посади різного рівня у відповідній галузі. Це підштовхує до необхідності
надавати в процесі навчання відомості з основ загального і галузевого менеджменту, що
суттєво вплине на формування професійної компетентності випускника.
Зважаючи також на постійне зменшення потенційних бюджетних місць в
магістратурі, актуальною потребою часу є співпраця з потенційними роботодавцями щодо
започаткування грантових програм і пільгових кредитів для навчання в магістратурі з
подальшим працевлаштуванням випускників. Це кропітка, складна робота.
Слід зауважити, що питання матеріально-технічного забезпечення навчального
процесу в магістратурі ми в цій роботі не розглядаємо свідомо, бо зазначена проблематика в
сучасних умовах функціонування вищої освіти не може бути вирішена тільки через
реалізацію управлінських рішень, особливо це стосується інженерно-технічних і фізикоматематичних спеціальностей.
Виходячи з викладеного вище, зробимо такі висновки:
1. Управління професійною підготовкою фахівців в умовах магістратури передбачає
прийняття низки управлінських рішень, направлених на розробку дієвих, функціонально
обґрунтованих компетентнісних моделей випускника магістратури як основи модернізації
навчального процесу.
2. Поліпшення якості освітнього процесу в магістратурі, забезпечення академічної
доброчесності безпосередньо пов’язано з управлінням процедурною складовою зазначених
процесів і потребує вдосконалення чинних і розробки нових механізмів забезпечення якості
освіти в конкретному ВНЗ.
3. Керівництву вищих навчальних закладів України необхідно приділити більше
уваги підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів, яким доручено забезпечувати здійснення
моніторингових процедур для забезпечення якості підготовки фахівців у умовах
магістратури.
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4. Нагальною потребою сьогодення є проведення низки науково-комунікативних
заходів для керівного складу ВНЗ України щодо оптимізації управлінської діяльності для
забезпечення якості навчального процесу в магістратурі.
5. Нагальною потребою часу є необхідність розробки і затвердження фінансових
механізмів стимулювання викладачів магістратури в межах чинних бюджетів ВНЗ, що
сприятиме поліпшенню якості надання освітніх послуг на другому рівні вищої освіти.
Перспективи подальших досліджень. До перспективних напрямів досліджень даної
проблематики ми відносимо розробку технологій управління навчальним процесом у
магістратурі вищих навчальних закладів, націлених на вирішення окремих завдань,
відображених у Законі України «Про вищу освіти» та інших концептуальних документах.
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ПІДГОТОВКА СТАРТАПЕРІВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ
ВИРІШЕННЯ
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Визначено значущість упровадження нових технологій та виведення на ринок
інноваційних продуктів у розвитку національної економіки. Конкретизовано перелік
інституцій, засобів та умов належної підготовки стартаперів. Узагальнено перелік
актуальних економічних, методологічних, організаційних, правових і соціальних
проблем у цій царині. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на вирішення цих
проблем, як-от: навчання на основі інтеграції академічної освіти та інноваційної
діяльності; залучення представників різних спеціальностей для участі у стартаппроектах; поєднання навчання з практичною діяльністю самого підприємця; залучення
до підготовки майбутніх стартаперів кваліфікованих викладачів, які мають власний
практичний досвід розробки та реалізації стартапів; надання податкових пільг
підприємцям і пільгових кредитів бізнес-ангелам, котрі інвестують ресурси в цей
процес; забезпечення реальної підтримки з боку держави та бізнесу під час запуску
кращих стратапі.
Ключові слова: стартапери, підготовка, проблеми, способи вирішення.
Мельниченко В.А. «Подготовка стартаперов: проблемы и подходы к их решению»
Определено значимость внедрения новых технологий и выведения на рынок
инновационных продуктов в развитии национальной экономики. Конкретизировано
перечень институций, средств и условий надлежащей подготовке стартаперов.
Обобщено перечень актуальных экономических, методологических, организационных,
правовых и социальных проблем в этой сфере. Предложено комплекс мероприятий,
направленных на решение этих проблем, а именно: обучение на основе интеграции
академического
образования
и
инновационной
деятельности;
привлечение
представителей разных специальностей для участия в стартап-проектах; сочетание
обучения с практической деятельностью самого предпринимателей; привлечение к
подготовке будущих стартаперов квалифицированных педагогов, имеющих
собственный практический опыт разработки и реализации стартапов; предоставление
налоговых льгот предприятиям и льготных кредитов бизнес-ангелам, которые
инвестируют ресурсы в этот процесс; обеспечение реальной помощи со стороны
государства и бизнеса во время запуска лучших стартапов.
Ключевые слова: стартаперы, подготовка, проблемы, способы решения.
Меlnychenko Vladyslav “Preparation of start-upers: problems and their solutions”
The importance of the introduction of new technologies and bringing innovative
products to the market in the development of the national economy is defined. The list of
institutions, resources and conditions of the appropriate preparation of start-upers is
concretized. The list of current economic, methodological, organizational, legal, and social
problems, existing in this field, is summarized. A list of arrangements for solving these
problems is proposed, namely, teaching based on the integration of academic education and
innovational activity; engagement of representatives of different specialities for the
participation in start-up projects; combination of education with practical activity of
entrepreneurs; engagement of skilled pedagogues, who have their own practical experience in
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developing and launching start-ups, in the preparation of future start-upers; provision of tax
reductions to ventures and preferential loans to business angels, who invest resources in this
process; provision of real help from the government and business during the stage of
launching of the best start-ups.
Keywords: start-upers, preparation, problems, solutions.
Загальна постановка проблеми. Вагомою запорукою розбудови економіки є
забезпечення її галузей та сфер діяльності висококваліфікованими фахівцями,
переважна більшість з яких поповнить лави найманих працівників, чимало – стануть
підприємцями, і лише окремі – спробують реалізувати власні стартапи. Існуючі
пропорції, з одного боку, значною мірою обумовлені наявними традиціями й станом
національної економіки, а з іншого – потребують коригувань, оскільки робота за наймом
ніколи не була, не є і не буде запорукою матеріальної та моральної свободи, а тому
дедалі більше людей прагнуть стати підприємцями. Проте «в умовах жорсткого
розподілу ринку дедалі меншими є шанси новостворених бізнес-структур отримувати
достатній дохід за рахунок лише перепродажу товарів. Саме тому підприємці-початківці
мусять приділяти значну звагу впровадженню нових технологій та виведення на ринок
інноваційних продуктів. Тобто нині замало створити бізнес-структуру, необхідно
забезпечити її унікальність. При цьому дедалі частіше йде мова не лише про нові
підходи до розвитку «підприємництва», а і про створення «стартапу»» [5].
Вважається, що стартаперами не народжуються, а ними стають. Саме тому зростає
важливість підготовки фахівців, здатних успішно займатись підприємництвом і
реалізовувати стартапи. Однак особливу насторогу викликає той факт, що «загальний
рівень професійної підготовки майбутніх підприємців не можна вважати задовільним,
оскільки 20 % випускників мають низький рівень розвитку структурно-динамічних та
етико-смислових характеристик особистісно-професійної суб’єктності, а це означає, що
вони не спроможні після закінчення навчання у ВНЗ успішно вести власний бізнес» [3,
с. 14]. Тим самим не лише «марнуються» ресурси, витрачені на підготовку таких
«фахівців», а й ускладнюється їхнє використання для подальшого (передусім,
інноваційного) розвитку національної економіки. Усе це й обумовлює актуальність
нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні науковці (Н. Кульбіда,
2005; О. Хомин, 2007; О. Креденцер, 2009; Л. Криницька, В. Лагодзінська, 2011 та ін.)
дослідили окремі аспекти професійної підготовки майбутніх підприємців, тоді як
дотепер поза увагою залишаються підходи до формування стартаперів. Натомість
окремим аспектам запуску та розвитку стартапів присвячено публікації у фахових
виданнях: проаналізовано основні відмінності стартапу від звичайних форм ведення
підприємницької діяльності (Є. Чазов, 2013); обґрунтовано основні правила для
створення найбільш вдалого та ефективно діючого стартапу (О. Корнух, Л. Маханько,
2014); виявлено особливості розвитку інтернет-стартапів в Україні (Л. Богатирьова,
Т. Тардаскіна, Ю. Терешко, 2015); запропоновано методику інтегрованої оцінки
стартап-проектів (О. Звегінцева, І. Золотарьова, О. Щербаков, 2015); вивчено
особливості становлення й розвитку стартапів в Україні в контексті їх впливу на
конкурентоспроможний розвиток вітчизняного ринку високих технологій та економіку
країни в цілому (Т. Міркунова, О. Мрихіна, А. Стояновський, 2015); розглянуто відомі
способи формування моделі інформаційної системи для підтримки стартап-проектів
(С. Недайвода, Ю. Скорін, О. Щербаков, 2015); запропоновано механізм проектного
навчання ІТ-стартапа (Е. Плохая, 2015); досліджено технології моніторингу
функціонування інноваційних ІТ-стартапів (Ю. Узун, 2015); виявлено проблеми
становлення й розвитку стартапів в Україні (О. Курченко, 2016); висвітлено історичні
аспекти виникнення та особливості діяльності стартап-компаній (С. Легенчук, 2016);
акцентовано увагу на необхідності інвестиційного забезпечення вітчизняних стартапів
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(М. Мальчик, О. Попко, 2016); розкрито перспективи розвитку інновацій шляхом
інтеграції стартап-проектів (Н. Ровинська, 2016).
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних науковців, слід наголосити увагу
на існуванні дефіциту комплексних досліджень у цій царині, а відтак – необхідності
подальших наукових розвідок за даною проблематикою.
Завдання дослідження. Метою статті є розробка рекомендацій щодо
вдосконалення підготовки стартаперів. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити
такі завдання: 1) виокремити існуючі підходи до підготовки стартаперів; 2) узагальнити
перелік актуальних проблем у цій царині; 3) запропонувати комплекс заходів,
спрямованих на вирішення цих проблем.
Результати дослідження. Проблематика вдосконалення підготовки стартаперів не
нова для вітчизняної науки та освіти. Нині така підготовка здійснюється як
спеціалізованими організаціями (вищими навчальними закладами, які здійснюють
підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «магістр»; центрами
неперервної освіти дорослих і навчально-практичними центрами при навчальних
закладах,
навчальними
центрами
у
структурі
приватних
підприємств;
короткотерміновими курсами перепідготовки майбутніх підприємців із числа
безробітних при Центрах зайнятості…), так і самостійно, користуючись відповідними
сайтами
(зокрема,
www.bbschool.ru;
www.blogbusiness.com.ua;
www.damu.kz;
www.molodost.bz;
www.zebra-company.ru/products…),
навчальною
(«Азбука
предпринимательства»
(Б. Райзберг,
1991);
«Курс
предпринимательства»
(В. Горфінкель, В. А. Швандар и др., 1997); «Приватний підприємець» (Т. Онищенко,
2002); «Організація підприємницької діяльності» (І. Гой, Т. Смелянська, 2004); «Основи
підприємництва» (З. Варналій, 2006; Л. Донець, Н. Романенко, 2006; А. Виноградська,
2007); «Основы предпринимательства» (А. Луньова, М. Переверзєв, 2009)…) та
пізнавальною літературою («Богатый папа – бедный папа»; «Квадрант денежного
потока» (Р. Кійосакі, Ш. Лектер, 2001); «Думай и богатей» (Н. Хілл, 2007); «Work the
pond», (Д. Резак, 2007); «Искусство заключать сделки» (Д. Трамп, 2010); «100 советов
начинающему предпринимателю» (О. Голосова, 2012); «Дар Мидаса» (Р. Кійосакі,
Д. Трамп, 2012); «Blue Ocean Strategy» (В. Чан Кім, 2012); «How to convince people»
(К. Марлоу, 2014 …), порадами знайомих підприємців тощо.
Належна підготовка майбутніх стартаперів передбачає, по-перше, відповідні етапи
становлення: «первинна підготовка до підприємницької діяльності за курсовими
формами навчання; поглиблена професійна підготовка підприємців; навчання впродовж
життя, освоєння додаткових спеціальностей» [2, с. 11]; по-друге, залучення
висококваліфікованих викладачів (бажано з досвідом діяльності в бізнес-структурах
інноваційного спрямування), які цікаво, завзято й предметно витлумачують положення
сучасної навчальної програми; по-третє, добір самодостатніх і цілеспрямованих учнів,
які можуть і хочуть багато працювати (передусім самостійно) над створенням і
розвитком стартапів; по-четверте, наявність гідної матеріально-технічної, організаційної
та методологічної бази, яка дозволяє учням набути необхідні теоретичні знання та
практичні навички в цій царині.
При цьому і викладачі, і їхні учні повинні чітко усвідомлювати таке: 1) «ринкова
економіка вимагає від майбутніх фахівців особливого способу життєдіяльності, нового
типу мислення, вільного від встановлених стереотипів» [3, с. 3] як у цілях, так і в
способах їх досягнення; 2) варто змінити орієнтири: з «уникнення невдач» на
«досягнення успіху», з перепродажу товарів масового вжитку на «впровадження нових
технологій та/чи виведення на ринок інноваційних продуктів» [5]; 3) стартап є
прогресивною формою інноваційного підприємництва, яка передбачає узгодження
інтересів «власників (інвесторів), інноваторів і менеджерів (керівників) стартапу» [1,
с. 28] не лише у сфері ІТ-технологій, а й в інших галузях і сферах національної
економіки; 4) майбутні стартапери повинні: одержати знання з теорії підприємництва,
економічного аналізу, бухгалтерського обліку, організації діяльності, логістики,
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інженерії, права…; набути комплексні компетенції та перший практичний досвід їх
використання в цій царині; «розуміти, як працюватиме конкретна бізнес-модель;
правильно підібрати команду, здатну втілити конкретну бізнес-ідею у життя» [7, с. 279];
здобути навички роботи в команді та самовдосконалення, інноваційного мислення та
ділового спілкування задля ефективного використання обмежених ресурсів в умовах
невизначеності, швидкого й професійного реагування на зміни економічного
середовища, розробки стратегії розвитку стартапу…; розуміти специфіку та тенденції
розвитку національної економіки; навчитися формулювати та втілювати в життя як
власні ідеї, так і доопрацьовувати чужі (найчастіше популярні, але недосконалі)
продукти та/чи ідеї, а також залучати інвестиції для реалізації стартап-проектів.
Н. Кульбіда стверджує, що «для другокурсників більш характерним є прагнення
досягти успіху за рахунок добрих виконавських якостей, а також уміння правильно
будувати стосунки з людьми та підносити себе, що, певною мірою, в майбутньому може
характеризувати їх як «гарних виконавців», а не успішних підприємців» [3, с. 13], тобто
наявні принципові хиби підготовки майбутніх «вільних художників у бізнесі».
Очевидно, що стартапер не повинен чекати, доки хтось не вкаже, що саме слід зробити й
створить для цього певні умови; натомість саме він має бути не лише генератором ідей,
а й особою, котра докладе максимум своїх зусиль для її реалізації та долучить до цього
однодумців і необхідні ресурси. При цьому важливо, окрім іншого, допомогти
студентам «розгледіти» власні вроджені особисті якості та навчитися ними правильно
користуватись.
Узагальнення публікацій за даною проблематикою та результати власних
досліджень дозволили:
1) виокремити перелік актуальних проблем підготовки стартаперів:
– економічні: недостатнє фінансування закладів освіти; низькі доходи родин
майбутніх стартаперів і невисока заробітна плата освітян; низький (порівняно з
традиційними видами бізнесу) рівень рентабельності більшості стартап-проектів на
початковому етапі;
– методологічні: недосконалість навчальних програм, їхня відірваність від потреб
ринку;
– організаційні: дефіцит кваліфікованих викладачів, які мають власний
практичний досвід розробки та реалізації стартапів; проблеми із залученням бізнесангелів, інвесторів і менторів, а також представників бізнес-акселераторів, бізнесінкубаторів і ринку венчурного капіталу; недостатній взаємозв’язок ситуації на ринку
праці з потребою в підготовці спеціалістів тієї чи іншої кваліфікації;
– правові: недолуга підтримка інноваційного розвитку національної економіки та
підготовки стартапів;
– соціальні: недостатні мотиви самореалізації, творчості й незалежності майбутніх
стартаперів; низький статус науково-педагогічної професії; масштабна корупція;
непрестижність ведення легального (у т.ч. інноваційного) бізнесу.
2) запропонувати комплекс заходів, спрямованих на покращання підготовки
стартаперів, а саме: «навчання на основі інтеграції академічної освіти та інноваційної
діяльності; залучення представників різних спеціальностей для участі в стартаппроектах; створення спеціальних курсів для стартаперів-початківців; співробітництво з
бізнес-інкубаторами, проектами інноваційного прориву; надання методичних
рекомендацій зі створення стартапа та методики оцінки отриманих результатів;
створення плану консультацій для стартап-команд наставниками; розробка сценаріїв
тренінгів, майстер-класів, зустрічей із провідними стартаперами та представниками
підприємств; проведення науково-практичних конференцій; організація конкурсів на
кращий стартап; створення в складі ВНЗ спеціалізованого підрозділу, чию діяльність
спрямовано на інтеграцію стартап-проекту в процес навчання» [6, с. 172]; «встановлення
надбавок викладачам за кураторство студентськими стартап-проектами; преміювання
студентів за реалізацію успішних стартап-проектів» [6, с. 173]; «поєднання навчання з
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практичною діяльністю самого підприємця під наглядом і за допомогою досвідчених»
[2, с. 16] практиків і педагогів; «використання сучасних форм і методів навчання:
тренінг-семінарів (інформаційних, базових, інтенсивних і креативних); майстер-класів;
індивідуального консультування (консалтингу)» [2, с. 18]; «участь у виставках,
конкурсах фахової майстерності; оновлення змісту професійно-практичної підготовки;
участь у професійних тренінгах-семінарах, майстер-класах тощо» [2, с. 12]; «значне
розширення переліку вивчення тих навчальних дисциплін, котрі могли б сприяти більш
цілісному пізнанню сучасної реальності» [8, с. 13]; «збільшення кількості практичних
занять, під час яких учні шкіл зможуть стати учасниками ділової гри «Створи власний
стартап»; введення до навчальних планів класів економічного спрямування предмету
«Основи стартапу», а для решти старшокласників – доповнення предмету «Економіка»
темою «Основи стартапу»» [4, с. 126]; залучення до підготовки майбутніх стартаперів
кваліфікованих викладачів, які мають власний практичний досвід розробки та реалізації
стартапів; надання податкових пільг підприємцям і пільгових кредитів бізнес-ангелам,
які інвестують ресурси в цей процес; забезпечення реальної підтримки з боку держави
та бізнесу запуску кращих стратапів; адаптування до умов України передового світового
досвіду щодо методичного та економічного забезпечення цього процесу тощо.
Висновки. Встановлено, що нині в Україні підготовка майбутніх стартаперів
здійснюється як спеціалізованими організаціями, так і самостійно з використанням
відповідних сайтів, навчальної та пізнавальної літератури, порад знайомих підприємців
тощо.
Виокремлено ряд актуальних економічних, методологічних, організаційних,
правових і соціальних проблем підготовки стартаперів.
Запропонований комплекс заходів спрямовано на створення сприятливих умов для
вдосконалення підготовки стартаперів.
Перспективи подальших досліджень. Продовження наукових розвідок за даною
темою слід зосередити на розробці рекомендацій, спрямованих на покращання умов для
розвитку вітчизняного (передусім інноваційно спрямованого) бізнесу.
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У статті наведені історичні аспекти запровадження компетентністного підходу в
вітчизняній та зарубіжних системах освіти. В ході дослідження було з’ясовано, що
компетентнісно орієнтована освіта пройшла шлях від біхевіористського трактування
навчання як вироблення потрібної реакції на стимули до сучасного розуміння його як
перманентного формування компетентностей, необхідних для успішного існування в
умовах інформаційного суспільства. Було звернуто особисту увагу на зміну змістового
наповнення її основних дефініцій, зміни функцій та завдань керівників ЗНЗ у світлі
компетентністного підходу до освіти. Ми з’ясували, що науковці різних країн дещо
розходяться у трактуванні окремих моментів компетентнісного підходу до освіти, зокрема у
тому, що стосується кількості та структури компетентностей, у тому числі і базових. Разом
із тим слід зазначити, що останнім часом прослідковується тенденція до уніфікації цих
категорій. Проведене дослідження продемонструвало, що модернізація освіти- це
безперервний процес.
Ключові слова: Компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, історичні
аспекти, керівник ЗНЗ.
Чеботарева И. А. «Исторические аспекты внедрения компетентностной парадигмы в
процесс подготовки руководителей ОУЗ»
В статье рассмотрены исторические аспекты внедрения компетентностного подхода в
отечественной и зарубежных системах образования. В ходе исследования было выяснено,
что компетентностно ориентированное образование прошло путь от бихевористкого
трактования обучения как выработки нужной реакции на стимулы, к современному
пониманию его как перманентного формирования компетентностей, необходимых для
успешного существования в условиях информационного общества. Мы обратили особое
внимание на изменение содержательного наполнения основных дефиниций, изменения
функций и задач руководителей ОУЗ в рамках компетентностного подхода к образованию.
Мы выяснили, что ученые разных стран несколько расходятся в трактовании отдельных
моментов компетентностного подхода к образованию, в частности в том, что касается
количества и структуры компетенций, в том числе и базовых. Вместе с тем следует
отметить, что в последнее время прослеживается тенденция к унификации этих категорий.
Проведенное исследование продемонстрировало, что модернизация образования - это
непрерывный процесс.
Ключевые слова: Компетентность, компетенция, компетентностный поход,
исторические аспекты, руководитель ОУЗ.
I. O. Chebotarova “Historical aspects of competence-based paradigm implementation in the
process of headmasters’ training”
The present work highlights various historical aspects of competence-based approach
implementation in the national and foreign educational systems. Our research has revealed that
competence-based approach made the way from behavioural interpretation of education from
getting the necessary stimulation response to its contemporary understanding like a constant

©Чеботарьова І. О., 2016

32

39

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТРАТЕГІЯ МЕТОДОЛОГІЯ

competence forming, necessary for the successful existence in the conext of information-oriented
society.We paid a special attention to the change of its essential defenitions content interpretation,
changes of headmsters’ functions and tasks in the framework of the competence-based approach. It
was explored that scientists from different countries split over the definitions of the moments of
the competence-based approach, in particular regarding of competence quantity and structure,
which includes standard competences. At the same time, it should be emphasized that lately
unification trend of these categories is observed. The undertaken study showed that educational
modernization is a constant process.
Key words: Competence, competency, competence-based approach, historical aspects,
headmaster.
Актуальність дослідження та постановка проблеми. Початок третього тисячоліття
ознаменувався кардинальними зрушеннями в багатьох сферах людської діяльності.
Відбувся перехід до інформаційної цивілізації, наука та освіта почали відігравати важливу
роль як соціальні явища, які суттєво залежать від отримання, аналізу, переробки та
продукування інформації. Виходячи з цього, реформування освіти було неминучим, адже
проблема невідповідності процесів у освітянській галузі сучасним вимогам почала
гальмувати економічний розвиток багатьох країн. Реформам дозволили запровадити нові
форми організації навчання і, зрештою, осучаснити освітню сферу. Революційним
зрушенням у плані поліпшення якості освіти стало звернення до компетентістної
парадигми, яка забезпечила включення кожної людини в процес пізнання навколишнього
світу і знаходження свого місця в ньому.
Аналіз досліджень та публікацій. Дослідженню питання становлення
компетентнісного підходу в освіті присвячено багато робіт зарубіжних та вітчизняних
дослідників. Серед них Р. Уайт (дав перше тлумачення поняття компетентності),
Дж. Куллахан, Дж. Равен, А. Мейхью, М. Лейтер, С. Раков (виділив ключові компетенції
спеціаліста), В. Радул (розглядав компетентність як необхідну складову професіоналізму),
О. Пометун, І. Зязюн, А. Маркова, Т. Браже, Н. Тализіна, С. Шишов (досліджував проблеми
формування професійної компетентності), І. Бех, О. Пєхота (розглядав професійну
компетентність через призму особистості спеціаліста), О. Садівник, Г. Терещук тощо [17].
Англійський психолог Дж. Равен визначає поняття «компетентність» як специфічну
здатність ефективного виконання певних дій у предметній галузі, зокрема й
вузькопредметні знання, способи мислення, навички, розуміння відповідальності за власні
дії [12, с. 161]. Він одним із перших побудував модель загальної компетентності,
представивши її у вигляді матриці зі 143 елементів [13].
Щодо поняття «компетентність», Н. Хомський вводить його в теорію мови та дає
визначення поняття «компетенція». Д. Маккеланд, Л. Спенсер, С. Спенсер, Дж. Равен, а за
ними і російські дослідники В. Болотов, Е. Зеєр, А. Бодальов, С. Шишов говорять про те,
що компетентнісний підхід передбачає перехід від знаннєво-орієнтованого компоненту
змісту освіти до практичного, необхідного для вирішення життєвих проблем, виконання
різних соціальних ролей та функцій [1, с. 10]. Чітко простежуються певні паралельні
процеси у вітчізняній і зарубіжній освіті.
Нідерландські вчені університету «Фонтіс» наголошують на ролі керівника, педагога
у формуванні системи якісної освіти. На їхню думку, вчитель повинен не лише мати хороші
знання з предмета, але й вміти донести їх до учнів в адекватний спосіб, взаємодіяти з учнями та колегами, спілкуватися з батьками та проводити консультації з різними
інституціями [5, с. 64].
Вітчизняна дослідниця С. Бондар, спираючись на роботи П. Борисова, О. Дахіна,
І. Єрмакова, В. Краєвського, О. Овчарук, О. Пометун, І. Родигіна Б. Хасан, А. Хуторського,
досліджує різницю між поняттями «компетентність» і «компетенція». С. Щенников
акцентує увагу на аспектах вживання терміну «компетенція» в бізнес-діяльності [6, с 32].
О. Ануфрієва, Є. Павлютенков розглядають компетентнісний підхід у розрізі
професійної компетентності і зазначають, що вона охоплює всі сфери особистості
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(потребнісно-мотиваційну, операційно-технічну, самосвідомість), формується в процесі
активної діяльності та є певним етапом на шляху до професійної майстерності [9, с. 80].
Професійним компетентностям керівника-управлінця присвячують свої роботи
Л. Васильченко, Л. Даниленко, Г. Єльнікова, В. Лаврук, В. Лунячек. З їхніх праць
випливає, що управлінець повинен володіти не лише належними знаннями, вміннями й
навичками, а й такими якостями, як співробітництво, ініціатива, здатність до роботи в
команді, здатність оцінювати, комунікативні здібності, вміння вчитися, логічно мислити,
правильно відбирати і використовувати інформацію [7, с. 24].
Постановка завдання. Мета цієї статті –дослідити генезис упровадження
компетентнісної парадигми у вітчизняну та зарубіжні системи освіти в контексті
формування професійної компетентності керівників освіти.
Вища та середня освіта послуговується компетентнісною парадигмою близько 25
років. Але передумови для запровадження компетентнісної освіти склалися раніше – в
середині ХХ століття, коли розвиток освітньої системи багатьох країн перестав встигати за
темпом розвитку й оновлення знань. Витративши на навчання в освітньому закладі декілька
років, молодь, потрапивши на виробництво, змушена була перенавчатися, бо знання за час
навчання застарівали, а промисловість навпаки – зазнавала постійної модернізації.
У цей час у суспільному житті відбулися певні зміни, які прямо вплинули на освітній
процес: освіта стала масовим явищем, індустріальне суспільство змінилося інформаційним,
детерміноване пізнання – плюралістичним, однозначність оцінок – їхньою ймовірністю.
Традиційна освіта встала перед необхідністю оновлення її базової методології. Виникла
потреба в інший освіті – більш гнучкій, яка б зосереджувалася не на засвоєнні інформації, а
на формуванні якостей, необхідних для креативної діяльності та самостійного засвоєння
нових знань [5, с. 15]. «Компетентнісний підхід до навчання» став актуальним.
Термін «компетентність» увів у науковий обіг науковець Р. Уайт. У 1959 році у роботі
«Motіvatіon reconsіdered: the concept of competence» він дає визначення цьому поняттю на
основі особистісних складових, включаючи мотивацію [3; с. 150]. В 1970 році цей термін
вживає Крейґ Ландберг у праці «Планування Програми розвитку адміністраторів». У 1973
поняття «компетенція» використав доктор філософії Девід Мак-Клеланд у семінарській
роботі «Тестування задля виявлення компетентності, а не розумових здібностей» [4, с. 10].
У процесі свого становлення, яке припадає на кінець ХХ – початок XXI ст.,
компетентнісна освіта пройшла декілька еволюційних етапів (за П. Хейджером): 60-70-ті
роки, 70-90-ті роки, 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ століття [11].
60-70-ті роки ХХ ст. характеризуються трактуванням поняття компетентності в дусі
біхевіоризму: компетентність визначається як демонстрація діяльності. Виходячи із цього,
педагогічна освіта тих років, зокрема у США, визначалася як результативно- або
компетентнісно-спрямована. В її основі лежала біхевіористична трактовка навчання, яке
розумілося як зміни поведінки учня / студента, спричинені зовнішніми стимулами.
У 70-90-ті роки відбувається перехід від біхевіористської теорії до
конструктивістської, на компетентності починають дивитися як на загальні навички, що
прямо впливають на характер майбутньої діяльності. Філософія конструктивізму стверджує,
що індивідууми здатні конструювати власну дійсність, яка використовує реалії оточуючого
світу та взаємодіє з іншими. Навчання трактується не як реакція на стимул (як у
біхевіористів), а як явище, яке додає до існуючої інформації нову, реорганізуючи стару
таким чином, щоб до неї можна було інтегрувати нові елементи та організувати нові
когнітивні структури для розміщення в пам’яті. Мету освіти починають розуміти як
створення спеціальних умов, у яких учень може проводити інтерпретацію оточуючого
світу, взаємодіючи з ним для конструювання власної моделі знань [4, с. 52].
У 90-ті роки до розуміння природи компетентності додалися такі елементи, як
виконання певних дій та володіння певними якостями (інтелектуальними, моральними,
соціальними тощо).
Поняття компетентнісної освіти (Competency – Based Education) виникло у 80 – 90-х
роках у США. Його появі передувала незадоволеність представників підприємств та бізнесу
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результатами навчання випускників вищих навчальних закладів. Їм закидали брак досвіду
та невпевненість при застосуванні отриманих знань на практиці та при прийнятті рішень.
Приблизно у той самий час ідеї компетентнісної освіти поширюються й у інших
країнах. Так, у 1986 році у Великій Британії була здійснена реформа, в результаті якої в
основу національної системи кваліфікаційних стандартів була покладена концепція
компетентнісно-орієнтованої освіти. Таким чином, головним завданням британської освіти
стало формування функціональних компетенцій; здатності виконувати дії на робочих
місцях, визначені професійними стандартами; підвищення особистої ефективності. У 90-х
роках у Франції при описі стандартів професійної діяльності (зокрема й учителів)
починають використовувати категорії компетентнісної освіти. У даному випадку
компетенції визначаються як ресурси, які людина використовує для здійснення діяльності в
певній ситуації. Когнітивна, поведінкова, досвідна складові
кожної компетенції
актуалізуються в певній діяльності, вписаній у визначений організаційний контекст [4, с.
45].
Зважаючи на важливість освітньої теми, у США, Канаді, країнах ЄС, Україні та
інших державах уже понад 25 років триває дискусія щодо проблем освіти в умовах
сучасного інформаційно-технологічного суспільства, проводиться багато відповідних
досліджень.
Так, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з 80-х років
досліджує компетентності/компетенції та їхнє формування під час освітнього процесу.
Проаналізувавши дані, отримані з різних країн, для визначення результативності та
ефективності освіти, фахівці цієї організації виробили певну систему освітніх індикаторів,
покликаних допомогти впровадженню компетентнісної парадигми у зміст освіти.
У 2001 р. фахівці ОЕСР спрямували свою діяльність на визначення поняття ключових
компетентностей, у зв’язку з чим поставили перед світовою спільнотою низку запитань,
пов'язаних зі змістом, компонентами ключових компетенцій, формуванням їх переліку та
співвіднесенням їх із різними умовами життя [5, с. 8].
Результатом дискусії навколо цих запитань стало встановлення фахівцями ОЕСР
трьох груп ключових компетентностей, які мають використовуватися у якості
концептуальної бази: інтерактивне використання засобів; автономна діяльність; уміння
діяти в соціально гетерогенних групах [15]. Цю класифікацію в подальшому використало
багато країн при запровадженні концепції освіти впродовж життя.
Основні положення щодо формування ключових компетентностей та умінь було
відображено у рекомендаціях міжнародної спільноти (у Білій книзі Європейської Комісії
(1996 рік), Меморандумі з освіти впродовж життя (2000 рік), Плані дій Євросоюзу та Ради
Європи (2002 рік), Плані дій з навичок та мобільності Єврокомісії (2002 рік) тощо).
Під час досліджень, проведених ОЕСР, було зроблено спробу оцінити компетентності
через використання міжнародних тестів PISA (Involvement of EU Member States in Largescale International Studies on Educational Studies on Educational Attainment). У контексті цього
у 2000 році в тестах PISA з’явилися завдання, за допомогою яких стало можливим
дослідити наскрізні компетентності (мотивацію учнів, ставлення до навчання, вміння
користуватися комп’ютером тощо) [5, с. 12].
У 1997 році з метою визначення та дослідження ключових компетенцій під егідою
Федерального статистичного департаменту Швейцарії та Національного центру освітньої
статистики США й Канади була розпочата програма «Визначення та відбір
компетентностей: теоретичні й концептуальні засади» (DeSeCo), до якої долучилися
міжнародні експерти з різних сфер діяльності – освіти, бізнесу, праці, охорони здоров’я
тощо.
Узагальнивши досвід багатьох країн, експерти програми DeSeCo запропонували таке
визначення компетентності (competency) – це здатність успішно задовольняти соціальні та
індивідуальні потреби, виконувати поставлені завдання. Складовими компетентності є
взаємовідповідні пізнавальні ставлення та практичні навички, цінності, емоції, знання,
вміння, елементи поведінки; усе, що необхідно мобілізувати для активної дії.
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Дослідження в рамках програми DeSeCo дали можливість більш ніж 18 країнам, які
брали в ній участь, визначитись зі списком власних ключових компетентностей.
Розробники проекту дійшли висновку, що для вирішення життєвих ситуацій необхідно
застосувати цілісну сукупність компетентностей. При цьому центральне місце дослідники
відвели рефлексивному мисленню і діям, тобто здатності навчатися на основі досвіду,
реагувати на зміни, формувати критичну позицію тощо [4, с. 56].
Підвалини для запровадження компетентнісного підходу в освіті було закладено в
положеннях Cорбонської (1998 рік), Болонської декларацій (1999 рік), Берлінського,
Берґенського, Лондонського, Празького, Льовенського комюніке Європейської Комісії.
У 2000 році було затверджено Програму розвитку Об’єднаних Націй, компонентом
якої стало запровадження проекту «Освітня політика та освіта “рівний — рівному”»
(ПРООН), присвяченого модернізації змісту освіти з використанням компетентнісного
підходу та формуванню ключових компетентностей у молоді. Там запропоновано
орієнтовний перелік із семи ключових компетентностей: уміння вчитися; громадянська,
підприємницька, соціальна, загальнокультурна компетентності; ІКТ-компетентність;
здоров’язберігаюча компетентність [4, с. 11].
Велику роль у визначенні нових базових компетентностей зіграв Лісабонський
договір представників країн Євросоюзу у 2001 році. У березні ж 2002 року в Барселоні було
запропоновано такий набір базових компетентностей: базові компетентності з іноземних
мов, математики, технологій ІК, природознавства; грамотність (навички читання, письма та
лічби), а також соціальні навички, уміння вчитися, загальна культура, підприємливість [16,
с. 23].
Цей перелік склав основу для списку ключових компетентностей для навчання
впродовж життя, наведених у Європейській довідковій рамковій структурі, яку було
ухвалено Європейським Парламентом та Європейською Радою у 2006 році. У цьому
документі було зазначено, що для євроспільноти ключовими компетентностями є:
культурна освіченість та виразність; ініціативність та підприємливість; міжособистісна,
соціальна, громадянська компетентність; математична компетентність та базові
компетентності у галузі науки та техніки; цифрова обчислювальна компетентність; уміння
вчитися; спілкування рідною мовою; спілкування іноземними мовами.
Фахівці прогнозують, що наступним кроком повинне стати документування
результатів навчання у своєрідному «євро-паспорті» — сертифікаті, в якому буде
відображено компетенції (професійні та ключові) та кваліфікації, які набув студент під час
навчання.
Зважаючи на те, що якість освітнього процесу залежить від педагогів, Європейська
Рада в 2007–2009 роках розробила низку рекомендацій відносно покращення якості
педосвіти шляхом удосконалення володіння вчительськими компетенціями.
Зокрема в Рекомендаціях Європейської Ради і Представників Урядів країн-членів
«Про поліпшення якості педагогічної освіти», виданих у 2007 році, від учителів
вимагається, зокрема, ефективна робота в гетерогенних класах; праця в співробітництві з
колегами, батьками, громадою; участь у розвитку школи; участь у інноваціях та
дослідженнях; використання ІК-технологій для вирішення професійних завдань. Крім того,
вчитель повинен бути автономною особистістю, яка неперервно навчається; розвивати
компетентності впродовж життя [4, с. 52 ].
У 2008 році європейськими установами було узгоджено впровадження Європейської
Рамки Кваліфікацій (ЄРК), яка узагальнює досвід формування національних кваліфікацій і
переводить їх у наднаціональний формат. ЄРК містить 8 рівнів кваліфікацій,
характеристики яких визначено через використання 3-х дескрипторів (знання, уміння,
компетентності — автономність і відповідальність).
Компетентнісна парадигма у сфері вищої школи впроваджувалася, зокрема, через
тривалий проект Європейської Комісії «Настроювання освітніх структур в Європі». В
процесі його реалізації було дано визначення ключовим поняттям (результати навчання,
кредити, компетентності тощо). Зокрема компетентності там розглядаються як динамічне
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поєднання знань, розумінь, навичок, умінь, здатностей; запропоновано їхній поділ на
загальні (базові) та спеціальні предметні (фахові) компетентності. В рамках цього проекту
було сформульовано мету навчальних програм – розвиток компетентностей.
Серед останніх досліджень щодо провадження компетентнісної парадигми у сфері
педагогічної освіти слід відзначати проект 2010 року «Курікулум педагогічної освіти в
країнах ЄС», який фінський університет Ювескюля виконував на замовлення Європейської
Комісії. Фахівці проекту стверджують, що серед інших компетентностей, якими, має
володіти вчитель, повинна бути й лідерська компетентність [4, с. 61].
Потрібно зазначити, що в різних європейських країнах існує різне ставлення до
підготовки управлінців, зокрема керівників освітніх установ. У деяких країнах вони
традиційно отримують не педагогічну, а спеціальну адміністративну освіту, покликану
сформувати в них управлінську компетентність. В інших країнах (наприклад, у Фінляндії)
компетентність прагнуть розвинути в успішних педагогів за допомогою спеціальних
навчальних програм.
У будь-якому випадку в усіх зарубіжних країнах простежується тенденція до
трансформування управлінської освіти в напряму постійної (впродовж життя)
перепідготовки та вдосконалення. Прикладом такого «перманентного» навчання є проект
ОЕСР, розпочатий 2008 року, «Удосконалюючи систему шкільного керівництва» (Improving
School Leadership) [20].
Про те, що підготовці керівників шкіл присвячено велику увагу, говорить участь 22
країн Європейського Союзу в проектах Європейської кваліфікаційної мережі для
ефективного шкільного лідерства (European Qualification Network for Effective School
Leadership) [18].
Що стосується компентенізації національної освіти, то підґрунтям для цього є низка
нормативних документів, які стосуються розвитку вищої освіти в Україні, зокрема закон
«Про вищу освіту», Національна Рамка Кваліфікацій України та інші.
Освіта керівників ЗНЗ в Україні здійснюється згідно з Галузевим стандартом вищої
освіти України, за спеціальністю 073Менеджмент «Управління навчальним закладом»,
затвердженим Міністерством освіти і науки України у квітні 2015 року.
Висновки. На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що
компетентнісно орієнтована освіта пройшла довгий шлях від біхевіористського трактування
навчання як вироблення потрібної реакції на стимули до сучасного розуміння його як
перманентного формування компетентностей, необхідних для успішного існування в
умовах інформаційного суспільства.
Дані, наведені у статті, дозволяють стверджувати, що науковці різних країн дещо
розходяться у трактуванні окремих моментів компетентнісного підходу до освіти, зокрема в
тому, що стосується кількості та структури компетентностей, у тому числі й базових. Разом
із тим слід зазначити, що останнім часом прослідковується тенденція до уніфікації цих
категорій – як мінімум у межах ЄС. Велика кількість проектів та наукових дискусій,
присвячених питанню компетентнісної освіти в педагогічній галузі, свідчить про
системний підхід до реформування всієї освітньої системи.
Ми мали змогу пересвідчитися, що в даний час вивчення цього питання перебуває в
полі зору не лише науковців, а й законодавців, і напрацювання перших нерідко є
підвалиною для складання нормативних документів, якими потім керуються освітяни тієї чи
іншої країни. Це накладає на дослідників велику відповідальність, вимагає постійного
вдосконалення методів дослідження та інтерпретації отриманих результатів.
Дослідження показало, що в європейській практиці до підготовки керівників ЗНЗ
існує 2 підходи: 1) через підготовку керівників лише як адміністраторів і 2) через
перепідготовку вчителів, які виявили адміністративні здібності, шляхом проходження
відповідних освітніх програм.
Перспективи подальших досліджень. Ми вважаємо за доцільне продовжити аналіз
технологічних аспектів запровадження компетентнісної парадигми в освітній процес,
зокрема в частині підготовки керівників ЗНЗ.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ОДЕСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО
(1945-1970р.р.)
©Башкір О.І.
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Інформація про автора:
Башкір Ольга Іванівна: ORCID: 0000-0001-5237-9778; boi83@ukr.net; кандидат педагогічних
наук; докторант кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди вул. Алчевських 29; м. Харків, , 61002, Україна.

Головне призначення педагогічної освіти полягає в підготовці суб’єктів педагогічної
діяльності та піднесенні в такий спосіб продуктивності освітньої сфери держави в цілому.
Діяльність кафедри педагогіки як провідної в структурі вищого педагогічного навчального
закладу відповідає всім вимогам суспільства до підготовки майбутнього вчителяпрофесіонала.
Спектр роботи кафедри педагогіки Одеського державного педагогічного інституту
імені К.Д. Ушинського протягом 1945-1970 років охоплює не лише традиційні як для
кафедри напрями (навчальний, науковий, виховний, організаційний), а й урізноманітнює
діяльність навчального закладу, фахових кафедр, Інституту вдосконалення вчителів,
педагогічних колективів шкіл не лише м. Одеси та області, а й усієї України. На базі
кафедри педагогіки діяли наукові лабораторії, створено Університет передового досвіду
вчителів, Народний педагогічний університет для батьків. Члени кафедри регулярно
здійснювали зв'язок зі школами, проводили на їх базах експериментальні дослідження з
метою підвищення рівня практичної підготовки студентів.
Дослідження особливостей діяльності кафедри педагогіки ОДПІ імені
К.Д. Ушинського сприяє виявленню історичних фундацій педагогічних ідей, теорій,
концепцій, об’єктивній оцінці відомих фактів, реалій, досвіду підготовки майбутніх
учителів із метою вдосконалення освітнього та наукового потенціалу українського
суспільства.
Ключові слова: педагогічна освіта, кафедра педагогіки, майбутній учитель, наука,
підвищення кваліфікації, зв'язок зі школою.
Башкир О.И. «Особенности деятельности кафедры педагогики Одесского
государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского (1945-1970)».
Главное назначение педагогического образования состоит в подготовке субъектов
педагогической деятельности и повышении в такой способ продуктивности
образовательной сферы государства в целом. Деятельность кафедры педагогики как
ведущей в структуре высшего педагогического учебного заведения соответствует всем
требованиям общества к подготовке будущего учителя-профессионала.
Спектр работы кафедры педагогики Одесского государственного педагогического
института имени К.Д. Ушинского в течении 1945-1970 годов охватывает не только
традиционные как для кафедры направления (обучающее, научное, воспитательное,
организационное), но и создал условия для разнообразия деятельности учебного заведений,
профессиональных кафедр, Института усовершенствования учителей, педагогических
коллективов школ не только г. Одессы и области, но и всей Украины. На базе кафедры
педагогики действовали научные лаборатории, создан Университет передового опыта
учителей, Народный педагогический университет для родителей. Члены кафедры регулярно
осуществляли связь со школами, проводили на их базе экспериментальные исследования с
целью повышения уровня практической подготовки студентов.
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Изучение особенностей деятельности кафедры педагогики ОГПИ имени
К.Д. Ушинского способствует выявлению исторических фондов педагогических идей,
теорий, концепций, объективной оценке известных фактов, реалий, опыта подготовки
будущих учителей с целью усовершенствования образовательного и научного потенциала
украинского общества.
Ключевые слова: педагогическое образование, кафедра педагогики, будущий
учитель, наука, повышение квалификации, связь со школою.
Bashkir O.I. “The features of the pedagogical department activities in Odessa state
pedagogical institute named after K.D. Ushynsky (1945-1970)”
The main purpose of teacher education is the training of educational activities subjects and
thus the rise in productivity of educational sector of the state as a whole. The activities of the
Department of Pedagogy as a leading one in the structure of the higher pedagogical educational
institution meet all the requirements of society in the training of future professional teachers.
The activities spectrum of the Pedagogical Department of the Odessa State Pedagogical
Institute named after K. D. Ushynsky during 1945-1970 is included not only traditional as for the
department areas (academic, scientific, educational, organizational), but it also diversified the
activities of the educational institution, specialized departments, the Institute of Teachers
Advanced Training, teaching staff of schools not only in Odessa and the region but also in the
whole Ukraine. There were scientific laboratories, the University of Teachers Advanced
Experience, Public Pedagogical University for parents created on the basis of the Department of
Pedagogy. Members of the department regularly communicated with schools, they carried out
experimental studies on their bases to improve students' practical training.
Distinguishing the features of the activities the Department of Pedagogy of the Odessa State
Pedagogical Institute named after K. D. Ushynsky contributes to identify historical foundations of
pedagogical ideas, theories, concepts, to assess objectively the known facts, realities, experience of
future teachers training in order to improve the educational and scientific potential of Ukrainian
society.
Keywords: teacher education, Department of Pedagogy, future teacher, science, advanced
training, communication with school.
Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку освіти України XXI
століття особлива увага приділяється становленню вчителя-професіонала, здатного
організувати навчально-виховний процес на всіх рівнях освіти, у всіх типах освітніх
закладів, здійснювати якісну науково-дослідницьку діяльність у рамках свого фаху,
самоосвіту, перебувати в стані постійної готовності до управлінської діяльності.
Серед основних шляхів підвищення рівня підготовки майбутнього вчителя є
збереження та примноження традицій кафедри педагогіки як структурного підрозділу
вищого педагогічного навчального закладу. Саме кафедра педагогіки забезпечує
формування покоління вчителів нової генерації, що зможе допомогти людині зрозуміти
навколишній світ, визначити своє призначення в ньому. Джерелом збагачення теорії й
практики діяльності кафедри педагогіки є усвідомлення історичного досвіду підготовки
вчителів, виявлення прогресивних напрямів роботи членів колективу кафедри на різних
етапах її розвитку.
Аналіз останніх досліджень. Питання значення кафедри в структурі закладу освіти
знайшли відображення в наукових розвідках В. Астахової, К. Астахової, Л. Зеленської,
С. Золотухіної, С. Лупаренко, Л. Нечепоренко, С. Рєзніка та ін. Варта уваги монографія
російського дослідника Л.М. Конєва, який на підґрунті розвитку кафедри педагогіки і
психології Челябінського державного педагогічного університету описує процес
становлення і розквіту педагогічної думки Південного Уралу. Однак у працях дослідників
повною мірою не висвітлено окремих аспектів діяльності кафедр педагогіки як провідних у
педагогічних навчальних закладах, не схарактеризовано вплив розробок кафедр на процес
фахової підготовки майбутнього вчителя, підвищення наукового рівня їх професорсько-
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викладацького складу. У рамках означуваної проблематики діяльності кафедр педагогіки
педагогічних ВНЗ України проведено науковий пошук, висвітлений у нашій статті, метою
якої є виявлення особливостей діяльності кафедри педагогіки Одеського державного
педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського протягом 1945-1970 років.
Варто зазначити, що досліджувана нами кафедра в означуваний період називалася
кафедрою педагогіки і психології (лише в 1960-х роках у навчальному закладі,
відокремившись від кафедри педагогіки і психології, сформувалася окремо діюча кафедра
психології). З огляду на предмет наукового пошуку, в статті висвітлено діяльність
педагогічної секції кафедри.
Виклад основного матеріалу. Одеський державний педагогічний інститут імені
К.Д. Ушинського відноситься до небагатьох навчальних закладів України, які працювали
впродовж Другої світової війни у складі 5 факультетів: літературного (український і
російський відділи), історичного, географічного, фізико-математичного, фізичного
виховання і спорту.
У звіті роботи інституту за 1942-1943н.р. зазначено про функціонування при ВНЗ 12
кафедр (марксизму-ленінізму, педагогіки і психології, історії СССР, загальної історії,
російської мови, російської літератури, української мови, української літератури, іноземних
мов, математики і фізики, географії, військова), які потягом року проводили навчальну,
наукову, систематичну консультаційну роботу за суворим розкладом у визначені дні та час
[12, арк.2]. Засідання кафедр проходили двічі на місяць, на яких обговорювалися питання
наукового характеру, плани роботи, звіти, результати змагань тощо.
Велику роль у відновленні й поліпшенні роботи ВНЗ відіграла постанова ЦК КП(б)У
від 12 вересня 1943р. «Про поліпшення викладання і навчально-виховної роботи у вищих
навчальних закладах Української РСР». У цьому документі узагальнювався досвід,
нагромаджений вищої школою УРСР у політичному вихованні студентської молоді,
вказувалося на найхарактерніші недоліки, висувалися конкретні завдання щодо піднесення
всієї ідейно-виховної роботи колективів ВНЗ. На засіданнях кафедр обговорювалися
питання якості лекцій, семінарських занять, методики викладання, організації самостійної
роботи студентів, проведення наукових конференцій із широким залученням до участі в них
студентів, створення студентських наукових товариств і гуртків.
У відповідності з постановою члени кафедри педагогіки займалися активною
розробкою наукових тем як індивідуального характеру, так і колективних під керівництвом
її завідувача Елькіна Давида Генріховича [12, арк.18.]. У воєнний час тематика кафедри
педагогіки ввібрала такі теми: «Сприйняття часу» (експериментальне дослідження проф.
Л.Г. Елькіна); «Психологічні особливості оборонних навичок школяра» (Стоянова М.І.);
«Психологія інтересів» (Драголі Л.Д.); «Особливості інтересів школяра в умовах
вітчизняної війни» (асп. Рискін І.З.); «Викладання шкільної гігієни в умовах вітчизняної
війни» (проф. Бересточко); «Героїка вітчизняної війни як фактор виховання молоді»
(доц. Збандуто С.Ф.); «Виховання свідомої дисципліни» (Родак І.І.); «Історія народної
освіти Туркменії» (асп. Левіт Ч.Я.) [13].
Активна як для воєнного часу робота кафедри сприяла тому, що в післявоєнний
період наукова робота її членів лише покращилася, незважаючи на складні умови. За перші
п’ять років післявоєнного періоду лише керівник кафедри Збандуто Степан Федорович на
шпальтах журналів друкує низку одноосібних наукових статей: а) «О.М. Горький про
виховання нової людини» // Радянська педагогіка, №7, 1945; б) «Г.С, Сковорода – видатний
український просвітитель-педагог» // Черноморская комуна, 1945; в) «К.Д. Ушинський –
великий російський педагог» // Большое знамя, 1947; г) «Київська академія XVI-XVIII ст.»
// Радянська педагогіка, №7, 1947; д) «Педагогічні погляди В.Г. Бєлінського» // Радянська
школа, №3, 1948; е) «Спецсемінар з педагогіки» // Советская педагогіка, №6, 1949; ж) «Про
виховання дисципліни в школі» // Уч. Записки Одеского пединститута, т.8, 1947; з)
«Патріотизм вітчизняної інтелігенції» // Большое знамя, 1948; и) «Виховання вітчизняного
патріотизму в школі», «Виховання соціалістичного гуманізму в школі», «Етична бесіда як
метод морального виховання дітей» // Радянська школа, №5, 1950 та ін. [1].
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Наказом управління у справах вищої школи при Раді міністрів Української РСР від
31 січня 1948р. «Про виконання ВНЗ УССР наказу управління у справах вищої школи при
Раді міністрів УРСР №248/У «Про поліпшення викладання і політико-виховної роботи у
вищих начальних закладах УРСР» обговорено недоліки навчальної роботи в ряді кафедр і
окремих суб’єктів професорсько-викладацького складу вишів, якість викладання і методику
роботи окремих кафедр, виховну роботу серед студентів, науковий ріст на кафедрах [2].
Згідно з постановою, всі кафедри педагогічних інститутів провели велику роботу
стосовно перегляду та переробки навчальних програм і робочих планів. У нових програмах
більш широко висвітлювалися питання досягнення вітчизняної науки, культури і техніки,
нових наукових знахідок і відкриттів. Було зроблено акцент на історичні надбання тієї чи
іншої науки, історична тематика активно розроблялася науковцями та не менш інтенсивно
до цієї роботи долучалися студенти. Читання доповідей на ці теми проходили регулярно з
максимальним залученням громадськості.
Як правило над реалізацією постанов працювали всі члени кафедри педагогіки як
провідної в педагогічному навчальному закладі: С.Ф. Збандуто, В.Т. Ружейніков,
М.М. Маянц, К.С. Ходькова, Ц.Я. Левіт, Є.Л. Клем, В.М. Верескун, М.С. Гриценко,
С.Г. Дорфман, О.І. Рубан, Є.Л, Клем, Є.П. Герасимяк, Котляр [3].
У Директивах XIX з’їзду КПРС по п’ятому п’ятирічному плану розвитку СРСР на
1951-1955рр. намічалося «поліпшити роботу науково-дослідних інститутів і наукову роботу
вищих навчальних закладів, повніше використовувати наукові сили для розв’язання
найважливіших питань розвитку народного господарства, узагальнення передового досвіду,
забезпечуючи широке практичне застосування наукових відкриттів. Усіляко сприяти
вченим у розробленні ними теоретичних проблем з усіх галузей знання і зміцнювати зв'язок
науки з виробництвом» [17, с.53].
Велике значення для розвитку науки у ВНЗ мали також постанова Ради Міністрів
СРСР від 12 квітня 1956р. «Про заходи поліпшення науково-дослідної роботи у вищих
навчальних закладах» [16]. Необхідною умовою розвитку науки, важливим засобом
спілкування вчених та обміну думками серед загалу вчених і практиків, координації
досліджень, що проводилися одночасно численними колективами, стала публікація
наукових праць. ВНЗ видавали «Наукові записки», «Праці», тематичні і ювілейні збірники.
Учені також друкували свої праці окремими монографіями, а також у наукових журналах і
періодичних збірниках.
В основу наукової роботи кафедри педагогіки було покладено принцип
максимального наближення наукової роботи до потреб школи. Відповідно до цього і
планувалася науково-дослідна робота кафедри [6]. Весь колектив працював над великою
плановою комплексною роботою – монографією про 119 школу м. Одеси обсягом 25 др.
аркушів. Було проведено ряд експериментів із вивчення інтересів учнів у всіх класах, а
також із питань постановки політехнічного навчання, викладання креслення, основ
виробництва.
На початковому етапі написання монографії С.Ф. Збандуто ознайомив членів кафедри
з проспектом і методикою написання такого виду роботи [4, арк.5]. У порядку
ознайомлення викладачів зі школою на засіданні кафедри виступили завуч, учителі, які
розповіли про особливості та недоліки середнього навчального закладу.
У подальшому з викладачами було обговорено етапи написання монографії, план
розробки методики дослідження окремих питань і розділів монографії, склад авторського
колективу, характер допомоги школі в процесі роботи над монографією з метою
підвищення якості навчання і виховання; визначено бригаду для написання монографії, яка
складалася майже з усіх членів кафедри, де кожен отримав відповідне завдання: дослідити
навчальну роботу, провести бесіди з адміністрацією, засідання-наради за участю всіх членів
бригади, виготовити проспект дослідження з окремих предметів, вивчити навчальновиховну роботу в початкових класах, здійснити аналіз, відбір матеріалів, літературне
оформлення тексту. Усі члени бригади відвідували засідання методоб’єднання, уроки,
вивчали виховну, позакласну і позашкільну роботу.
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Зібрані матеріали характеризували стан викладання основ наук у даній школі (мови,
літератури, історії, географії, математики, фізики, хімії та ін.); шляхи і форми розвитку
учнів, учнівського колективу; роботу піонерської організації; стан виховної, позакласної та
позашкільної роботи, естетичного, фізичного виховання, роботи з батьками, громадськокорисної роботи учнів тощо.
Крім планової комплексної теми колектив кафедри працював над двома томами
«Наукових записок» об’ємом 27 др. арк. У першому томі висвітлено такі теми:
«Формування трудових навичок в учнів у процесі виробничого навчання» (С.Ф. Збандуто);
«Трудове виховання учнів у позакласній роботі» (Р.І. Хмелюк); «Підготовка колгоспних
бригадирів-полеводів у класах виробничого навчання» (В.І. Бабенко); «Гігієна праці учнів у
шкільних майстернях і на дослідно-шкільній сільськогосподарській ділянці»
(Я.Ф. Мукомель); «Шляхи і форми роботи класного керівника з колективом учнів»
(М.М. Маянц, кл. кер.29 школи П.І. Піменов); «З досвіду роботи з організації дитячого
колективу класу» (асп. Е.О. Львова); «Науково-атеїстичне виховання учнів середньої
загальноосвітньої школи» (В.М. Верескун); «Бесіда як метод навчання в 5-7 класах»
(М.С. Треніна);
«Формування
історичних
понять
в
учнів
5-7
класів»
(О.Й. Свердліковський);
Другий том «Наукових записок» (том XX) увібрав теми: «Розвиток школи в Україні
за 40 років радянської влади» (М.С. Гриценко); «Радянська педагогіка до 40-річчя
Жовтневої революції» (С.Ф. Збандуто); «З історії Одеського педагогічного інституту
ім.К.Д. Ушинського» (І.О. Власенко); «Розвиток школи на Одещині за 40 років радянської
влади» (М.М. Маянц, Я.Ф. Мукомель); «Позашкільні дитячі установи Одещини до 40
роковин Жовтневої революції» (Р.І. Хмелюк); «Н.К. Крупська про радянського вчителя у
формуванні наукового світогляду учнів» (В.П. Мещеряков); «Н.К. Крупська про
педагогічну пропаганду» (О.С. Гармізе); «Заохочення і покарання як методи виховання в
педагогічній системі А.С. Макаренка» (Н.І. Касько); «Організація і виховання учнівського
колективу школи-інтернату (з досвіду роботи школи-інтернату №1 м. Одеси)»
(С.Ф. Збандуто); «Виховання в учнів навичок ввічливості (з досвіду виховної роботи 3-4
класів)» (З.Н. Варбанець); «Значення традицій у вихованні учнівського колективу (з досвіду
роботи Грицевської сш Хмельницької області)» (Е.О. Львова); «Про шкільні традиції (з
досвіду роботи школи №3 м. Одеси)» (В.М. Тимашок); «Елементи художнього виховання
учнів в позакласній роботі (з досвіду роботи школи №58 м. Одеси)» (І.М. Щербакова);
«Бесіда як метод викладання нового матеріалу на уроках історії та географії 5-7 класів»
(М.С. Треніна); «Фронтальні та індивідуальні форми роботи з учнями на уроках»
(Л.П. Книш); «Про формування пізнавальних інтересів учнів 5-8 класів у процесі навчання»
(Л.Д. Драголі, Т.М. Свідіна, О.Й. Свердліковський).
Наукові роботи колективу кафедри педагогіки в переважно представляли
узагальнення педагогічного досвіду кращих учителів шкіл міста та області або
експериментальні дослідження з актуальних проблем вітчизняної педагогічної науки. До
розробки цих питань були залучені й окремі вчителі. Тому роботи були корисними для
практикуючих педагогів, носили узагальнюючий характер передового досвіду кращих
педагогічних шукань.
Розвиткові наукової роботи професорсько-викладацького складу інституту сприяла
організація в 1962-1963 н.р. при кафедрі педагогіки і психології науково-дослідної
психолого-педагогічної лабораторії [15, арк. 44.], яка контактувала з республіканським
інститутом психології, з науково-дослідним інститутом педагогіки, з центром
програмованого навчання при АПУССР; організовувала пленарні засідання науковометодологічних конференцій із програмованого навчання, займалася організацією і
проведенням експериментів, зокрема з питань класифікації методів навчання, організації
навчального процесу тощо.
Керуючись історичними рішеннями XXII з’їзду КПРС, Програмою партії, Законом
Верховної ради СРСР і УРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям» і рішеннями
пленумів ЦККПРС і ЦК КП України, колектив Одеського педагогічного інституту імені
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К.Д. Ушинського в 1964-1965н.р. особливу увагу приділяв творчим пошукам нових форм і
методів підвищення ефективності навчально-виховного процесу – піднесенню рівня
викладання, вдосконалення методів організації і проведення лабораторних, практичних і
семінарських занять, різних видів виробничої і педагогічної практики, поглибленню
наукового змісту й ідейної спрямованості лекцій. Розв’язанню цих принципово важливих
завдань була підпорядкована вся методична робота кафедр інституту [7].
На кафедрі педагогіки неодноразово обговорювалися питання про посилення
професійної підготовки студентів, підвищення ефективності лекцій, лабораторних,
практичних і семінарських занять із педагогіки, про нові, більш ефективні форми та методи
проведення педагогічної практики на різних етапах навчання. Кафедра систематично
спрямовувала діяльність методистів із виховної роботи і фахових дисциплін. Особливо
цінним було те, що кафедра остаточно упорядкувала методичну документацію для
студентів-практикантів, що позбавило її від формалізму і дало можливість більше часу
приділяти безпосередньо роботі в школі.
Протягом досліджуваного періоду в центрі уваги ректорату, деканатів, завідувачів
кафедр були питання подальшого підвищення рівня науково-педагогічної кваліфікації
професорсько-викладацького складу інституту, створення необхідних сприятливих умов
для підготовки і захисту кандидатських і докторських дисертацій шляхом надання творчих
відпусток, наукових відряджень тощо.
Колектив кафедри педагогіки провів значну роботу в напрямку покращення якості
різних видів занять і підвищення рівня своєї кваліфікації шляхом взаємовідвідування й
обміну досвідом викладання. Члени кафедри проводили відкриті лекції, практичні заняття з
подальшим їх обговоренням на засіданнях кафедри. Курси лекцій із психології, педагогіки,
історії педагогіки, семінарські, лабораторні заняття будувалися так, щоб максимально
наблизити їх до практики роботи школи, озброїти студентів знаннями, практичними
вміннями і навичками, педагогічною майстерністю. Для здійснення цього в лекційних
курсах розвивалися наукові проблеми сучасної педагогіки, які знайомили студентів із
закономірностями навчального і виховного процесу в школі, із складними педагогічними
ситуаціями, які мають місце в процесі навчання; з логічною структурою навчального
процесу, з психологічними, дидактичними основами навчання. Вивчення першоджерел і
обговорення конкретних педагогічних ситуацій навчально-виховного характеру викликало
в студентів живий інтерес, стимулювало їхнє мислення, спонукало майбутніх учителів до
творчої самостійної педагогічної діяльності під час педагогічної практики.
Згідно з планом культурного і наукового співробітництва між Рядянським Союзом і
зарубіжними країнами передбачалося розширення зв’язків і взаємообмін досвідом із питань
навчально-виховної роботи між ВНЗ різних держав. Особливе місце в такій формі
підвищення кваліфікації викладачів було відведено кафедрі педагогіки. Так, завідувачу
кафедри необхідно було розробити перспективний план підвищення науково-педагогічної
кваліфікацій викладачів педагогіки і психології шляхом направлення їх на стажування до
відповідних кафедр провідних ВНЗ України та зарубіжжя на 1967-1970р.р. [9, арк. 81].
Варто відзначити, що в означуваний період значно підвищився інтерес студентів до
предметів психолого-педагогічного циклу і педагогічної практики. Однак психологопедагогічна підготовка студентів не завжди знаходила свій подальший розвиток і
підкріплення в процесі вивчення фахових методик, у зв’язку з чим знання психологопедагогічних закономірностей не пов’язувалися з практикою, не закріплювалося
практичними навичками їх застосування в школі. Тому кафедра педагогіки вибудовувала
свою роботу в тісному контакті з фаховими кафедрами, брала безпосередню участь у всіх
видах роботи, пов’язаної з практичною підготовкою студентів.
На поглиблення знань студентів із педагогіки і піднесення педагогічної культури були
спрямовані лекції і семінарські заняття з історії педагогіки, де студенти знайомилися з
передовими педагогічними вітчизняними і зарубіжними течіями, з передовим досвідом
школи. На семінарських заняттях з історії педагогіки студенти вивчали першоджерела –
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твори
класиків
педагогіки:
Я.А. Коменського,
І.Г. Песталоцці,
А. Дистервега,
К.Д. Ушинського, А.С. Макаренка.
Кафедра педагогіки спільно з фаховими кафедрами розробила і представила на
затвердження раді інституту план зміцнення зв’язку зі школами, який спрямував роботу
кафедр на вивчення і наукове узагальнення передового досвіду роботи шкіл міста й області.
Особлива увага в плані приділялася розв’язанню найактуальніших проблем тогочасної
школи – підвищенню ефективності різних аспектів навчально-виховного процесу, зокрема
уроків з математики, фізики, мови, проблем статевого виховання молоді тощо. Наслідки
проведеної роботи з вивчення передового досвіду школи знайшли своє відображення в
наукових статтях, підготовлених членами кафедри і надрукованих у різних виданнях. Певну
теоретичну і практичну цінність мали роботи М.С. Треніної, зокрема «Активізація
розумової діяльності учнів на уроці», В.С. Барського «Моральні основи формування
особистості учнів юнацького віку». Цікавий фактичний матеріал із досвіду школи знайшов
відображення в підручнику «Педагогіка» С.Ф. Збандуто. Разом із кафедрами елементарної
математики і методики математики, природознавства, фізики, загальнотехнічних дисциплін
колектив кафедри педагогіки вивчав передовий досвід шкіл щодо організації навчання без
другорічництва, причини неуспішності учнів із математичних дисциплін, продовжував
експериментальну роботу в школах міста з упровадження нових методів викладання
математики початкової школи, вивчав ефективність програмованого навчання тощо. У
проведенні експериментальної роботи в школах брали участь члени кафедри: доц..
Збандуто С.Ф., доц. М.М. Маянц, доц. Р.І. Хмелюк, доц. Т.М. Баларіч та інші.
Зв'язок кафедри педагогіки зі школами не обмежувався лише вивченням роботи
школи. Кафедра організовувала виїзні засідання, зокрема в школу інтернат №7 м. Одеси на
тему «Дидактичні вимоги до уроку в початкових класах» [9] з метою надання методичних
рекомендацій учителям. Поряд із цим кафедра надавала школам всебічну допомогу шляхом
шефської роботи, участі провідних фахівців у роботі педагогічних рад шкіл, міських
педагогічних об’єднань тощо.
Однією з найдієвіших форм зв’язку кафедри педагогіки і фахових кафедр зі школами
був Університет передового досвіду вчителів, який працював на базі інституту з 1961року.
До складу університету входило 14 факультетів, які очолювалися провідними спеціалістами
фахових кафедр. Роботу факультетів координувала кафедра педагогіки. Університет
користувався великою популярністю серед учителів міста й області, створював умови для
ефективної роботи з розповсюдження передового досвіду кращих шкіл.
Дуже корисною була робота кафедри педагогіки, спрямована на підвищення
кваліфікації вчителів шкіл. Усі члени кафедри брали активну участь у роботі постійно
діючих семінарів при обласному Інституті підвищення кваліфікації вчителів, керували
роботою прикріплених до кафедри вчителів із підготовки кандидатських екзаменів і
написання кандидатських дисертацій.
Відомо, що в означуваний період одним із напрямів роботи ВНЗ був зв'язок із
громадськістю. Викладачі кафедри педагогіки регулярно читали в школах міста лекції для
батьків, лише в 1951-52н.р. в педагогічному кабінеті проведено 5 консультацій для вчителів
шкіл №№ 58, 3, 47, 107, 14, 80 із питань педагогічної пропаганди [5]. Також силами кафедри
педагогіки затверджувалася тематика, розроблялися доповіді для організованих кафедрою
педагогічних читань для випускників інституту [15].
Тісна співпраця з громадськістю сприяла тому, що при кафедрі педагогіки Одеського
педагогічного інституту ім. К.Д. Ушинського в 1956-1957н.р. було створено лекторій для
батьків, який згодом перетворився на Університет для батьків (директор Логінова Л.Є.),
який тісно співпрацював зі своїми філіалами в Ленінському районі міста, на базі школи
№72, на джутовій фабриці, фабриці ім. Воровського, в Київському районі міста, надавав
допомогу дитячій трудовій колонії.
Регулярно Університет педагогічних знань для батьків почав працювати з 1959 року
[11]. За 15 років свого існування заклад випустив 1306 осіб і набув статусу Народного
університету для батьків, неодноразово отримував республіканські премії та нагороди. Його
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випускники провадили велику громадську роботу з виховної роботи в школах,
позашкільних і оздоровчих дитячих закладах.
Відомо, що в спектрі всіх напрямів роботи кафедри педагогіки процес практичної
підготовки студентів є провідним. Відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР від 21
травня 1970р. «Про стан та заходи щодо поліпшення організації і проведення педагогічної
практики в педагогічних інститутах республіки» окремі теми з психології і педагогіки
вивчалися саме під час безвідривної педагогічної практики, змістом якої було практичне
поглиблення та закріплення набутих знань із педагогіки і безпосереднє ознайомлення
студентів із роботою школи: аналіз навчальних планів і програм середньої школи,
планування роботи середньої школи, робота директора, заступника директора з навчальної
роботи, учителя, класного керівника, вихователя, вожатого, організація діяльності
позашкільних навчально-виховних закладів, дослідження форм організації навчальновиховної роботи в школі тощо [14].
Однак методисти кафедр педагогіки були переобтяженими великою кількістю
студентів-практикантів (60-80 студентів на одного викладача), що не забезпечувало
належної якості методичної допомоги. Іноді до керівництва студентами-практикантами
долучалися і малокваліфіковані вчителі шкіл.
Виховна робота зі студентами реалізовувалася під час усіх форм організації навчання,
а також у позааудиторному просторі. Так, у зв’язку з постановою Колегії Міністерства
освіти УРСР від12 квітня 1968р. «Про побутові умови та організацію виховної роботи в
гуртожитках Глухівського, Сумського та Ніжинського педагогічних інститутів» силами
кафедри педагогіки не менше одного разу на місяць у гуртожитках інституту проводилися
тематичні вечори на політичні, науково-пізнавальні та виховні теми [9, арк.187].
У роботі кафедри педагогіки зі студентами провідне місце посідала наукова робота.
Крім того, вона сприяла підвищенню рівня професійної (наукової, методичної,
управлінської, організаційної) кваліфікації викладачів. На кафедрі діяло 2 наукові гуртки: з
педагогіки (керівник З.Н. Варбанець) [8, арк.23] та педагогіки при лабораторії морального
виховання (керівник Барський В.С.) [8, арк.2]. Тематика наукових гуртків затверджувалася
кафедрою та вченою радою інституту і відповідала суспільно-економічним, науковим,
освітнім детермінантам означуваного періоду.
Станом на 1968-1969н.р. на кафедрі педагогіки викладалися такі дисципліни:
педагогіка, педагогіка початкового навчання, історія педагогіки, спецсемінари з педагогіки
(школознавство, моральне виховання, наукова організація педагогічної праці), спецсемінар
на 1-му курсі всіх факультетів «Наукова організація розумової праці студентів», виховна
робота в позакласний час, виховна робота з піонерами (підготовка для роботи в літніх
оздоровчих таборах), заняття з аспірантами, викладачами ВНЗ і вчителями шкіл, які
складають кандидатський мінімум, курсові роботи, керівництво науковою роботою
студентів, педагогічна практика студентів у таборах [10].
На підставі обговорення ідей підвищення якості навчання, освіти і виховання на
Всесоюзному форумі вчителів (червень 1968р.) відповідно до проблем подальшого
розвитку вітчизняної школи, означуваних програмою КПСС і XXIII КПСС «Про заходи
щодо подальшого покращення роботи середніх загальноосвітніх шкіл», головна роль
покращення середніх навчальних закладів належала вчителю. Відповідно завданням нової
педагогіки став зв'язок педагогічної діяльності з завданнями суспільства.
Вищезазначене сприяло проведенню кафедрою педагогіки експерименту за новою
програмою в початкових класах Кодимського району. Керівнику експериментальної групи
доц. Логіновій Л.Є. доручено встановити зв'язок з Інститутом удосконалення вчителів,
облвно, розробити зміст методики експериментальної роботи в школах. Експериментальні
дослідження показали, що 4-річна програма для початкових класів за умови тогочасних
вимог і наочних методів може бути засвоєна за три роки й одночасно забезпечити досить
високий розвиток розумових здібностей дитини. Завдання експерименту – встановити
початок систематичного викладання основ наук із 4-го року навчання, тобто початковими
класами вважати 1-3 класи.
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Науково-дослідницький інститут педагогіки УССР склав проспекти нових програм
для 1-3 класів з усіх предметів. Для успішного використання нових програм необхідно
було: 1) перевірити можливості засвоєння нових програм учнями шкіл при різних умовах
навчання; 2) перевірити правильність розподілу навчального матеріалу кожного року
навчання; 3) скласти і на практиці перевірити нові підручники, які відповідали б новим
програмам і новим завданням навчально-виховного процесу в початкових класах; 4)
розробити і покращити методи і методичні прийоми навчально-виховного процесу
відповідно вимогам навчання; 5) визначити навчально-матеріальну базу; 6) підготувати
вчителів початкових класів до переходу на навчання й виховання за новими програмами.
В експерименті брали участь 5 членів кафедри психології й Інституту вдосконалення
вчителів, а також 4 члени кафедри педагогіки (Л.Є. Логінова, С.Ф. Збандуто, В.С. Барський,
М.С. Трьошина). У цілому було проведено констатуючий, педагогічний і психологічний
експерименти, оцінено переваги нової програми, методів викладання. У Кодимському
районі проведено семінари на тему «Зміст нової програми і основні напрями викладання
математики в початкових класах», на які приїжджали вчителі з Івано-Франківська,
Б.Дністровського педучилища й інших районів.
В обов’язки членів кафедри педагогіки входив вияв певних недоліків у процесі
експерименту та доручення відповідним кафедрам зробити висновки стосовно них.
Наприклад, деякі неточності у викладанні математики зобов’язували відповідну кафедру
педагогічного вишу здійснити аналіз помилок. Крім того, кафедра проводила роботу з
кожним учителем індивідуально з метою спільного вирішення проблем, не передбачених на
початковому етапі експерименту.
У рамках експерименту встановлено відповідність програм віковим особливостям
учнів, відповідність підручників для першого класу, програм для третіх класів; проведено
тритижневі курси перепідготовки вчителів, де акцентувалося на дидактичних знаннях;
визначено обсяг знань, який необхідно дати дітям протягом трьох років навчання;
підготовлено учнів та їхніх батьків до сприйняття нової програми; розроблено оптимальні
умови педагогізації батьків; визначено психологічне та психічне навантаження на дітей
протягом уроку (45хв) і протягом усього робочого дня (чотирьох уроків), відповідність
форм і методів роботи; розроблено і впроваджено теоретичний курс для управлінців школи,
план виїздів членів кафедри в експериментальні школи; оголошено завдання вчителям,
задіяним в експерименті: вести постійне спостереження за сприйняттям і засвоєнням
матеріалу та фіксувати все в щоденнику спостережень; розподілено роботу не лише між
кафедрами педагогіки і психології, а також елементарної математики, російської і
української мов.
Висновки. Галузь підготовки педагогів працює на всю освіту, а кафедра педагогіки
як провідна в структурі вищого педагогічного навчального закладу відображає потребу
суспільства на цю освіту. На підставі аналізу матеріалів Державного архіву Одеської
області виявлено спектр напрямів діяльності кафедри педагогіки Одеського державного
педагогічного інституту протягом 1945-1970 років. Насичена та дієва організація діяльності
кафедри сприяла розробці нових методів та форм роботи зі студентами, вчителями,
викладачами, учнями та їхніми батьками, громадськістю; відкриттю закладів педагогічної
освіти, котрі забезпечували загальнодержавну педагогізацію суспільства. Творчі зв’язки
кафедри зі школами міста та області спонукали і членів кафедри, і колективи шкіл до нових
методичних
розробок,
наукових
педагогічних
відкриттів,
стимулювали
до
самовдосконалення.
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ІНЖЕНЕРА-ПРОГРАМІСТА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ РИНКУ ПРАЦІ
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університету імені Богдана Хмельницького, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, 72312, Україна

У статті висвітлено дані різноманітних досліджень ринку праці, які проводились в
Україні в останні роки і які свідчать, що останнім часом першість у рейтингу найбільш
перспективних професій утримують IT-фахівці. Відповідно до наведеної статистики
визначено посади, які можуть посідати майбутні інженери-програмісти після закінчення
ВНЗ. Проаналізовано бази вакансій різних країн. На основі аналізу зарубіжних та
українських баз наведена класифікація посад у галузі інформаційних технологій за
професією інженер-програміст. У дослідженні проаналізований Класифікатор професій для
визначення професійної назви роботи в галузі програмування. Визначено, що на ринку
праці існує високе професійне замовлення на кваліфікованих спеціалістів у галузі
програмування. Зазначено, що вимоги до претендентів на посади відрізняються значною
різноманітністю, що обумовлено широким спектром технологій і мов програмування та
сфер діяльності майбутніх інженерів-програмістів.
Ключові слова: інженери-програмісти, професійна діяльність, ринок праці, бази
вакансій, класифікація посад.
Круглик В.С. «Классификация профессиональной деятельности инженерапрограммиста на основе анализа рынка труда»
В статье освещены данные различных исследований рынка труда, проводимых в
Украине за последние годы и которіе свидетельствуют, что в течение нескольких лет
первенство в рейтинге самых перспективных профессий удерживают IT-специалисты.
Согласно приведенной статистики определены должности, на которых могут работать
будущие инженеры-программисты после окончания вуза. Проанализированы базы вакансий
разных стран. На основе анализа зарубежных и украинских баз приведена классификация
должностей в области информационных технологий по профессии инженер-программист. В
исследовании
проанализировано
Классификатор
профессий
для
определения
профессионального названия работы в области программирования. Определено, что на
рынке труда существует высокий профессиональный заказ на квалифицированных
специалистов в области программирования. Указано, что требования к претендентам на
должности отличаются значительным разнообразием, что обусловлено широким спектром
технологий и языков программирования и сфер деятельности будущих инженеровпрограммистов.
Ключевые слова: инженеры-программисты, профессиональная деятельность, рынок
труда, базы вакансий, классификация должностей.
Kruglik V. "Classification market vacancies in information technology by profession
Software Engineer"
The article is devoted with various data market research work conducted in Ukraine in
recent years which says that in several years the championship in rating of the most promising
professions will be IT-specialists. According to statistics positions which can run future software
engineer after graduation is determined. Database of vacancies in different countries are analyzed.
With the analysis of foreign countries and Ukrainian the classification of positions in the field of
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information technology in the profession software engineer is arranged. The study analyzed the
classification of professions for determination of professional work names in the programming
sphere activity. It is determined that the labor market there is a high order for qualified
programming professional specialists. It is noted that the requirements for candidates to positions
is differ considerable variety because it is connected with a wide range of technologies and
programming languages and areas of future software engineers.
Keywords: software engineer, professional activity, labor market, job base, classification of
posts.
Постановка проблеми. Одним із показників ефективності професійної підготовки
майбутніх інженерів-програмістів у ВНЗ є їх затребуваність та висока
конкурентоспроможність на ринку праці. Якість професійної освіти оцінюється значною
мірою безпосередньо роботодавцями, які потребують підготовлених у ВНЗ спеціалістів із
ІТ, та ринком праці, що відображає попит на ІТ-професії.
Дані різноманітних досліджень ринку праці, які проводяться в Україні, свідчать про
наявність попиту на кваліфікованих програмістів. Так, наприклад, у 2012 р. більшість
вакансій у сфері ІТ /Інтернет/Телеком в Україні пропонували на повну зайнятість (96%) і
повний робочий день (84%). Віддалену роботу також пропонують досить часто – у 15%
випадків, ще 1% припадає на роботу зі змінним графіком (це досить високі показники,
порівняно з іншими професійними сферами). Важливим є те, що більшість вакансій у цій
сфері, а саме 61%, складають пропозиції для програмістів. У зв'язку з дефіцитом кадрів
компанії-роботодавці готові брати на роботу молодих фахівців, адже більшість пропозицій
відповідають вимогам до досвіду 1-3 роки. Найчастіше публікують вакансії для фахівців,
які володіють затребуваними на ринку мовами програмування та веб-орієнтованими
технологіями. Рівень затребуваності професій у сфері програмування становить 0,5 – на
одного кандидата дві вакансії [1].
За даними дослідження Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна,
протягом кількох років першість у рейтингу найбільш перспективних професій утримують
IT-фахівці. Дані були отримані в результаті опитування, проведеного Дослідницьким
центром Міжнародного кадрового порталу HeadHunter Україна в листопаді 2015 року. В
опитуванні взяли участь 2089 респондентів із різних регіонів України. У порівнянні з 2014
роком у 2015 році престижність професій програміста та ІТ-спеціаліста зменшилася з 45 %
до 39 %, проте серед найбільш перспективних професій все одно залишилася на першому
місці [9]. Також про попит на ІТ-фахівців в Україні свідчать відомості, що наведені в
аналітичній записці Державної служби статистики України «Пропозиція робочої сили та
попит на неї» (2016) [7].
Сьогодні основними постачальниками інженерів-програмістів для ІТ-підприємств є
вищі навчальні заклади, але вже існує достатньо потужна конкуренція з боку організацій,
що надають можливість прослухати один або кілька курсів за невеликий період часу і
отримати сертифікат. Для збереження конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг
ВНЗ мають забезпечити відповідність навчальних програм вимогам ринку праці і достатню
кваліфікацію випускників. У зв’язку з цим, важливим завданням є вивчення цільового
ринку праці та вимог роботодавців до професійної підготовки майбутніх інженерівпрограмістів. Для розв’язання поставленого завдання необхідно визначити посади, на яких
можуть працювати випускники університетів – програмісти. Аналізуючи бази вакансій, ми
дійшли висновку, що існує деяка неоднорідність у назвах професій у різних країнах, тому
необхідно класифікувати та систематизувати їх.
Аналіз останніх досліджень, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Проблемні питання підготовки майбутніх програмістів у вищих навчальних
закладах досліджували С. Ковальчук, О. Кучерук, Н. Мисиченко, О. Наумук, К. Осадча,
В. Осадчий, П. Павленко, О. Русанова, З. Сейдаметова, І. Шполянська, Д. Щедролосьєв та
інші вчені. Зокрема варіанти класифікації професійної діяльності програміста
запропонували С. Ковальчук і Д. Щедролосьєв. Разом із тим існує необхідність
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класифікувати посади за професією інженер-програміст, наявні на ринку вакансій, із метою
визначення їхніх спільних і відмінних рис і подальшого формулювання вимог до підготовки
фахівців з урахуванням можливих напрямів їхньої професійної діяльності.
Формулювання цілей статті. Проаналізувати зарубіжні та українські бази вакансій і
класифікувати посади, які існують на ринку вакансій за професією інженер-програміст.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одну зі спроб здійснити класифікацію
професійної діяльності програміста було здійснено у роботі Д. Щедролосьєва. Науковець
пропонує класифікувати професійну діяльність програміста у компанії за такими ознаками:
а) рівнем кваліфікації – junior, middle, senior; б) технологічним напрямом – Java, .Net,
C++…; в) роллю у проектах – керівник проекту, аналітик, архітектор, технічний лідер,
розробник, менеджер з конфігурації, менеджер з якості, інженер з якості, фахівець із
зв’язків із замовником [12].
С. Ковальчук за американським варіантом подає такий список спеціальностей у галузі
програмування: програміст-розробник (Software Design Engineer), розробник апаратури
(Hardware Design Engineer), фахівець із розробки тестів (Test Design Engineer), фахівець із
тестування (Tester), менеджер розробки (Program Manager), менеджер проектів (Project
Manager), аналітик бізнес-процесів (Business Analyst), менеджер інформаційних систем (IT
Manager) [2, с. 6].
У вищій школі України відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (2015 р.), професійна підготовка
майбутніх інженерів-програмістів ведеться за спеціальностями: «Інженерія програмного
забезпечення», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Комп’ютерна інженерія»,
«Системний аналіз, «Кібербезпека» (галузь знань «Інформаційні технології»), «Прикладна
математика» (галузь знань «Математика та статистика»), «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології», «Мікро- та наносистемна техніка» (галузь знань «Автоматизація та
приладобудування») [6].
На основі аналізу зарубіжних (workbc.ca, search.employment.gov.bc.ca, bcjobs.ca,
jobgo.ca, usajobs.gov, reed.co.uk, trudvsem.ru) та українських (rabota.ua, trud.gov.ua, trud.ua,
jobs.ua, work.ua, hh.ua) баз вакансій ми класифікували посади, які існують на ринку вакансій
за професією інженер-програміст (табл. 1). Їх можна розділити на три групи: за провідною
технологією, за сферою професійної діяльності та загальні. До першого типу ми віднесли
посади, для яких від претендента вимагається знання певної технології програмування,
мови програмування або конкретного середовища розробки (наприклад, .Net-розробник,
Java-програміст, Drupal-розробник тощо). До другого типу посад належать ті, які
охоплюють окрему сферу програмування (наприклад, Веб-програміст, ігровий програміст,
програміст баз даних, розробник прикладного забезпечення (ПЗ), системний аналітик,
програміст-тестувальник тощо). До третього типу ми віднесли посади загальної назви, такі,
наприклад, як ІТ-спеціаліст, інженер-програміст, без точної вказівки, в якій сфері і з якими
технологіями має працювати майбутній працівник.
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Таблиця 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

60

Класифікація посад на ринку вакансій за професією інженер-програміст
За провідною
№
За сферою професійної
№
Загальні
технологією
п/п
діяльності
п/п
Зарубіжні бази вакансій
.Net-розробник
1
розробник фінансових
1
ІТ-спеціаліст
систем
Java-програміст
2
веб-програміст
2
інженер-програміст
Drupal-розробник
3
ігровий програміст
3
провідний
спеціаліст з ІТ
UI-програміст
4
розробник ПЗ
4
старший інженерпрограміст
ЧПУ програміст
5
програміст баз даних
5
молодший
програміст
PHP-програміст
6
програміст6
комп’ютерний
тестувальник
програміст
CMM-програміст
7
програміст-аналітик
7
комп’ютерний
інженер
iOS-програміст
8
мережний програміст
8
Android-програміст
9
програміст даних
С, С#, C++ - програміст
10
цифровий програміст
CAD/CAM-програміст
11
архітектор бізнесаналітики
SAS-програміст
12
науковий інженерпрограміст
SQL-розробник
13
менеджер проектів
Python-програміст
Українські бази вакансій
інженер-програміст 1С
1
розробник ПЗ, ОС
1
інженер-програміст
інженер-програміст C#
2
розробник систем
2
програміст
.Net
автоматизації
тестування
програміст Java
3
інженер-програміст
3
спеціаліст ІТ
АСУ ТП
відділу
програміст ABAP
4
менеджер проектів
4
керівник ІТ відділу
програміст C++
5
програміст
мікроконтролерів
програміст PHP
6
тестувальник ПЗ
розробник Atlassian Jira
7
інженер-програміст баз
даних
розробник Oracle
8
архітектор проекту,
системи
Python розробник
9
3D програміст
розробник BI,
10
веб-розробник
QlickView
розробник MSSQL
11
розробник бізнесаналітики
Delphi розробник
12
розробник CRM
програміст-аналітик
13
UI/UX дизайнер
Lotus Notes\Domino
програміст CMS Bitrix
14
системний аналітик
HTML-верстальник
15
сервісний інженер
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На основі зіставлення результатів аналізу зарубіжних та українських баз вакансій, що
наведені в таблиці, можна резюмувати незначні розбіжності в назві посад; інтерес до
однакових мов програмування та технологій. Більше розбіжностей відзначається в назвах
вакантних посад, що відносяться до загального типу.
Слід зауважити, що для українського ринку вакансій властива така особливість: назва
посади інженер-програміст, що часто зустрічається в описі вакансій, не відображає сферу
діяльності майбутнього робітника, як це ми бачимо в описах зарубіжних вакансій. Тобто в
описі вакансії інженера-програміста можуть бути обов’язки або системного адміністратора,
або тестувальника ПЗ, або розробника ОС.
Із метою аналізу і зіставлення назв професій у галузі програмування ми
проаналізували Класифікатор професій [5], призначений для застосування центральними
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями соціальних
партнерів усіх рівнів, іншими громадськими організаціями, всіма суб'єктами
господарювання під час запису про роботу в трудові книжки працівників. Із 30 професійних
назв робіт у галузі ІТ, нами було обрано 26 (табл. 2), які ми віднесли до галузі
програмування.
Професійні назви робіт у галузі програмування
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Таблиця 2

Професійна назва роботи

Розділ класифікатора

2
Молодший науковий співробітник
(програмування)
Науковий співробітник
(програмування)
Науковий співробітник-консультант
(програмування)
Інженер-програміст
Програміст (база даних)
Програміст прикладний
Програміст системний
Аналітик операційного та прикладного
програмного забезпечення
Аналітик програмного забезпечення та
мультимедіа
Інженер з програмного забезпечення
комп'ютерів
Аналітик з комп'ютерних комунікацій
Аналітик комп'ютерних систем
Аналітик комп'ютерного банку даних
Інженер з автоматизованих систем
керування виробництвом
Інженер з комп'ютерних систем
Інженер-дослідник з
комп'ютеризованих систем та
автоматики
Конструктор комп'ютерних систем
Інженер із застосування комп'ютерів
Інженер системний видавничополіграфічного виробництва

3
Професіонали
- професії, що передбачають високий
рівень знань у галузі фізичних,
математичних, технічних, біологічних,
агрономічних, медичних чи
гуманітарних наук;
- професії, що вимагають від працівника
(з урахуванням кола та складності
певних професійних завдань та
обов'язків) кваліфікації за:
1) дипломом про повну вищу освіту, що
відповідає рівню спеціаліста, магістра;
2) дипломом про присудження наукового
ступеня (кандидат наук, доктор наук);
3) атестатом про затвердження вченого
звання (старший науковий співробітник,
доцент, професор)
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20
21
22
23
24
25
26

1

2
Технік із конфігурованої
комп'ютерної системи
Фахівець з інформаційних
технологій
Фахівець із комп'ютерної графіки
(дизайну)
Фахівець із розробки та тестування
програмного забезпечення
Фахівець із розроблення
комп'ютерних програм
Оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
Оператор комп'ютерної верстки

Продовження таблиці 1
3

Фахівці
- професії, що вимагають знань в одній
чи більше галузях природознавчих,
технічних і гуманітарних наук;
- професії, яким відповідає кваліфікація
за дипломом чи іншим відповідним
документом: молодшого спеціаліста,
бакалавра, спеціаліста, що проходить
післядипломну підготовку; спеціаліста

Технічні службовці
- професії, що передбачають знання,
необхідні для підготовки, збереження,
відновлення інформації та проведення
обчислень;
- професії, до яких може бути
застосований рівень кваліфікації
"молодший спеціаліст", а також
професії, що вимагають повної загальної
середньої та професійно-технічної освіти
чи повної загальної середньої освіти та
професійної підготовки на виробництві

Отже, можна зробити висновок, що роботодавці при пошуку потрібних спеціалістів не
використовують вичерпну назву вакансії для розуміння її суті та недостатньо користуються
офіційним Класифікатором професій, для кожної з яких сформульовані посадови інструкції,
обов’язки і вимоги до знань, умінь та навичок у відповідних нормативних документах. Такі
недоліки не дозволяють претендентам на вакансію повністю зрозуміти, що від них вимагається,
тому часто для з’ясування побажань роботодавця та можливостей претендента є співбесіда, під
час якої роботодавець оцінює претендента на вакантну посаду. Успіх або неуспіх залежить не
тільки від професійних якостей (освіти, досвіду, вміння спілкуватися), а й від того, яке перше
враження буде справлено на роботодавця [10, с. 219-220].
Висновки з даного дослідження. В результаті аналізу вимог суспільства (за вимогами
роботодавців у вакансіях та статтями у ЗМІ) до якості професійної підготовки майбутніх
інженерів-програмістів можна зробити такі підсумки: на ринку праці існує високий рівень
професійного замовлення на кваліфікованих спеціалістів у галузі програмування, що зумовлене
швидкими темпами розвитку галузі,
мобільністю працівників та високою їхньою
конкуренцією; назви професій у галузі програмування та вимоги до претендентів на посади
значно відрізняються, що обумовлене широким спектром технологій і мов програмування та
сфер діяльності майбутніх інженерів-програмістів. Подальші дослідження необхідно
спрямувати на визначення вимог, обов’язків та особистих якостей, що пропонуються для
майбутніх-інженерів програмістів на ринку праці.
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Contradictions that exist between the demands of society, economy and culture and the actual
state education in countries with transition economy, the possibility of fairly rapid restructuring of
education in fashion design and insufficient development of the main approaches to educational
content in the field, a wide range of tasks that are solved during the activity towards fashion design
and insufficient attention to education in this area are formulated.
Aim of article is to prove the possibility of rapid restructuring of educational content in
countries with economies in transition using the basic demands of society, economy and culture
taking into account spectrum of problems solved in the activity towards fashion design.
The paper formulate the basic problems of education, highlight their cause and justify the
possibility of a quick resolution of fashion in reforming education. The basic provisions and
competences to prepare master of fashion design on the basis of competence approach proposed by
European project tuning are confirmed. The approaches to learning designers based on active
learning methods, including the Socratic method are grounded. The methods of practical
implementation of the performance diploma project are proposed. The result of the proposed method
is the curriculum for master's degree in fashion design, which in its conceptual framework focuses on
innovative technologies in education and design. This approach will accelerate the transformation of
how design education and education in general, u will ultimately lead to increased learning.
Key words Fashion education, competence approach, active educational methods, transition
economies
Курана К., Рябчиков М.Л. «Завдання і можливості освіти в області дизайну моди в
країнах з перехідною економікою»
Сформульовані протиріччя, які існують між запитами суспільства,економіки і культури
і реальним станом в освіті країн з перехідною економікою, можливістю досить швидкої
перебудови освіти в галузі дизайну моди і недостатньою розробкою основних підходів до
змісту освіти в цій галузі, широким спектром завдань, що розв’язуються в процесі активності
в напрямку дизайну моди і недостатньою увагою до освіти в цьому напрямку.
Мета роботи – доведення можливості швидкої перебудови змісту освіти в країнах з
перехідною економікою при використанні основних запитів суспільства,економіки і культури
при врахуванні спектра завдань, що розв’язуються в процесі активності в напрямку дизайну
моди.
В статті сформулювати основні проблеми освіти, висвітити їх причини і обґрунтувати
можливість їх швидкого розв’язання при реформуванні дизайн освіти. Обґрунтовані основні
положення і компетенції для підготовки магістра дизайнера одягу на основі використання
компетентнісного підходу запропонованого європейським проектом тюнінг. Обґрунтовані
сучасні підходи до навчання дизайнерів на основі активних методів навчання, зокрема методу
Сократа. Запропоновані методи практичної реалізації при виконанні дипломного проекту.
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Результатом запропонованих авторами методів є навчальний план підготовки магістрів в
галузі дизайну моди, який в своїй концептуальній основі орієнтується на інноваційні
технології в освіті і дизайні. Такий підхід прискорить трансформацію як дизайн освіти, так і
освіти в цілому, щ в кінцевому результаті приведе до підвищення рівня навчання.
Ключові слова Фэшн освіта, компетентнісний підхід, активні методи навчання, країни
з перехідною економікою
Курана К., Рябчиков Н.Л. «Задачи и возможности образования в области дизайна моды
в странах с переходной экономикой»
Сформулированы противоречия, которые существуют между запросами общества,
экономики и культуры и реальным положением в образовании стран с переходной
экономикой, возможностью достаточно быстрой перестройки образования в области дизайна
моды и недостаточной разработкой основных подходов к содержанию образования в этой
области, широким спектром задач, которые решаются в процессе работы в направлении
дизайна моды и недостаточным вниманием к образованию в этом направлении.
Цель работы - доказательство возможности быстрой перестройки содержания
образования в странах с переходной экономикой при использовании основных запросов
общества, экономики и культуры при учете спектра задач, решаемых в процессе активности в
направлении дизайна моды.
В статье сформулировать основные проблемы, выявлены их причины и обоснованы
возможности их быстрого решения при реформировании образования в области дизайна
моды. Обоснованы основные положения и компетенции для подготовки магистра дизайнера
одежды на основе использования компетентностного подхода, предложенного европейским
проектом тюнинг. Обоснованы современные подходы к обучению дизайнеров на основе
активных методов обучения, в частности метода Сократа. Предложены методы практической
реализации при выполнении дипломного проекта. Результатом предложенных авторами
методов является учебный план подготовки магистров в области дизайна моды, который в
своей концептуальной основе ориентируется на инновационные технологии в образовании и
дизайне. Такой подход ускорит трансформацию как дизайн образования, так и образования в
целом, ч в конечном итоге приведет к повышению уровня обучения.
Ключевые слова: Фэшн образование, компетентностный подход, активные методы
обучения, страны с переходной экономикой
Курана К., Рябчиков М.Л. «Завдання і можливості освіти в області дизайну моди в
країнах з перехідною економікою»
Сформульовані протиріччя, які існують між запитами суспільства,економіки і культури
і реальним станом в освіті країн з перехідною економікою, можливістю досить швидкої
перебудови освіти в галузі дизайну моди і недостатньою розробкою основних підходів до
змісту освіти в цій галузі, широким спектром завдань, що розв’язуються в процесі активності
в напрямку дизайну моди і недостатньою увагою до освіти в цьому напрямку.
Мета роботи – доведення можливості швидкої перебудови змісту освіти в країнах з
перехідною економікою при використанні основних запитів суспільства,економіки і культури
при врахуванні спектра завдань, що розв’язуються в процесі активності в напрямку дизайну
моди.
В статті сформулювати основні проблеми освіти, висвітити їх причини і обґрунтувати
можливість їх швидкого розв’язання при реформуванні дизайн освіти. Обґрунтовані основні
положення і компетенції для підготовки магістра дизайнера одягу на основі використання
компетентнісного підходу запропонованого європейським проектом тюнінг. Обґрунтовані
сучасні підходи до навчання дизайнерів на основі активних методів навчання, зокрема методу
Сократа. Запропоновані методи практичної реалізації при виконанні дипломного проекту.
Результатом запропонованих авторами методів є навчальний план підготовки магістрів в
галузі дизайну моди, який в своїй концептуальній основі орієнтується на інноваційні
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технології в освіті і дизайні. Такий підхід прискорить трансформацію як дизайн освіти, так і
освіти в цілому, щ в кінцевому результаті приведе до підвищення рівня навчання.
Ключові слова: Фэшн освіта, компетентнісний підхід, активні методи навчання, країни
з перехідною економікою
Problem definition and its relationship with important scientific and practical tasks. The
problem of education in countries with economies in transition, to which, in particular, belongs
Ukraine caused by legacy remaining from the previous system. These consequences include full
ownership of the state of copyright, the traditional focus on mass production; focus on heavy
industry where a single employee is responsible for a small part of the production, the lack of
initiatives in planned economy with strict administration and lack of space for individual creativity.
Despite the relatively high level of production and general theoretical education, lately there are high
enough problems. The fact is that the adopted principles of education still to some extent stop
working.
According to our observations, the field, which can quickly develop new approaches to
education is a branch of fashion education due to comparatively small financial outlay, dynamic
changes, demanding individual creativity.
The fashion industry today comprises of a major portion of industrial growth across the globe.
Fashion constitutes a $1.75 trillion global industry, according to one estimate, with nearly $370
billion spent on apparel and footwear in the United States in 2014.(Euro monitor International, 2015)
[1]. China became the world’s biggest merchandise trader in 2013, with imports and exports totaling
US$ 4,159 billion [2]. It recorded a trade surplus of US$ 259 billion, 2.8 per cent of its GDP (World
Trade Organization International Trade Statistics, 2014) [3-4]. In the last five decades after the
industrial revolution the western counties made a very large platform for fashion brands. One of the
very classic examples would be Coco Channel which we see today is a benchmark of French design
legacy. We have no doubt that good business management strategies, powerful design aesthetics,
quality of product and the legacies of these brands are strongly responsible for this market position,
but we often negate the role of education in this process.
The fashion industry of Ukraine is not yet so developed, although the rate of growth is quite
visible. There is a fairly strong and purposeful young generation In Ukraine that has access to the
new media, a lot of traveling and thinking outside the box. They are trying to build small and
medium businesses in new ways - regardless of the state. Perhaps, this business is not as profitable,
but it is a good example of what changes will take place gradually in the country.
For several years, the global trend is Ukrainian embroidery, and what is more very popular in
Europe and America are not only traditional embroidered blouses and dresses it - with a luxurious
puff-sleeved, soft belt and a maxi length.
Fashion design education was realized quite late to be a very important part of the business
panorama. Initially this kind of education was classified under vocational training and then
subsequently under a subject of home science. It could be said that only a few years ago
governments majorly in the United Kingdom recognized fashion education to be eligible for the
status of bachelors, masters or a doctorate degree. But still in developing countries fashion design
education is still under a process of development.
Analysis of recent research and publications for the problem, unsolved aspects of the
problem, which the article is devoted
Social and cultural issues of higher education transition countries reviewed in several
publications. In particular, [5] the national strategy of education development in Ukraine for 20122021 is described, which in particular highlighted the socio cultural sections.
In [6] the general problems of special education, which particularly applies to education in
fashion design are shown.
The European system of education competence approach is generally is use [7] in which
learning outcomes are formulated as a professional competences. The necessary competences for
learning fashion designers are also considered in some works [8].
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At the same time it should be noted that the formation of designer clothing has many aspects
that should be taken into account in the learning process.
There has been discussion of fashion as sociological change in the past as well. From the time
Veblen (1889) and Simmel (1904) onwards sociologists have explored the way in which clothing
operates as part of class identity, with fashions diffusing down the social hierarchy as they are
successively adopted and abandoned by elites, and as lower groups take up the style. Competitive
class emulation is thus the engine of fashion. Bourdieu (1984) refined the account with analysis of
the role of clothing as a marker of class distinction in which dress is an aspect of cultural capital, part
of how elites establish, maintain and reproduce positions of power, reinforcing relation of dominance
and subordination. For Bourdieu, social capital refers to the resources of an individual or a network
of individuals, and not of a community. Bourdieu points out not only the number or range of social
contacts enabling access to other resources but also the “quality” of the people with whom we
interact (their cultural and economic capital) [9,10].
Social change takes place as a response to many types of changes that take place in the social
and non-social environment. Education can initiate social changes by bringing about a change in
outlook and attitude of man. Social change is influenced by so many factors such as historical,
cultural, geographical, biological, demographical, political, economic and ideological factor.
Education is also an important tool for social change [11].
Social growth could be practically divided into four main divisions: wages, labour standards,
gender equality and poverty reduction strategy.
Social role of fashion design in different fields of activity is described in many papers [12-13].
Fashion is elemental to our economies because it plays a significant part in energizing
innovations, mobilizing design and aesthetic industries, and providing an ongoing impetus for
creative economic production.
Good fashion and textile schools are involved in immense technology transfer to the industry.
Education would be considered as a direct source of transfer of economic growth of nations. If we
fragment fashion education we find a whole industry supporting economic growth of a developing
nation. Economic empowerment is directly proportional to provide jobs to literate labor and thus a
prosperous society. Here it’s very crucial to understand that fashion industry is a mix of all types of
skilled labor. In producing a good quality product we need high skilled professional so that the
product is recognized world-wide.
Human life depends upon language, art and all the complications of culture as much as on
food-it would ultimately collapse without them. [14].
Fashion design subjects have quite a significant impact on connecting the student’s mind to
the design and bring it in very immediate correlation with many other factors of that era such as
lifestyles , government’s, economic conditions as clothing forms a very significant entity of any era
since human civilization came into existence.
Many design schools are working to save the indigenous handicraft of India in all areas of
design which again strengthens the concept of fashion education being a very crucial element in
cultural stimuli. Lastly, while educating students on fashion what finally came as a summary is that
fashion is a global phenomenon; it cannot be limited to a country or even a continent so in totality a
student learns about a lot of culture through fashion design which might not be possible in case of
law or medicine.
Hence, it's clear that fashion education forms a backbone for forms of capital as described by
Bourdieu in nations worldwide and would certainly form an important element for the youth in
coming future.
Thus the study of the issue allows to formulate contradictions that exist between the demands
of society, economy and culture and the actual state education in countries with transition economy,
the possibility of fairly rapid restructuring of education in fashion design and insufficient
development of the main approaches to educational content in the field, a wide range of tasks that are
solved during the activity towards fashion design and insufficient attention to education in this area
are formulated.
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Aim of article is to prove the possibility of rapid restructuring of educational content in
countries with economies in transition using the basic demands of society, economy and culture
taking into account spectrum of problems solved in the activity towards fashion design.
To reach the intended aim it is preferably solve the following tasks:
1. To formulate the basic problems of education, highlight their cause and justify the
possibility of a quick resolution of fashion in reforming fashion education;
2. To confirm the basic provisions and competences to prepare master of fashion design on the
basis of competence approach proposed by European project tuning;
3. To ground the approaches to learning designers based on active learning methods, including
the Socratic Method;
4. To propose the methods of practical implementation of the performance diploma project.
The ability to solve modern problems of education towards fashion design. Modern
problems of education in transition countries caused by high proportion of basic methods and
orientation in conservative industries. Their solution in the field of fashion design in our view can be
quite fast and offer significant effect.
We focus now on training of masters fashion design, which should formulate independent
decisions during creating a comprehensive system of design objects with the ability to control the
team.
Specifically we identified the following shortcomings education, their causes and possibilities
of fashion design education for their rapid resolution.
a. Failure to protect copyrights the lack of copyright protection. The reason is a consequence
of the full state ownership of copyright. The advantage of fashion education is in the fact of state
separation of ownership of copyright, the ability to protect its intellectual decisions.
b. Inability to communicate in foreign languages. The focus of traditional education was in
reading, not communication. This is the outcome of the closed society in transition. Features - wide
range of fashion show in the world, sufficient ease of communication with designers from different
countries, the mobility of today's youth.
c. The weak link of general disciplines with professionally oriented ones, due to a particular
traditional focus on mass production. The rapid implementation of the theoretical data to design
solutions in fashion education can solve these problems.
d. Lack of access to modern innovative technologies due to insufficient financial capacity of
higher education institutions. The relatively small costs of new technologies in the field of fashion
design allow implementing them in terms of financial constraints.
e. Common design education traditionally is based on a single object, not usually given system
connections. This approach is associated with a focus on heavy industry where a single employee is
responsible for a small part. Design and creation of collections of fashion models allows the use of
powerful systemic approach.
f. Design in heavy industry is usually studying for a given algorithm. Rigid planned economy
meant administration and lack of space for individual creativity. During designing the fashion
product it is not only possible but necessary to move away from traditional stereotypes.
g. Teaching in higher educational establishments mainly directed study of theoretical
positions. Traditional strengths in theoretical studies mutually with financial difficulties complicate
the practical training. Unlike heavy industry trend fashion design student is able to make himself and
evaluate product projected.
h. The big drawback is the inability to sell designed and manufactured product. The
requirements for mandatory implementation are not taken into account. Deficiency of products in
these countries were not determined the need to fight for the consumer. Features of fashion design
products directly allows not only create a strategy to implement, but actually try to sell their design
product.
i. Inability to manage the creative team with regard to individual staff capacity due to the
traditional command system. Working in a small team of fashion design allows to distribute rights
and responsibilities.
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Justification of general provisions and competences to prepare master designer clothes
More than 200 postsecondary schools across the country offer fashion-related programs and
prepare students for jobs in the fashion industry in United States [15]. These programs build skills
that are marketable not only in fashion, but across industries. For instance, more than 5 percent of
fashion designers worked in the motion picture and video industries in 2014. This tells us that the
west is engaged into promoting fashion education so as to develop a strong basis for their industry.
Fashion is often dismissed as trivial by those who see clothes as adornment, rather than an
external display of internal thinking. At London College of Fashion, they encourage students to think
the unthinkable as they search for tomorrow’s ideas; they do not want them to inhabit ivory towers,
cut off from the rest of society. That is why they first set up the Centre for Sustainable Fashion, so
that they can tackle the environmental problems posed by mass consumption, and that is why we run
a number of outreach projects [12]. Paris Union College of Fashion has established the teaching
philosophy and practice mode of fashion design aiming at the cultivation of skills and it mainly
teaches courses including design, free draping, patternmaking, DIY class, formative art, fabric
design, etc. The whole teaching process featuring innovative design and practical operation
encourages the cooperation with fashion brand and the close association of theoretical teaching and
marketing in practice, helping improve students’ teamwork and enthusiasm for learning, especially,
greatly stimulate students’ interest in the professional learning when they tailor and sew the clothes
designed by themselves.
Local educational institutions may develop specialized curricula and partner with area
businesses to prepare students to enter jobs in the industry. Knowledge sharing across businesses can
foster innovation and enhance productivity, helping to boost wages for workers in the industry
cluster.
The number of schools In Ukraine preparing masters in fashion design. Using the same
analysis we can suggest the following wording competencies in developing the curriculum.
a. The legal competence involves the introduction of subjects related to patent rules and
copyright;
b. Communicative competence requires increasing the role of psychological sciences,
proficiency in foreign languages, of practices abroad;
c. Methodological competence should provide a real relationship of general disciplines with
professionally oriented;
d. Technological competence should determine access to modern innovative technologies;
e. The system competence determines the forming scrutiny facility of design as a complex
system;
f. Projecting competence requires a departure from the stereotypes, the introduction of
intellectual creative approaches;
g. Practical competence of fashion design master allows to realize directly the facility design
h. The marketing competency allows you to design and produce design object towards its
implementation;
i. Managerial competence allows to distribute the work in developing the facility design.
Implementation of these competencies provides for certain changes in the curriculum.
One of the positive aspects was that each curriculum what they designed in a three way
relationship between the teacher, student and the final beneficiaries. Likewise today we have burning
issues such as sustainability which needs to be a part of the curriculum so that students make an
effort in their projects to help companies through academia in association with the universities. Such
courses should be a part of the electives section of the curriculum where the student should have
done at least a few projects during the period of bachelors or masters which brings the realization to
the student that he has used education in bringing good to the society and not just is a job winner
which is still the case prevalent in developing economies.
The use of fashion education in real time shall provide a lot of depth to the curriculum. Such
developments help students feel a responsibility to their society and provide many answers to their
gained education which they often ask organizations. As the education system evolved in the past
fifty years we could say the participation of the student also increased in shaping the curriculum in a
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hidden manner. There is no doubt that each school system decides their own regulations about the
curriculum they teach but certain standardization could be a very beneficial idea for developing
economies. Pearson education has developed standard curriculums for different subject areas in
design education which is very effective in transforming the meaning of learning and involving the
student, teacher and the beneficiaries in a three-way relationship.
Modern approaches to learning of fashion designers based on active learning methods
Unfortunately common approaches to training in transition countries do not always meet
modern requirements. Meanwhile, training in fashion design implicitly requires active creative
learning tools.
The western education system has brought itself closer to the society to be established as an
influential part. In order to revise teaching and learning methods for developing economies we need
to organize the education directives through a learning method. Through searches of online academic
articles and journals on the internet I chose The Socratic learning Method (SLM) which is one of
the proven successful methods in education in general.
The Socratic learning Method (SLM), below is a summary of Stanford university newsletter
on teaching in fall 2003.
i.
The Socratic Method uses questions to examine the values, principles, and beliefs of
students.
ii.
The Socratic Method focuses on moral education, on how one ought to live.
iii.
The Socratic Method demands a classroom environment characterized by “productive
discomfort.”
iv.
The Socratic Method is better used to demonstrate complexity, difficulty, and uncertainty
than at eliciting facts about the world.
The true goal of the Socratic Learning Method is to help students examine their own beliefs
and new information they encounter. Due to the need for examining preconceptions and integrating
new information in learning, the Socratic Learning Method is particularly useful in situations where
one is confronted by a proposition contrary to one’s preconceptions, or when one needs to generate a
hypothesis given new information. (Lam, 2011). As extrapolated from the format of Platonic
dialogues, the Socratic Learning Method can be broken down into four main steps: elicit, clarify,
test, and decide.
In frequently exercising the students should become independent learners with curiosity and
sensitivity toward new information, and gradually develop a mental habit of active inquiry and
vigorous thinking, cultivating higher order thinking skill and transforming the mental and learning
habits of students are two major goals of the Socratic Learning Method. Lastly, the Method can be
cultivated within the students as a vigorous intellectual habit that they will constantly apply
throughout their lives.
Lastly to extrapolate from the above discussion and putting together experiences of teaching in
developing economies through the theory of Donald Schon reflective practice I shall suggest the
following changes to the fashion education system.
Fashion Design is a very creative field in its existence. However, at this junction we need
creativity to be part of the whole teaching and learning process. Creativity in education system starts
from the environment in a class room; the motivation to study a subject should be clear and
subsequently results shall follow. The faculty needs to keep the final objective of the course which is
our society. It might be possible that all subjects might not be very socially validated but most design
subjects have a lot to shape our society and we have seen a lot of creativity in formation of various
businesses.
Practical implementation of the performance of the degree project. The main criterion of
general competence of the expert is doing fashion design project;
According to these criteria the main sections of the project should be following;
a. The study of the issue. Literature and patent searches;
b. Compulsory foreign sources and foreign organizations specialized in this matter;
c. The theoretical basis point. Historical, composite and other principles;
d. Justification innovative technologies of the research object;
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e. Systematic approach to create object;
f. Design of the facility;
g. Feasibility fashion project, given the innovative technological approaches, research on the
manufactured object handling research results;
h. Development of the methods for the implementation of the developed property on the
market, the development of Internet advertising - page
i. The optimal location of personnel in the manufacture and sale of property.
Results. The paper formulate the basic problems of education, highlight their cause and justify
the possibility of a quick resolution of fashion in reforming education. The basic provisions and
competences to prepare master of fashion design on the basis of competence approach proposed by
European project tuning are confirmed. The approaches to learning designers based on active
learning methods, including the Socratic method are grounded. The methods of practical
implementation of the performance diploma project are proposed. The result of the proposed method
is the curriculum for master's degree in fashion design, which in its conceptual framework focuses on
innovative technologies in education and design. This approach will accelerate the transformation of
how design education and education in general, u will ultimately lead to increased learning.
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Обґрунтована суть феномену «професійна компетентність» на підставі аналізу
визначень науковців як окремого виду компетентності людини, що забезпечує її
спроможність належним чином ефективно виконувати професійні функції. На підставі
аналізу таких понять як «інженер», «інженер-педагог», «економіст» визначено специфічні
характеристики професійної діяльності інженера-педагога економічного профілю.
З’ясовано
специфіку професійної компетентності інженера-педагога відповідно до
особливостей його професійних функцій. На основі аналізу професійної компетентності
інженера як складної структури, професіограми представника економічної галузі визначено
домінуючі види професійної діяльності економіста, підготовка фахівців для якої потребує
кваліфікованих інженерів-педагогів економічного профілю. Узагальнено, що відповідно
посаді фахівець повинен володіти професійною компетентністю, що дозволить йому
належним чином виконувати покладені на нього функції. Складниками професійної
компетентності виступають компетентності, необхідні для належного виконання
покладених на фахівця професійних функцій.
Ключові слова: професійна компетентність, види діяльності, інженерно-педагогічна
діяльність, професійні функції, економічна діяльність, інженер-педагог економічного
профілю, структура професійної компетентності.
Лазарчук А. В. «Характеристика профессиональной компетентности инженерапедагога экономического профиля и ее структуры»
Обоснована суть феномена «профессиональная компетентность» на основании
анализа определений ученых как отдельного вида компетентности человека,
обеспечивающей его способность должным образом эффективно выполнять
профессиональные функции. На основе анализа таких понятий як «инженер», «инженерпедагог», «економист» определены специфические характеристики профессиональной
деятельности инженера-педагога економического профиля. Выявлена специфика
профессиональной компетентности инженера-педагога в соответствии с особенностями его
профессиональных функций. На основе анализа профессиональной компетентности
инженера как сложной структуры, профессиограммы представителя экономической области
определены доминирующие виды профессиональной деятельности экономиста, подготовка
специалистов для которой нуждается в квалифицированных инженерах-педагогах
экономического профиля. Выявлено, что в соответствии с занимаемой должностью
специалист должен обладать профессиональной компетентностью, что позволит ему
выполнять возложенные на него функции. Составляющими профессиональной
компетентности выступают компетентности, необходимые для надлежащего выполнения
возложенных на специалиста профессиональных функций.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, виды деятельности, инженернопедагогическая деятельность, профессиональные функции, экономическая деятельность,
инженер-педагог экономического профиля, структура профессиональной компетентности.

72

© Лазарчук Г.В., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

ЗМІСТ ОСВІТИ

Lazarchuk H. V. “The characteristics of professional competence of engineer pedagogue
with economic expertise and its structure”
The essence of professional competence is defined on the basis of analysis of different
scholars' definitions of it as one of the person's competence to effectively fulfill professional
responsibilities. On the basis of analysis of such concepts as "engineer", "engineer pedagogue",
"economist" the distinctive features of professional activity of engineer pedagogue with economic
expertise are defined. The features of professional competence of engineer pedagogue that are
defined by his professional responsibilities are described. On the basis of engineer pedagogues'
professional competence analysis the main types of professional activity are defined. It was
generalized that the professional should have professional competence to fulfill professional
responsibilities effectively. The components of professional competence are competences that are
needed to fulfill professional responsibilities.
Key words: professional competence, professional responsibilities, economic activity,
engineer pedagogue with economic expertise, structure of professional competence.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку науки і освіти в Україні,
зважаючи на європейські орієнтири, ключовими поняттям стосовно підготовки майбутнього
фахівця певної галузі виступає дефініція «професійна компетентність». Саме на підставі
компетентнісного підходу, обраного як пріоритетний у перебудові системи професійної
підготовки фахівця, трактування цього поняття пов’язується науковцями з визначенням
мети і результату підготовки професіонала. Проте і насьогодні існують різні трактування
цього поняття, а в наведених класифікаціях науковців ця категорія посідає різне місце.
Професійна компетентність виступає метою і результатом забезпечення здатності,
спроможності і готовності фахівця до виконання належним чином передбачених
професійних функцій. Для цього необхідним є створення оптимальних умов для
забезпечення ефективності цього процесу, що може реалізовуватися під час спеціально
організованого процесу професійної підготовки в умовах певного освітнього закладу або
безпосередньої практичної діяльності, що, незважаючи на більш глибокі історичні корені,
на сучасному етапі визнається менш оптимальним процесом, особливо коли мова йде про
формування компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компетентісний підхід у формуванні
майбутніх фахівців представлений працями В. Байденка, А. Бермуса, Ю. Зіньковського,
І. Романової та інших. Проблема професійної компетентності розглядається в працях
І. Власюк, Г. Колінець, А. Маркової, О. Чубарук, С. Горобець, К. Кирей та інших.
Проблеми формування різних аспектів і складників професійної компетентності інженернопедагогічних кадрів розглянуто у працях Д. Коваленка, О. Коваленко, М.Лазарєва,
Л. Штефан, зокрема економічного профілю – висвітлені в наукових працях В. Кошелєвої,
С. Хоменко та інших. Проте недослідженою є суть і структура професійної компетентності
інженерів-педагогів економічного профілю як цілісного феномену.
Постановка завдання. Метою публікації є теоретичне обґрунтування суті і
структури професійної компетентності інженера-педагога економічного профілю на основі
аналізу наукових досліджень.
Виклад основного матеріалу. Оскільки професійна діяльність є одним із провідних
видів життєдіяльності людини, якій відводиться значна частина життя, інтерес представляє
звернення до аналізу і визначення терміну «професійна компетентність». Розглядаючи
проблему професійної компетентності, А. Маркова визначає такі її характеристики:
компетентність не ототожнюється з освіченістю людини; є поєднанням психічних якостей,
які дають змогу діяти самостійно та відповідально; основою для
висновків про
компетентність людини є оцінка кінцевого результату діяльності; компетентність є
характеристикою окремої людини і виявляється в результатах її діяльності [10]. Визначені
характеристики відбито не лише у професійній компетентності, але й у загальножиттєвій
компетентності, тобто вони є характеристиками компетентності взагалі.
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Професійна компетентність є результатом професійного досвіду, наслідком його
накопичення упродовж професійного життя та діяльності, що забезпечує глибоке знання
своєї справи, сутності роботи, що виконується, способів і засобів досягнення цілей,
здатність правильно оцінювати ситуацію, що склалася, і приймати необхідне рішення. Ці
характеристики простежуються у визначенні професійної компетентності О. Чубарук, що
визначає професійну компетентність як здатність виконувати професійну діяльність на
основі здобутих знань, набутих умінь, навичок зі спеціальності, досвіду, способів мислення,
особистісних якостей, цінностей і ставлень, інтересів і прагнень, готовність нести
відповідальність за реалізацію прийнятих рішень у процесі професійної діяльності [15].
Погоджуємося з думкою науковців про те, що професійна компетентність формується
на засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей і
життєвого досвіду, що забезпечує високий рівень самоорганізації фахівця та зумовлює його
готовність до виконання професійних обов’язків. Ця думка переконує у перевазі здійснення
професійної підготовки майбутнього фахівця у спеціально створених умовах у закладі
освіти на відміну від організації його практичної діяльності, що не забезпечує теоретичне
підґрунтя, а отже не створює умови для глибокого розуміння процесів певної професійної
діяльності.
Розуміючи професійну компетентність як здатність до вирішення певного класу
завдань, представники акмеологічної науки виділяють такі її види: предметну, методичну,
діагностичну, інноваційну та дослідницьку. За критерієм напряму реалізації даної
особистісної характеристики сучасна австралійська дослідниця H. Huntly поняття
«професійна компетентність» визначає як гармонійне поєднання професійних знань, умінь і
навичок, які розподіляються на три групи: професійні знання; професійна діяльність;
професійні зобов’язання [14]. За цим же критерієм С. Горобець [3] виділяє сфери
професійної компетентності (мотиваційну, предметно-практичну та саморегуляції),
А. Хуторськой [13] – компоненти структури професійної компетентності фахівця
(професійно-діяльнісний, комунікативний і особистісний). Характеризуючи структуру
професійної компетентності фахівця, І. Зимня виділяє особистісно-індивідуальну,
предметно-практичну, інформаційну, пізнавальну, управлінську та комунікативну складові,
а Е. Зеєр конкретизує компоненти професійної компетентності фахівця [6], звертаючи увагу
на рівні: соціально-правова компетентність – знання та вміння в галузі взаємодії із
суспільними інститутами та людьми, а також володіння засобами професійного спілкування
та поведінки; спеціальна компетентність – готовність до самостійного виконання
конкретних видів діяльності, вміння вирішувати типові професійні завдання та оцінювати
результати свого труда, здатність самостійно здобувати нові знання та вміння за
спеціальністю; персональна компетентність – здатність до постійного професійного
зростання та підвищення своєї кваліфікації.
Отже, на підставі проведеного аналізу праць науковців, узагальнено можна зробити
висновок про те, що професійна компетентність визначається як окремий вид
компетентності людини, що забезпечує її спроможність належним чином ефективно
виконувати професійні функції. Використання компетентнісного підходу в цьому випадку
вможливлює моніторинг результату професійної підготовки за умови чіткого визначення
структурних компонентів професійної компетентності представника конкретної
професійної галузі, що може бути здійснено лише на підставі ґрунтовної характеристики
функцій певної професійної діяльності. Отже, професійна компетентність фахівців різних
професійних галузей має свою специфіку відповідно до особливостей виконуваних
професійних функцій, тобто у представників різних професійних груп різною буде і їхня
професійна компетентність. Інтерес представляє визначення професійної компетентності
представника інженерно-педагогічної професійної групи економічної спеціальності.
Як відзначає Д. Коваленко, «відмінною рисою професійної діяльності є стійкий рід
діяльності людини, що вимагає від неї певної кваліфікації (сукупності знань, умінь і
навичок)» [8, с. 95]. На сучасному етапі розвитку суспільства «основоположними ознаками
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професійної діяльності є її соціальний характер, зумовлений, з одного боку, розвитком
продуктивних сил і виробничих відносин, а з іншого – суб’єктивним відображенням цих
відносин особистістю; доцільність; обумовленість об’єктивно-предметною реальністю» [8,
с. 96]. Загальновизнаним є той факт, що фахівець будь-якої галузі суспільного виробництва
повинен володіти певним рівнем не тільки фахової, а й загальної культури: духовноморальної, естетичної, екологічної, політичної, економічної тощо. Саме цей компонент
свідчить про належність фахівця до суспільства, зумовлює гуманістичну мету і зміст
професійної діяльності. Професійна діяльність представника будь-якої професійної групи
повинна бути спрямована на створення благ для суспільства, підтримання життєдіяльності,
тобто мати суспільно і соціально спрямований характер.
Зважаючи на складність суб’єкта (інженер-педагог економічного профілю), потребує
аналізу суть таких суб’єктів як «інженер», «інженер-педагог», «економіст» з визначенням
специфічних характеристик професійної діяльності обраного суб’єкта дослідження для
з’ясування суті його професійної компетентності.
Так, інженер як представник інженерної діяльності, що має на сучасному етапі
розгалужений характер (інженер-інспектор з контролю за використанням палива, інженер з
безпеки руху, інженер з технічного нагляду, інженер (хімічні технології), інженер з
використання водних ресурсів, інженер з науково-технічної інформації, інженер з
підготовки кадрів, інженер із застосування авіації в галузях економіки, інженер-енергетик
тощо), є достатньо дослідженою категорією професійної діяльності. Науковцями
визначеними є особливості підготовки фахівця інженерної галузі, зокрема й формування
його професійної компетентності відповідно до професійних функцій з акцентуванням
уваги на різних аспектах.
На основі визначення домінуючих видів діяльності інженера відповідно до його
професіограми основними функціями професійної діяльності інженера є:
- інформаційна – збір, обробка, аналіз та систематизація інформації за визначеною
тематикою;
- проектувальна – розробка робочих планів та програм проведення окремих етапів
робіт, проектування електричних, монтажний та інших схем різноманітного призначення,
розрахунок параметрів та величин, проектування засобів контролю, лабораторних макетів,
устаткування тощо;
- винахідницька – участь у стендових та промислових випробуваннях зразків
проектувальних виробів, налагодження та встановлення обладнання при проведенні
випробувань та експериментів, опис засобів та принципів діяльності виробів та об’єктів, що
проектуються;
- контролююча – контроль за експлуатацію та станом складної точної апаратури, її
встановлення;
- комунікативна – спілкування з іншими фахівцями, розроблення спільних програм,
участь у спільній діяльності;
- практична – участь у впровадженні розроблених технічних проектів та рішень на
виробництві;
- узагальнююча – оформлення закінчених науково-винахідницьких та проектноконструкторських робіт, складання технічних звітів.
Сучасні інженери працюють на підприємствах будь-якого профілю: у промисловості;
сфері сільського господарства; будівництва; видобувної промисловості; науково-дослідних
інститутах тощо. Відповідно до обраної сфери професійної діяльності удосконалюються й
сформовані компетентності.
М. Іголкіна, визначаючи особистісний план професійної компетентності інженера як
складної структури, виділяє такі складники: когнітивний – означає володіння
фундаментальними і прикладними технічними знаннями, системність, нелінійність
мислення, здібність до передбачення технічних рішень і їх наслідків; операціональний –
передбачає наявність уміння здійснювати проектно-конструкторську, науково-дослідну й
винахідницьку роботу, застосовувати інженерні знання на практиці, наявність навичок і
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практичних способів упровадницько-виробничої діяльності, уміння знаходити оригінальні,
доступні способи рішення конструкторсько-виробничих завдань; потребнісномотиваційний складник передбачає стійке прагнення до винахідницької діяльності,
практичної творчої праці, бажання і потребу бути дослідником, автором і новатором у
проектно-виробничому процесі, високу винахідницьку спрямованість особистості; цінніснозмістовий – включає особистісну цінність інженерної праці і можливості самовираження в
ній, наділення її особистісним змістом власного існування, усвідомлення інженерної
діяльності як основної сфери професійної і особистісної самореалізації [7, с. 13].
В. Городецький відносить до структуру професійної компетентності інженера компоненти
кваліфікаційних умінь: проектувальні – створення технічних систем, об’єктів, поточне і
перспективне планування професійної діяльності, проектування систем управління і
контролю; організаторські, що включають дії з реалізацій інженерного задуму, котрі
забезпечують управління людьми; конструкторські – виконання ескізів, креслень на
виготовлення виробів, ведення технологічного процесу відповідно до технічних умов,
визначення системи заходів для усунення неполадок; гностичні – читання ескізів, креслень,
карт, виявлення можливостей і умов виконання майбутньої роботи, визначення технічних
характеристик устаткування [4]. Чинниками, що визначають рівень сформованості
професійної компетентності інженера, можуть бути: вираженість професійної
спрямованості (мотивації) і професійно значущих рис особистості фахівця; рівень
фундаментальної підготовки; рівень активності самоосвітньої діяльності; рівень знань і
навичок у галузі майбутньої діяльності; інженерний досвід; рівень психологічної й
соціально-особистісної підготовки.
Дослідженими є особливості професійної діяльності представників інженернопедагогічної галузі різних спеціалізацій. Погоджуємося з твердженням Д. Коваленка про
докорінну зміну характеру сучасної професійної діяльності представника інженернопедагогічної галузі, що «протиставляється активності виконавця, на відміну від якого
професіонал володіє діяльністю в цілому, утримує її предметність в різноманітних
ситуаціях, здатний до побудови діяльності, її зміни» [8, c. 100]. Як організатор процесу
виробництва товарів і послуг, а з урахуванням формування приватної власності на засоби
виробництва – керівник усього підприємства, інженер має приймати доленосні рішення не
тільки з питань технології процесу виробництва, але й регулювати соціальні зв'язки з його
організації і застосування, визначати характер відносин з державними владними
структурами, а також іншими суб’єктами ринкових відносин, що знаходяться в сфері
правового регулювання. А на інженера-педагога покладається завдання підготовки такої
особистості. Інженер-педагог є ключовою фігурою в системі професійно-технічної освіти,
це окрема соціально-професійна група, що характеризується специфічним змістом і
характером праці, особливими функціями.
Отже, інженер-педагог – це кваліфікація фахівця, яка має багато спеціальностей. За
характером виконуваних професійних функцій інженерно-педагогічна освіта відноситься до
педагогічної освіти, предметною ж основою інженерно-педагогічної діяльності є інженерна
і виробничо-технологічна підготовка, тобто інженерно-технічний компонент освіти носить
інструментальний характер – є засобом навчання та виховання. В даному випадку технічні
та педагогічні знання утворюють цілісну систему знань та умінь. Саме це становить суттєву
відмінну характеристику інженерно-педагогічної освіти від педагогічної та інженерної.
О. Романовська зазначає, що професійна діяльність інженера-педагога, що поєднує
інженерну і педагогічну діяльність, в свою чергу, включає п'ять основних видів діяльності
інженера-педагога:
навчальну,
виховну,
організаційно-управлінську,
виробничотехнологічну і дослідницьку [11].
У зв’язку з новою парадигмою професійної інженерно-педагогічної освіти, як
відзначають науковці, «модель випускника вищого інженерно-педагогічного навчального
закладу повинна містити види компетентності, які характеризують його, в першу чергу, як
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працівника певної сфери виробництва, науки і культури, здатного навчати на рівні світових
освітніх стандартів» [12, с.70].
Л. Давидюк вважає, що «професійна компетентність майбутнього інженера-педагога –
це теоретичний, практичний та психологічний види його підготовленості до професійної
діяльності, що виявляються в його творчій здатності та всебічній (особистісній,
професійній, психологічній) готовності до її ефективного здійснення та досягнення
оптимальних результатів у професійній діяльності» [5, с.74]. Професійна компетентність
інженера-педагога комп’ютерного профілю, на думку Р. Горбатюка, це «сукупність
психолого-педагогічних, технічних і спеціальних компетентностей, які є основою
майбутньої діяльності таких фахівців. Вона складається з набутого досвіду, теоретичних
знань, практичних умінь і навичок, професіоналізму особистості» [2, с.30]. Аналіз дефініції
«професійна компетентність» у рамках підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного
профілю дозволив В. Білик зробити висновок про те, що цей термін використовується для
опису результатів інтегрованої педагогічної та інженерної підготовки і полягає у здатності
майбутнього інженера-педагога здійснювати професійну діяльність викладача спеціальних
дисциплін швейного профілю [1, с. 33]. О. Коваленко в структурі професійно-педагогічної
компетентності інженера-педагога виділяє такі компетенції: методологічна, проектувальна,
комунікативна, творча, менеджерська та науково-дослідна [9], а Л. Тархан – такі: соціальнопсихолого-педагогічної, дидактичної, спеціальної, методично-інформаційної, управлінської,
загально-культурної, комунікативної, науково-дослідницької і рефлексивної [12].
На нашу думку, сучасний інженер-педагог – це представник окремої професійної
групи, який, маючи ґрунтовну комплексну інженерну і педагогічну освіту, здатний
здійснювати професійну підготовку фахівців для певної галузі виробництва.
На основі проведеного аналізу характеру і змісту інженерно-педагогічної праці, що
виступає як синтез інтелектуальної і фізичної, педагогічної, інженерної і робітничої праці,
Д. Коваленком зроблено висновок про те, що професійна група інженерно-педагогічних
працівників займає особливе місце в соціальній структурі суспільства. Так, функціональна
спрямованість інженерно-педагогічної праці передбачає педагогічну домінанту, що полягає
в навчанні й вихованні майбутнього покоління, трансляції йому умінь і навичок конкретних
видів професійної діяльності, проте з обов’язковим урахуванням виробничо-технологічного
компоненту [8, с. 106]. Саме цей компонент може бути різним відповідно до профілю
професійної діяльності: харчової, швейної, технологічної або хімічної промисловості;
транспортної, будівельної, аграрної тощо галузей виробництва. Окрему галузь становить
економічна діяльність, підготовка фахівців для якої потребує кваліфікованих інженерівпедагогів економічного профілю.
Історичні витоки професії економіста йдуть в далеку давнину. Так, словом
«oiconomia» древні греки позначали керування господарством (oicos – домогосподарство,
будинок і nomos – закон). Таким чином, цей термін вживався для позначення теорії і
практики найбільш ефективного ведення господарства. Економіст – фахівець, що
займається аналізом господарської, господарчої, фінансово-господарської діяльності
(підприємства, галузі тощо) з метою її поліпшення.
Велика кількість економістів на сучасному етапі розвитку суспільства за
розгалуженою системою виробництва покликана вивчати економічні процеси, що
відбуваються в суспільстві, і розробляти шляхи і методи досягнення цілей, які диктує
сьогодення.
Аналіз сучасної професіограми представника економічної галузі дозволяє визначити
домінуючі види професійної діяльності економіста:
- дослідження економічних відносин (відносин, що виникають між людьми в процесі
виробництва);
- збір, обробка, упорядкування інформації про економічні явища і процеси (для
досягнення найвищих результатів підприємств і організацій);
- аналіз ходу і результату економічної діяльності й оцінка її успішності;
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- удосконалювання процесу економічної діяльності;
- планування діяльності підприємства;
- визначення системи оплати праці і заохочень для всіх категорій працівників
підприємства;
- планування витрат, використання ресурсів, витрат і прибутку підприємства;
- контроль над процесом виконання господарської, хазяйновитої, господарчої,
фінансово-господарської діяльності;
- розрахунок потреби підприємства, організації в кадрах;
- аналіз причин перевитрат фонду заробітної плати;
- робота, пов'язана з розрахунками і переробкою великих обсягів інформації,
вираженої в цифрах;
- складання економічних обґрунтувань, довідок, періодичної звітності, анотацій і
оглядів.
Отже, виробничо-технологічним компонентом для інженера-педагога економічного
профілю буде виступати система економічних компетенцій, пов’язаних з регулюванням
економічних відносин, фінансовою діяльність, плануванням і обліком економічних ресурсів
тощо.
Відповідно до видів діяльності та спираючись на існуючі освітньо-кваліфікаційні
характеристики, інженер-педагог економічного профілю може обіймати такі посади у
професійній діяльності:
- адміністративні: адміністративний помічник, референт, помічник керівника,
організатор діловодства, керівні посади в освітніх закладах та на промислових
підприємствах, інженер з організації управління виробництвом;
- технічні: технік з підготовки виробництва, технік з планування, технік з праці,
інженер з професійної адаптації;
- економічні: ревізор з виробничо-технічних і економічних питань, фахівець з
фінансово-економічної безпеки, інспектор з цін, економіст, економіст праці, економіст
збуту, фахівець з ефективності підприємства;
- педагогічні: викладач професійно-технічного навчального закладу, методист з
економічної освіти, експерт з умов праці, фахівець з питань зайнятості, керівник виробничої
практики, керівник підрозділу підвищення кваліфікації підготовки та перепідготовки
персоналу підприємства або закладу.
Відповідно посаді фахівець повинен володіти професійною компетентністю, що
дозволить йому належним чином виконувати покладені на нього функції.
Тенденції у вітчизняній економіці спричиняють зростання попиту працедавців на
спеціалістів (зокрема інженерів-педагогів економічного профілю) із сформованими
уміннями розробки бізнес-планів, розумінням процесу виробництва та відповідними
практичними навичками. Необхідність володіння даними вміннями фахівцями посилює той
факт, що згідно з їхнім професійним призначенням такі спеціалісти можуть працювати як
економістами, так і викладачами економічних (фахових) дисциплін у навчальних закладах
І-ІІ рівнів акредитації, де здійснюється підготовка фахівців економічного спрямування у
відповідності до вимог сучасної економіки. У зв’язку з цим, підвищеними є й вимоги до
професійної компетентності такого фахівця, що має інтегративний характер, поєднуючи
економічну галузь знань з педагогічною.
Таким чином, інженер-педагог економічного профілю – це фахівець, що, маючи
комплексну економічну і педагогічну освіту, здатний виконувати професійні функції в
економічній галузі (забезпечення економічних відносин, явищ і процесів), а також
здійснювати професійну підготовку фахівців економічної галузі.
Професійну компетентність інженера-педагога економічного профілю визначаємо
як особистісну інтегровану характеристику представника інженерно-педагогічної галузі, що
завдяки усвідомленим і практично опанованим на рівні досвіду діяльності теоретичним
загальним, економічним, психолого-педагогічним знанням, умінням, навичкам
(компетенціям), сформованим професійно значущим якостям забезпечує спроможність
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ефективно виконувати професійні функції як в економічній, так і педагогічній діяльності з
економічної професійної підготовки майбутніх фахівців.
Висновки. Проведений аналіз наукових досліджень з визначення й характеристики
професійної компетентності, особливостей інженерно-педагогічної діяльності, зокрема за
економічних профілем фахівця дозволив з’ясувати суть професійної компетентності як
цілісної системної характеристика, що є метою і результатом професійної підготовки
майбутнього фахівця.
Перспективи подальших досліджень. У рамках подальшого наукового
дослідження потребують з’ясування роль і місце правової компетентності інженерапедагога економічного профілю в структурі його професійної компетентності.
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В статье рассматриваются основные теоретические направления педагогической
мысли США, определяются тенденции развития содержания педагогического
образования, анализируются различные концепции американських дидактов в этой
области педагогической науки, намечаются пути улучшения качества образования.
Отмечается, что на протяжении всей истории развития педагогического образования,
прагматистское, технократическое, когнитивистское и гуманистическое направления
остаются определяющими в дидактической науке США. Принципиальные различия
заключаются в определении целей образования, отборосодержания педагогического
образования, выборе форм и методов обучения будущих специалистов, которые
изменялись под влиянием различных исторических процессов, меняя при этом и
характер педагогического образования: от узкоутилитарного до теоретического,
дающего интеллектуальные навыки и опирающегося на эмоции будущих специалистов.
Анализируется концепция врождённых интеллектуальных умений обучаемых,
приводящая к фетишизации врождённых способностей и приводящая к разделению
образования на элитарное и общедоступное. Выделяется современная тенденция на
повышение качества педагогического образования.
Ключевые слова: неопрагматизм, технократизм, когнитивистское направление,
гуманистическое направление, концепція релевантности, качество образования.
Пономарева О.И., Ковалева А.В. «Основні теоретичні напрямки педагогічної
думки США та їх вплив на зміст середньої та вищої освіти.»
У статті розглядаються головні теоретичні напрями педагогічної думки США,
визначаються тенденції розвитку змісту педагогічної освіти, аналізуються різні
концепції американських дидактів, ставляться питання покращення якості освіти.
Визначається, що протягом всієї історії розвитку дидактичної думки США, головними
напрямами залишаються прагматичне, технократичне, когнітівістське та гуманітарне. Ці
напрями відрізняються підходами щодо цілей та змісту освіти, а також до відбору
методів та форм навчання майбутніх вчителів. Різні історичні умови впливали на зміни
характеру педагогічної освіти в США та розвиток підходів щодо мети та змісту
професійної освіти від вузькоутилітарного до теоретичного, під впливом якого
головним завданням стає набуття інтелектуальних навичок, а також вивчення того
матеріалу, що спирається на емоції майбутніх фахівців. Аналізується концепція
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народжених навичок розумової діяльності, що на практиці може бути зведеним до
підрозділу навчання на елітне та загальнодоступне. Визначається сучасна тенденція у
дидактиці США на підвищення якості освіти.
Ключові слова: неопрагматизм, технократизм, когнітівістський напрям,
гуманістичне направлення,концепція релевантності, якість освіти..
Ponomarova O.I. Kovalova A.V. “Рrincipal trends of the USA pedagogical thoughts
development and their impact on vocational and tertiary education content”.
The article deals with some principal theoretical trends of further USA pedagogical
ideas development.The new tendencies of pedagogical education content development are
outlined, different concepts of American experts in this sphere are analyzed, ways of quality
education improvement are regarded. It is stated that the whole period of the USpedagogical
theory development has been under the influence of pragmatic, cognitive, technical and
humanistic ideas which still have different approaches to education objectives and content as
well as to various teaching techniques application. The requirements for specific professional
skills were determined by different historical periods and depended on society economic
development and its needs for manual and intellectual workers. The concept of people’s
inherent intellectual abilities was analyzed, the demand for education division into “elite’ and
that for “common people” was criticized. The tendency of the US quality education
improvement is outlined.
Keywords: neopragmatic approach, technological approach, cognitive and humanistic
directions, relevance concept, quality of education.
Актуальность. Динамичный рост знаний во многих сферах науки и культуры,
глубокие социально-экономические изменения, которые происходят в жизни общества и
влекут за собой изменения в системе высшего педагогического образования становятся
характерной чертой современной эпохи в развитых странах мира. Образование в
западном мире попадает под влияние различных факторов, таких как финансовая
зависимость, изменения стиля жизни в семьях, новое отношение к средним и высшим
педагогическим учебным заведениям, в связи с чем перед будущим учителем ставится
задача сочетания высокого уровня профессионализма с персональной ответственностью
и необходимыми личными качествами. Первостепенное значение приобретает
подготовка учителя-творца, способного развивать
как
собственные творческие
способности, так и индивидуальность у своих учеников. Будучи признанным лидером
Запада, Соединённые Штаты Америки могут рассматриваться как та страна, чей опыт в
области образования будущих учителей представляет исключительный интерес для
системы образования Украины при условии адекватного к нему отношения.
Анализ исследований и публикаций. Проблемы среднего и высшего
педагогического образования США исследовались рядом отечественных и зарубежных
ученых.
В частности, различные концепции содержания образования, особенности
развития и деятельности высших учебных заведений рассматривались в работах Г.Д.
Дмитриева, О.Пивоварова, О.Романовского и др. Существенный вклад в изучение
проблем
профессионального педагогического образования внесли труды Л.П.
Пуховской, С.Витвицкой, О.Дубасенкои др. Вопросам изучения иностранных языков в
педагогических учебных заведениях США, а также особенностям подготовки будущих
учителей посвящены работы С.Билетской. Результаты исследования и сравнительного
анализа систем педагогического образования в Украине и ряде европейских государств
представлены в трудах Н.Кнорр, Л.М. Михайлюка и др.
Вместе с тем, существует нехватка материалов по целостному изучению теории и
практики развития содержания образования в средних и высший педагогических
учебных заведениях США.
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Целью данной статьи является
изучение и теоретическое обоснование
изменений в содержании педагогического образования высших и средних учебных
заведений США под влиянием социально-педагогических условий и с учетом
современных направлений и тенденций его развития.
Изложение основного материала. Система среднего и высшего образования
США на всех этапах своего развития отличалась быстрым
реагированием на
социальные и экономические процессы, происходившие в мире, поиском путей
дальнейшего улучшения содержания образования кадров. На протяжении всей истории
формирование содержания образования средней и высшей школ США осуществлялось,
главным образом, эмпирически, методом проб и ошибок, и было слабо подкреплено
дидактической теорией в силу её неразработанности и «растворённости» в психологии.
В этой связи для содержания образования были характерны перегруженность или
недогруженность учебных планов количеством предметов и часов, излишняя
теоретичность или прагматичность тех или иных предметов гуманитарного и
естественно-математического циклов и другие отрицательные черты. Теоретическое
исследование содержания образования наиболее интенсивно и многоаспектно стали
осуществляться в последние 25 лет в рамках получившей в США и на Западе
распространение теории учебных программ (curriculumtheory) [6].
Долгое время в средних и высших школах США господствовал прагматический
подход в определении содержания образования. Большинство исследователей считают,
что внедрение принципов прагматизма Дж.Дьюи в практику американской школы
привело к тяжёлым последствиям. Оно нанесло ущерб теоретическому уровню
школьного образования, уменьшило научно-познавательную ценность учебных
дисциплин, отрицательно сказалось на интеллектуальном развитии большинства
учащихся.
В целях исправления создавшегося положения американские педагогинеопрагматисты, рассматривая вопрос об отборе учебного материала для всех категорий
школ, ставят на первое место критерий релевантности, соответствия содержания
образования интересам и непосредственным потребностям ребенка. Отбор содержания
образования в колледжах и университетах, по мнению неогпрагматистов, следует
осуществлять в соответствии с потребностями будущей практической деятельности
студентов. Вместе с тем, если в начале XX ст. американские педагоги-прагматисты
руководствовались принципом Д.Дьюи "воспитание-самоцель", то новое поколение
педагогов-неопрагматистов придерживается мнения, что средняя и высшая школы
могут стать действенным средством социальных изменений и улучшений общества.
Появляются заметки о том, что именно педагоги ответственны за реконструкцию
культуры, прежде чем культура разрушит себя. Решающая роль при этом отводится
гуманитарному образованию. Педагоги-неопрагматисты выступают за комплексный
характер учебных планов высшей школы и считают педагогически неверным сведение
содержания образования студентов к преподаванию отдельных предметов,
затрагивающих лишь одну область действительности. При этом в основе формирования
учебного плана лежал междисциплинарный подход к образованию [3].
Сторонники этого направления в педагогике поддерживали и послужили
распространению на Западе теории врожденных инстинктов, выдвинутой еще Д.Дьюи и
послужившей основой теории генетической детерминированности человеческих
возможностей. Так, американские психологи Э.Торндайк и Л.Термен и английский
психолог Ч. Спирмен придерживались убеждения о наличии у людей двух факторов
способностей – общего и специального. Общий фактор признавался постояннной,
неизменной величиной, специальный – переменнной, подлежащей развитию. Главная
ошибка этой концепции, по мнению многих исследователей, заключается в
фетишизации роли врождённых факторов в развитии и воспитании личности. В
условиях господства фаталистической концепции врождённой одарённости роль
обучения в развитии детей крайне недооценивалась [ 4].
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На наш взгляд, следует отметить и положительное влияние идей нопрагматизма на
развитие содержания образования в средней и высшей школах США. Образование,
построенное на идеях неопрагматической педагогики, становится приближенным к
жизни и нацеленным на изучение основных проблем современного общества,
формирует у студентов определенное мировоззрение в процессе обсуждения
социальных вопросов. Делаются попытки дать учащимся более общую картину мира,
проследить взаимосвязь явлений в жизни общества путем создания отдельных
межпредметных курсов. Большое значение придаётся выработке у студентов
практических умений и навыков, в том числе и социальных.
Порочность установок на узкоутилитарный характер педагогического образования
и отказ от чётко установленных учебных программ и образовательных стандартов стали
очевидными в связи с усложнением современного производства и повышением
удельного веса интеллектуального труда. Все более острой становится объективная
потребность в образованных и интеллектуально развитых работниках, квалификация
которых предполагает наличие теоретических знаний. Антитезой междисциплинарному
подходу к содержанию образования становится предметоцентризм, влияние которого
усилилось особенно в США, где ранее такой подход был предан забвению.
Справедливо критикуя педагогов-неопрагматистов за недооценку логики и
мышления в развитии личности, за практицизм в образовании студентов с акцентом на
построение содержания учебных программ вокруг отдельных узкоутилитарных курсов,
педагоги-технократы в качестве основной цели педагогического образования выдвигали
необходимость научить студентов мыслить. По мнению ряда
американских
педагогов[3], подготовка будущих учителей в педагогических учебных заведениях
может осуществляться независимо от содержания учебных предметов и следует
сосредоточить внимание на видах мыслительной деятельности студентов, развитии у
них гибкости ума, умения анализировать, делать обобщения. Сторонники такого
подхода к содержанию образования считают, что студентов невозможно научить одному
предмету, гораздо важнее обратить большее внимание на обучение их анализировать,
синтезировать, делать обобщения, т.к. эти умения и навыки останутся надолго после
того как сами изученные факты забудутся. В американской педагогике когнитивные
концепции обучения противостоят неопрагматическим концепциям общего и
специального среднего образования
с их акцентом на прагматизм и обучение
посредством делания, с их недооценкой логики и мышления в развитии детей и
молодёжи в современных условиях.
В отличие от прагматистов, недооценивавших роль теории в образовании и
интеллектуальном
развитии
личности,
представители
технократического
и
когнитивного направлений в педагогике США абсолютизировали теоретическую
подготовку студентов, что приводило к созданию чрезмерно трудных учебных курсов,
отрыву научных понятий от материального мира.
Вместе с том, акцент на умственное развитие студентов, выработку у них
определенных навыков мыслительной деятельности положительно повлияли на
развитие педагогической мысли в США. В условиях НТР и повышения
требовательности к общеобразовательной подготовке выпускников средних и высших
учебных заведений педагоги не могли игнорировать задачу интеллектуального развития
учащихся, независимо от своих научных взглядов.
Возникновение в педагогике США «гуманистического» направления следует
расценивать в первую очередь как стремление американских педагогов найти решение
сложной проблемы обучения и воспитания личности ребёнка и молодого гражданина,
перед которыми бессильны «классические» и «модернистские» теории – прагматизм,
бихевиоризм, технократизм [5]. Если неопрагматисты выступали за утилитарный
характер содержания образования, сторонники когнитивных концепций акцентировали
внимание на развитии мышления и теоретической подготовки студентов, то
представители гуманистического образования на первый план выдвигали
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эмоциональные и нравственные аспекты образования. Особое значение в содержании
образования студентов они придавали обществоведческим и гуманитарным предметам.
Представители гуманистического направления в педагогике рассматривают высшее
образование как круг знаний, умений и навыков, способствующих психологическому,
эмоциональному и нравственному развитию студентов, во взаимосвязи с вопросами
познавательной деятельности человека.
В качестве своего рода критерия отбора содержания образования педагогигуманисты выдвигают концепцию релевантности. По их представлению, при отборе
материала по любому учебному предмету необходимо делать акцент на эмоциональных
проблемах - страх, боязнь, беспокойство, переживание. Таким образом, главным
требованием становится сделать содержание образования аффективным и релевантным
т.е. личностно значимым для каждого учащегося. Однако, отдавая должное внутренней
аффективной релевантности, они, по мнению ряда исследователей, умаляют роль
внешней релевантности - овладения основами наук, формирования основных умений и
навыков и т.д.
Концепция релевантности при отборе содержания образования с точки зрения
гуманистов имеет много общего с прагматистским принципом - интересы обучаемого
должны определять содержание обучения. Однако в своих исследованиях сторонники
гуманистического образования отмежевываются от этого принципа прагматистской
педагогики как явно скомпрометировавшего себя и не соответствовавшего новым
требованиям содержания образования.
В настоящее время стратегическое направление реформирования средней и
высшей школ США – это качество образования. Разработка правительством США
национальной программы развития школьного образования на рубеже двух веков
способствовала объединению действий федеральных и местных властей в «крестовом
походе» за высокое качество общеобразовательной подготовки учащихся в массовых
школах. Реформаторская стратегия повышения качества образования определила
направленность на совершенствование содержания образования в настоящее время.
Задачу повышения качества образования предполагалось решать через
установление высоких и равных требований ко всем учащимся. Эта идея основывалась
на положении когнитивистской педагогической концепции о том, что все учащиеся
могут достичь высоких результатов в освоении сложного содержания образования,
поскольку их интеллектуальное развитие зависит от правильного обучения, а не от
врождённых способностей.
К 2005 г. 50 штатов приняли стандарты содержания образования. Внедрение
образовательных стандартов осуществлялось с целью повышения качества образования,
что предполагало устранение основных недостатков. Однако, как показала практика,
такие проблемы, как продвижение и дифференциация учащихся по способностям,
слабый каррикулум, низкая мотивация учащихся не были окончательно решены.
Выводы. Изучение работ отечественных и зарубежных ученых, анализ учебной
документации педагогических учебных заведений, а также правительственных
документов позволяет утверждать, что развитие современной дидактической мысли в
США идёт по следующим направлениям: неопрагматистское, технократическое,
когнитивистское и гуманистическое. Для всех этих направлений главным вопросом
является, что включать в учебную программу, какие предметы и в каком объёме. Хотя
эти направления не могут существовать оторвано друг друга, степень их влияния на
отбор содержания образования различна в разных штатах и определяется местными
органами управления образования.
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У статті розглядаються головні прерогативи сучасного розвитку держав – економічне
процвітання, безпека існування, інформаційно-комунікаційний простір та свобода руху
знань й інтелектуальних здобутків. Визначено результати інтелектуальної дiяльностi як
рушійної сили соціально-економічного розвитку будь-якої країни. В роботі представлено
принципи ранжування країн світу за ступенем економічного стану, що визначення індексу
глобальної конкурентоспроможності, наявність новітніх технологій та наукових винаходів.
Проаналізовано систему поділу держав на групи в світовому рейтингу розвитку, де перша –
це країни «початкової стадії розвитку», які забезпечують конкурентоспроможність за
рахунок наявних сировинних ресурсів і дешевої некваліфікованої робочої сили; друга –
країни «ефективного розвитку», що означає присутність на їхніх ринках складної і
технологічної продукції високої якості; третя – країни «стадії інноваційного розвитку», де
присутня унікальна та ексклюзивна продукція найвищої якості і складності, завдяки чому
бізнес може конкурувати на глобальних ринках. Визначено особливості європейської
спільної політики у сфері науково-дослідної діяльності та інтелектуальної власності, які є
основною рушійною силою європейської конкурентоспроможності в глобалізованому світі.
Розкрито прерогативи функціонування Європейського дослідницького простору, який
узагальнює європейський шлях до досконалості в наукових дослідженнях та захисті
інтелектуального продукту. Доведено необхідність запровадження в Україні європейського
досвіду підтримки наукової, інноваційної та інтелектуальної діяльності.
Ключові слова: інтелектуальна власність, управління інтелектуальною власністю,
науково-дослідна сфера, конкурентоспроможність, інноваційність, європейський
дослідницький простір.
Фесенко Н. С. «Особенности содержания обучения системы управления
интеллектуальной собственностью в Европейском исследовательском пространстве»
В статье рассматриваются основные прерогативы современного развития государств экономическое
процветание,
безопасность
существования,
информационнокоммуникационное пространство и свобода движения знаний и интеллектуальных
достижений. Определены результаты интеллектуальной деятельности как движущей силы
социально-экономического развития любой страны. В работе представлены принципы
ранжирования стран мира по степени экономического состояния, включающие определение
индекса глобальной конкурентоспособности, наличие новейших технологий и научных
изобретений. Проанализирована система распределения государств на группы в мировом
рейтинге развития, где первая – это страны «начальной стадии развития», которые
обеспечивают конкурентоспособность за счет имеющихся сырьевых ресурсов и дешевой
неквалифицированной рабочей силы; вторая – страны «эффективного развития», что
означает присутствие на их рынках сложной и технологичной продукции высокого
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качества; третья – страны «стадии инновационного развития», где присутствует уникальная
и эксклюзивная продукция высокого качества и сложности, благодаря чему бизнес может
конкурировать на глобальных рынках. Определены особенности европейской общей
политики в сфере научно-исследовательской деятельности и интеллектуальной
собственности,
которые
являются
основной
движущей
силой
европейской
конкурентоспособности
в
глобализирующемся
мире.
Раскрыты
прерогативы
функционирования Европейского исследовательского пространства, которое обобщает
европейский путь к совершенству в научных исследованиях и защите интеллектуального
продукта. Доказана необходимость введения в Украине европейского опыта поддержки
научной, инновационной и интеллектуальной деятельности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, управление интеллектуальной
собственностью,
научно-исследовательская
сфера,
конкурентоспособность,
инновационность, Европейское исследовательское пространство.
Fesenko N. S. “Features learning content management system intellectual property in the
european research area”
The article examines the main prerogatives of the modern development of the states –
economic prosperity, security of existence, information and communication space and freedom of
movement of knowledge and intellectual achievements. The results of intellectual activity are
determined as a driver of socio-economic development of any country. The paper presents the
principles of the ranking of countries according to the degree of the world economic condition,
including the definition of the index of global competitiveness, the availability of new
technologies and scientific inventions. The system of distribution of states into groups in the world
ranking is analyzed, where the first – it is the country's «infancy», which ensure the
competitiveness within the existing natural resources and cheap unskilled labor; the second – it is
the countries of «effective development», that means to the presence in their markets complex and
technologically high-quality products; the third – countries «stage of innovative development»,
where there are the unique and exclusive products of high quality and complexity, so that business
can compete in global markets. The features of a common European policy in the field of scientific
research and intellectual property are determined, which are the main driver of European
competitiveness in a globalizing world. The prerogatives of the functioning of the European
Research Area are exposed, which generalizes the European way to the excellence in the scientific
research and protection of intellectual product. The necessity of introduction of European
experience of the supporting scientific, innovation and intellectual activity in Ukraine is proved.
Key words: intellectual property, management of intellectual property, scientific and
research sphere, competitiveness, innovativeness, European Research Area.
Постановка проблеми. Сучасний світ надзвичайно складний і динамічний.
Визначальним є посилення процесу глобалізації, тобто збільшення взаємодії економічних,
політичних, культурних та інших факторів. Нові геополітичні підходи враховують
наявність економічних, інформаційних, комунікаційних, інтелектуальних, енергетичних,
військово-технологічних та інших видів ресурсів. Велику роль відіграють також
інтеграційні процеси, в ході яких формуються нові наднаціональні утворення, диктуючи
новий геополітичний поділ світу. Для сучасних держав-лідерів прерогативами виступають
економічні досягнення та процвітання народів. А ці цілі базуються на використанні знань та
інноваційних підходів. Саме тут виникає необхідність в управлінні інтелектуальною
власністю та в її захисті.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аспекти та принципи управлiння
інтелектуальною власністю, правові основи функціонування цієї сфери досліджували
Г. Г. Азгальдов, Ю. Л. Бощицький, О. Б. Бутнік-Сіверський, С. О. Довгий, В. С. Дроб'язко,
В. О. Жаров, В. О. Зайчик, С. Є. Захаров, Г. А. Зміївський, О. В. Костін, П. П. Крайнев,
О. Б. Нікітюк, О. А. Підопригора, С. Ю. Поляков, П. В. Солошенко, А. З. Шайхатдінов,
Л. В. Шикова та ін. Загальні засади розвитку Європейського дослідницького простору та
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спільної європейської науково-технічної політики визначено в працях Д. Дайнена,
О. В. Дзяда, Н. Мусіса, О. М. Рудіка та ін.
Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення особливостей системи
Європейського дослідного простору та обгрунтування механізму управління
інтелектуальною діяльністю в ньому.
Виклад основного матеріалу. Людина в сучасному свiтi кожен день продукує ідеї,
робить відкриття, дивує винаходами. Тенденції розвитку науки, культури, техніки і
виробництва, особливо в другій половині XX ст., свідчать про те, що людство у своєму
розвитку підійшло до тієї межі, коли подальший прогрес буде зумовлюватися саме
розумовою діяльністю суспільства. І саме результати інтелектуальної дiяльностi будуть
визначати стратегію і тактику соціально-економічного розвитку будь-якої країни [1].
О. М. Джеджула та Ю. Л. Хом’яківський у своїй статті, досліджуючи проблеми
інтелектуальної активності інженера в сучасному інформаційному суспільстві, доходять
висновку, що матеріальні продуктивні сили на нинішньому етапі розвитку науковотехнічного прогресу за умови вільного вдосконалювання людини поступово стають його
результатом. Учені доводять, що однією з головних рис сучасної економічної системи є
радикальна зміна організаційної структури, що відбувається на тлі становлення
постіндустріального виробництва унікальних благ і послуг [2]. Це перетворення визначив
Е. Тоффлер [3], обґрунтувавши зв’зок головної сучасної трансформації з переходом від
традиційних матеріальних цінностей до таких, що виходять на перше місце людських
потреб, розглянутих у всьому їхньому різноманітті.
На думку Ю. Л. Бощицького, приклади успішного розвитку та економічного
зростання багатьох країн світу свідчать, що найбільш динамічними галузями національних
економік є ті, які пов’язані з інтенсивною діяльністю у сфері знань та інтелектуальної
власності. Такі тенденції, вважає автор, важливі не лише для ефективної правової охорони
інтелектуальної власності – як стратегічного інструменту економіки, а й для інвестицій, які
потрібно буде збільшувати для створення підґрунтя національного розвитку і підвищення
актуальності інтелектуальної власності [4].
За результатами досліджень Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), найбільш
розвинені світові країни у стратегію економічного підйому закладають наявність новітніх
технологій та наукових винаходів. Цей інноваційний показник присутній у визначенні
індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI) для ранжування країн за їхнім
становищем. О. В. Дзяд та О. М. Рудік наводять принципи ВЕФ щодо поділу держав світу
за ступенем економічного розвитку. Перша група – країни «початкової стадії розвитку», які
забезпечують конкурентоспроможність за рахунок наявних сировинних ресурсів і дешевої
некваліфікованої робочої сили. Характерними ознаками для таких держав виступає низька
продуктивність праці та цінова конкуренція на ринках [5, с.566]. Другий щабель
репрезентують країни «ефективного розвитку», що означає присутність на ринках складної
і технологічної продукції високої якості. Конкурентоспроможність цих держав підтверджує
якість вищої освіти та професійної підготовки, гнучкість та мобільність ринку праці,
наявність трудового законодавства, що сприяє розвитку бізнесу. Як зазначають О. В. Дзяд
та О. М. Рудік, саме в таких суспільствах наявні стабільна банківська система, ринок
капіталу та землі, технологічна готовність країн широко впроваджувати в економіку нові
технології.
Третю, найвищу сходинку, названу експертами ВЕФ «стадією інноваційного
розвитку», представляє значне зростання заробітної плати та високий рівень життя людей.
У країнах третьої групи присутня унікальна та ексклюзивна продукція найвищої якості і
складності, завдяки чому бізнес може конкурувати на глобальних ринках [5, с. 567].
Узагальнюючи статистичнi данi, можна дiйти висновку, що США, Японія та
більшість країн-членів Європейського Союзу належать до третьої, інноваційної групи і
посідають провідні позиції в рейтингу конкурентоспроможності (табл.1)[6].
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Мiсце в
рейтiнгу
GCI
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
...77
78
...79
80
...140

Таблиця 1
Рейтинг конкурентоспроможності країн світу
Економiка країни
Значення (max.= 7)

Швейцарiя
Сингапур
США
Нiмеччина
Нiдерланди
Японiя
Гонконг
Фiнляндiя
Швецiя
Велика Британiя
Норвегiя
Данiя
Канада
Катар
Тайбей
Нова Зеландiя
ОАЕ
Малайзiя
Бельгiя
Люксембург
Хорватія
Гватемала
Україна
Таджикістан
Гвінея

2

3
5.8
5.7
5.6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.4
5.4
5.4
5.3
5.3
5.3
5.3
5.3
5.2
5.2
5.2
5.2
4.1
4.1
4.0
4.0
2.8

Аналізуючи звіт Європейської Комісії щодо успішності запроваджень наукових
досліджень та інноватики, можна дійти висновку, що економічні досягнення країн-членів ЄС
напряму пов’язані з наявністю та розвитком таких складових, як людські ресурси, прозора,
успішна та приваблива дослідницька система, фінансова підтримка та інвестиції, інституційний
чинник, інтелектуальні активи та новаторство. Сполучення цих інструментів дозволило
Євроспівтовариству одержати в 2010 році потужні економічні прориви [7].
Слід зазначити, що мультиполярність світового розвитку неможлива без постійного
підвищення конкурентного статусу країн, вона супроводжується інноваціями в технологічній
сфері та фінансовими вкладеннями в людський капітал. Економічна парадигма зростання
конкурентоспроможності Європейського Союзу пов’язана з подоланням стабільного
відставання держав угруповання від США за показниками рівня продуктивності праці,
результативності та ефективності впровадження новацій та модернізації вже існуючих
потужностей.
Європейська дослідна діяльність поступається світовій через розбіжність національних
політик щодо науки та досліджень у різних державах-членах ЄС, а також через розпорошеність
зусиль у цій галузі. Як стверджує Н. Мусис, саме тому спільна політика щодо науково-дослідної
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діяльності є вкрай важливою для європейської інтеграції. Метою цієї політики є координування
національних політик щодо дослідної діяльності й визначення та втілення в життя
дослідницьких програм, які відповідають інтересам всієї Європи, – програм, які потребують
великого ринку, враховують інтереси всіх держав-членів і які вимагають таких технічних та
людських ресурсів, яких держави-члени не можуть надати самостійно [8, с. 321].
На світовому рівні лише скоординована дослідна діяльність держав-членів може
дозволити Європейському Союзові відігравати провідну роль у широкопрофільних
міжнародних програмах, зокрема присвячених нинішнім глобальним змінам [8]. Наукова
діяльність має суттєве значення для визначення промислової стратегії, особливо в її
високотехнологічних секторах, адже вона створює підґрунтя для прогнозування розвитку
технологій і їх розроблення. Вона також необхідна для стимулювання використання надійних
джерел енергії, що зменшують залежність Європи від імпортованої нафти, зокрема через
розроблення технології термоядерного синтезу.
Саме тому в грудні 2015 року Європейська Комісія оприлюднила заходи щодо створення
сприятливих умов функціонування Європейського дослідницького простору (ERA), серед яких
запропоновано новий інформаційний сайт із заявленою метою уніфікації цієї області, відкритої
до світу і за допомогою якої наукові знання, технології та новатори зможуть свободно рухатися.
А стратегічна програма розвитку наукового поля ЄС до 2020 року уможливить цю «п’яту
свободу пересування». Документ має назву «European Research Area Vision 2020», і в цьому
огляді Європейська Комісія узагальнює європейський шлях до досконалості в наукових
дослідженнях і визначає Європейський дослідницький простір основною рушійною силою
європейської конкурентоспроможності в глобалізованому світі [9].
До 2020 року всі суб’єкти ЄС в повній мірі мають отримати вигоду з наявності «п’ятої
свободи» в Європейському дослідницькому просторі (ERA) – вільному пересуванні
дослідників, знань і технологій. ERA забезпечить привабливі умови та ефективне і дієве
управління у сфері проведення досліджень і інвестування в сектори науки і розвитку технологій
в Європі. Це дасть потужний поштовх розвитку дослідницької діяльності завдяки сприянню
здоровій загальноєвропейській науковій конкуренції при забезпеченні належного рівня
співпраці та координації. Науково-дослідницький ареал зможе вчасно реагувати на потреби й
амбіції громадян і ефективно сприятиме сталому розвитку та конкурентоспроможності Європи.
Європейський дослідницький простір ERA повинен міцно вкорінитися в суспільстві і реагувати
на його потреби і амбіції в цілях досягнення сталого розвитку.
Слід відзначити, що в зазначеній стратегії Єврокомісія підкреслила важливість
взаємовигідної підтримки суспільства та науки. Як стверджується в огляді, європейська публіка
підтримала науку і технологічну базу, які грають ключову роль, відповідаючи на потреби
громадян і бізнесу за допомогою найважливіших наукових винаходів. Основні проблеми
вирішуються високим рівнем державних і приватних інвестицій в дослідження і завдяки
стратегічному партнерству заради спільного майбутнього за участю Євротовариства, державчленів і асоційованих держав [9].
Серед приорітетів політики ERA визначаються декілька напрямів для європейського
шляху до досконалості в наукових дослідженнях.
1. Модернізація досліджень, освіти та інноваційної системи йдуть рука об руку. Потужні
взаємодії всередині «трикутника знань» (освіта, дослідження та інновації) заохочуються на всіх
рівнях, від окремих дослідників, фондів, університетів і науково-дослідних установ до малих і
середніх підприємств і транснаціональних компаній, що підтримуються відповідними
європейськими механізмами. Дослідження, політики і програми в галузі освіти та інновацій
спільно розроблені органами державної влади на всіх рівнях із належним залученням
відповідних зацікавлених сторін, кожного разу, коли це необхідно для оптимізації їх
ефективності, дієвості та цінності для суспільства й економіки. ERA сприяє підтримці людських
ресурсів в галузі науки і техніки відповідно до попиту з боку державних та приватних
дослідницьких акторів, розвиваючи відповідні структури для належного збалансування
сприятливої роботи і особистого життя наукових талантів.
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2. Європейський дослідницький простір лежить в основі розвитку європейської
конкурентоспроможності. Бізнес стимулює інновації й інвестує в Європі, зокрема в науководослідницький сектор. Фірми, що працюють в інтересах ERA, матимуть вигоду від єдиного
європейського ринку інноваційних товарів і послуг і кращий експортний потенціал на
зростаючих зовнішніх ринках по всьому світу. Вони повною мірою користуватимуться
можливостями відкритих інновацій через єдиний простір знань, включаючи оперативні рамки
прав інтелектуальної власності. Через ERA фірми, включаючи молоді інноваційні компанії та
малі і середні підприємства, зможуть бути партнерами Європейської публічної наукової бази і
отримати вигоду від привабливих рамкових умов і державних закупівель, можливості
полегшення їх доступу до європейського, швидко зростаючого ринку інноваційних ідей, товарів
і послуг.
Європейський дослідницький простір забезпечує безмежний простір свободи і
можливостей для діалогу, обміну і взаємодії у відкритому світі.
3. ERA забезпечує скоординовану підтримку дослідників і науково-дослідних інститутів
для проведення наукових заходів. Значна частка державного фінансування досліджень
забезпечується за рахунок ERA-широкої відкритої конкуренції на основі якості та актуальності
наукових досліджень, таким чином поступово сприяючи необхідної спеціалізації і концентрації
в науково-дослідних центрах та покращення фінансового забезпечення їх роботи.
4. За допомогою науки та технологій розвиток потенціалу пропагується в усіх країнах
ЄС. Використовуючи повною мірою свій науковий потенціал, всі європейські країни і регіони
будуватимуть свої потужності, зберігаючи або отримуючи при цьому доступ до додаткових
спеціальних знань і стандартів науки та технологій на решті терен Європи. Це досягається при
значній підтримці політики згуртування та відповідної транснаціональної координації для
забезпечення оптимального розгортання по всій Європі. Європейський дослідницький простір
лежить в основі всіх глобальних мереж науково-технічних знань виробників, дистриб’юторів та
користувачів.
Європейські науково-дослідні інститути пропонуватимуть привабливі умови для роботи
дослідників з усіх частин світу, як чоловіків, так і жінок, в рамках єдиного ринку праці. Така
робота відкриває можливість мобільності між країнами і секторами з мінімальними
фінансовими або адміністративними перешкодами.
Науково-дослідні установи по всій ERA матимуть стратегічну, фінансову та управлінську
автономію щодо співпраці по всій Європі і за її межами, а також ефективну взаємодію з
бізнесом та іншими суб’єктами. Ці взаємодії полегшуються на відкритому ринку для
контрактних досліджень і відповідного менеджменту у сфері інтелектуальної власності [9].
Слід відзначити, що європейські принципи підтримки наукових кластерів, закладені в
програмі «European Research Area Vision 2020» та які було проаналізовано вище, необхідно
запроваджувати і в Україні. Показник iнновацiйностi нашої держави дозволив Українi посiсти
лише 79-ту сходинку iз 140 (див. табл.1). Ми входимо до першої групи розвитку за
ранжуванням Всесвітнього економічного форуму – до країн «початкової стадії розвитку», де
конкурентоспроможність забезпечується за рахунок наявних сировинних ресурсів, а не
технологічних проривів і постійної уваги держави до інноваційно-інтелектуальної діяльності.
Як зазначає Ю. Л. Бощицький, специфічною особливістю розвитку концепції
інтелектуальної власності є нерозривне поєднання його правових та економічних аспектів.
Автор стверджує, що організація функціонування системи управління промисловою власністю
в Україні характеризується відсутністю належної координації в роботі органів державного
управління, недостатньою ефективністю діяльності структур, які забезпечують захист прав
промислової власності. Таким чином, на сьогодні існує потреба в удосконаленні чинної системи
управління інтелектуальною власністю, гармонізації її параметрів із поточними та
перспективними вимогами ринкового середовища [4].
Деякi науковцi акцентують увагу та тому, що сам процес управління інтелектуальною
власністю недостатньо вивчений. Так, Г. Г. Азгальдов та О. В. Костін впевнені, що майже всі
праці, де досліджуються питання адміністрування інтелектуальною діяльністю, містять
матеріал стосовно не управління, а створення нових інтелектуальних продуктів [10].
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Л. В. Шикова зазначає, що управління інтелектуальною власністю – це система
стратегiчних дiй, пов’язаних з об’єктами інтелектуальної власності, та цiлеспрямована на
ефективний iнновацiйний розвиток [11].
Інші дослідники сприймають цей процес як сукупність соціальних, психологічних та
ідеологічних заходів цілеспрямованого впливу на творчу діяльність новаторів виробництва й
направлених на виявлення резервів для досягнення високих кінцевих результатів або як систему
стратегічно узгоджених і пов’язаних між собою методів і засобів управління інтелектуальним
капіталом, спрямовану на збільшення вартості та результативності його самого та бізнесу в
цілому [12].
Таким чином, одностайного трактування змісту поняття «управління інтелектуальною
власністю» в науці немає, думки вчених щодо складових цього процесу теж різняться.
Висновки. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що рівень економічного
зростання країн світу напряму залежить від наявності в суспільстві потужної освітньої, наукової
та інноваційної баз.
Найбільш розвинені світові держави у стратегію економічного підйому закладають
наявність новітніх технологій та наукових винаходів. Цей інноваційний показник присутній у
визначенні індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI) для ранжування країн за їхнім
становищем. Всесвітній економічний форум поділяє всі держави на три групи:
країни «початкової стадії розвитку»;
країни «ефективного розвитку»;
країни «стадії інноваційного розвитку».
Європейська дослідна діяльність поступається світовій через розбіжність національних
політик щодо науки та досліджень у різних державах-членах ЄС. На світовому рівні лише
скоординована дослідна діяльність держав-членів може дозволити Європейському Союзові
відігравати провідну роль у широкопрофільних міжнародних програмах, зокрема присвячених
нинішнім глобальним змінам. Економічні досягнення країн-членів ЄС напряму пов’язані з
наявністю та розвитком таких складових, як людські ресурси, прозора, успішна та приваблива
дослідницька система, фінансова підтримка та інвестиції, інституційний чинник, інтелектуальні
активи та новаторство.
2015 року Європейська Комісія оприлюднила заходи щодо створення сприятливих умов
функціонування Європейського дослідницького простору (ERA) під назвою «European Research
Area Vision 2020», де запропоновано механізм взаємовигідної підтримки суспільства та науки, а
також належного менеджменту у сфері інтелектуальної власності.
В Україні недостатньо приділено увагу управлінню інноваційно-інтелектуальною
діяльністю. Досвід країн-членів Європейського Союзу щодо підтримки цієї сфери підтверджує
необхідність формування ефективної та послідовної державної політики в галузі науки,
інноваційних досліджень та інтелектуальної діяльності.
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ЗНАЧИМІСТЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
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У статті розглянуто питання математичної підготовки майбутнього вчителя як
важливої складової його професійної підготовки в умовах реформування системи вищої
освіти. На основі аналізу наукових доробків вітчизняних педагогів, спеціальної літератури і
власного педагогічного досвіду визначено місце та роль математичної підготовки у процесі
професійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей. Підкреслено вплив
математики на загальнокультурний та інтелектуальний розвиток особистості майбутнього
вчителя, формування наукового світогляду, розвиток самостійності та творчої ініціативи,
дослідницьких здібностей. Доведено, що математичні знання широко використовуються
при вивченні дисциплін природничо-наукового та загально-професійного циклів підготовки
майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти. Достатній рівень математичної
підготовки студентів педагогічних спеціальностей сприятиме усвідомленому використанню
набутих знань у подальшій професійно-педагогічній діяльності.
Ключові слова: професійна підготовка, математична підготовка, вивчення
математичних дисциплін, студенти педагогічних спеціальностей, майбутній вчитель,
математичні методи.
Фоменко Л. Н. «Значимость математической подготовки будущего учителя в системе
высшего педагогического образования» В статье рассмотрены вопросы математической
подготовки будущего учителя как важной составляющей его профессиональной подготовки
в условиях реформирования системы высшего образования. На основе анализа научных
работ отечественных педагогов, специальной литературы и собственного педагогического
опыта определено место и роль математической подготовки в процессе профессиональной
подготовки студентов педагогических специальностей. Подчеркнуто влияние математики
на общекультурное и интеллектуальное развитие личности будущего учителя,
формирование научного мировоззрения, развитие самостоятельности и творческой
инициативы, исследовательских способностей. Доказано, что математические знания
широко
используются
при
изучении
дисциплин
естественнонаучного
и
общепрофессионального циклов подготовки будущих учителей в системе высшего
педагогического образования. Достаточный уровень математической подготовки студентов
педагогических специальностей будет способствовать осознанному использованию
приобретенных знаний в дальнейшей профессионально-педагогической деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, математическая подготовка,
изучение математических дисциплин, студенты педагогических специальностей, будущий
учитель, математические методы.
Fomenko L. “The importance of a future teacher mathematical training in the system of
higher pedagogical education”
The author considers the questions of a future teacher mathematical training as an important
constituent part of the professional training under the conditions of the reforming of the system of
higher education. On the basis of the analysis of native educators’ works, specialized literature,
personal pedagogical experience the author defines the place and the role of the mathematical
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training in the process of professional training of pedagogical specialties students. It is underlined
that mathematics has a great influence on general cultural and intellectual development of a future
teacher personality, formation of their scientific outlook, development of independence and
creative initiative, research abilities. It is proved that mathematical knowledge is widely used
while studying natural scientific and general professional disciplines in the sphere of future
teachers training in the system of higher education. The sufficient level of mathematical training of
future teachers contribute to conscious usage of the obtained knowledge in the further professional
educational activity.
Key words: professional training, mathematical training, mathematical disciplines studying,
students of pedagogical specialties, future teachers, mathematical methods.
Постановка проблеми. В умовах інтеграції України в Європейський та світовий
освітній простір головним завданням освітян, відповідно до «Стратегії реформування вищої
освіти до 2020 року» [9], є забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців
до продуктивної діяльності в умовах стрімкого розвитку технологій, виробничих сил та
суспільства, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних фахівців на світовому
ринку праці. У зв’язку з цим, проблема професійного становлення молоді та аналіз
особливостей розвитку особистості майбутнього професіонала вимагає всебічного
вивчення. Враховуючи все вищезазначене, доходимо висновку, що особливої уваги
потребує базова фундаментальна підготовка студентів.
Складовою вищої професійної освіти майбутніх учителів є математична освіта. На
сьогоднішній день спостерігається тенденція зниження рівня математичної підготовки
студентів педагогічних спеціальностей, про що свідчать результати вступної кампанії до
ВНЗ в останні роки, відсутність пізнавальної активності у вивченні математичних
дисциплін, зменшення обсягу навчального навантаження з математики, а іноді й вилучення
математичних дисциплін із навчальних планів, відповідно до яких здійснюється підготовка
майбутніх учителів. Усе це негативно відбивається на формуванні професіоналізму
майбутнього вчителя, тому потребує дослідження питання значимості математичної
підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної освіти.
Аналіз останніх досліджень. У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях
приділяється значна увага питанням професійної підготовки майбутнього вчителя, зокрема
змісту педагогічної освіти (В. Євдокимов, Г. Єльникова, М. Євтух, І. Зязюн, В. Луговий,
Н. Ничкало, І. Підласий, Г. Пономарьова, А. Харківська); вдосконаленню технологій
навчання майбутнього вчителя (В. Бондар, О. Мороз, О. Савченко, Т. Яценко та ін.);
проблемі формування особистості вчителя у процесі загальнопедагогічної підготовки
(О. Абдулліна, В. Білозерцев, О. Мороз, В. Сагарда, Р. Скульський тощо).
Питанням математичної освіти та аналізу сучасного стану опанування
математичними дисциплінами студентами ВНЗ присвячено низку наукових досліджень
вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема розробці теоретичних і методичних аспектів
навчання математики в сучасних умовах (М. Бурда, М. Жалдак, О. Скафа, З. Слєпкань,
Т. Хмара, В. Швець, М. Шкіль та ін.); теорії і практиці реалізації прикладної спрямованості
навчання математики (Г. Возняк, М. Ігнатенко, Ю. Колягін, В. Пікан, Л. Соколенко,
О. Стрельченко, І. Стрельченко, Й. Шапіро та ін.); математизації гуманітарних наук і
гуманітаризації математики (Б. Гнеденко, Т. Дригач, К. Карташова, М. Морозова,
І. Смирнова, Є. Шикін, Р. Шикіна та ін.); математичній підготовці майбутніх фахівців
гуманітарних
спеціальностей (П. Гресс,
Т. Іванова,
О. Мітіна, Н. Набатнікова,
В. Успенський та ін.); новітнім інформаційним технологіям навчання математики та
методиці їх використання (Ю. Горошко, А. Єршов, М. Жалдак, В. Монахов, С. Раков,
О. Співаковський, Ю. Триус та ін.); активізації навчально-пізнавальної діяльності при
вивченні математики (М. Головань, М. Ігнатенко, З. Слєпкань, О. Скафа, Л. Фрідман).
Проте аналіз наукових доробок вищеназваних авторів дозволяє зробити висновок, що
дослідження важливості вивчення математичних дисциплін студентами педагогічних
спеціальностей потребує особливої уваги, але залишається недостатньо розробленим.
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Формулювання цілей статті. Метою статті є аналіз проблеми підвищення
значимості математичної підготовки майбутнього вчителя в системі вищої педагогічної
освіти, доведення впливу знань математики при вивченні дисциплін природничо-наукового
та загальнопрофесійного циклів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Професійна підготовка майбутнього
вчителя у вищому навчальному закладі – процес складний і багатогранний, спрямований на
підготовку кваліфікованих кадрів із високим рівнем інтелігентності, ерудованості,
розвиненими творчими й дослідницькими здібностями, здатних до безперервної освіти і
самоосвіти. Кінцевою метою професійної освіти в педагогічних ВНЗ, як зазначає
А. Харківська, повинно стати формування фахівця широкого профілю, готового
здійснювати обміркований вибір власних способів роботи, об’єктивно оцінювати
результати своєї діяльності, передавати накопичений досвід [10].
Досягнення цієї мети повинно забезпечуватись єдністю фундаментальної, психологопедагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної і соціально-гуманітарної
підготовки майбутніх учителів у системі вищої педагогічної освіти 1. Аналіз наукової
літератури дає нам підстави стверджувати, що важливою ланкою фундаментальної
підготовки студентів педагогічних спеціальностей повинна бути математична підготовка
майбутніх фахівців. На думку Л. Коваль, математична освіта відіграє важливу роль у
культурному зростанні людини, підвищує шанси на самореалізацію особистості, сприяє
розвитку прогресивних ідей [5]. В. Бевз у своєму дослідженні зазначає, що математика – це
велика складова частина загальнолюдської культури, а не лише інструмент для інженерів і
науковців або засіб для розвитку логічного мислення [3]. І. Бачевська акцентує увагу на
тому, що математичний склад мислення стає необхідним для фахівців усіх напрямів
наукової і практичної діяльності, оскільки математичний апарат і математичні методи, що
лежать у його основі, все активніше увіходять у всі сфери діяльності людини: дослідницьку,
організаторсько-виробничу, психолого-педагогічну та інші [2]. Сучасний педагог, як
зазначає О. Шаран, повинен володіти методами математичного моделювання, оптимізації,
прогнозування, кількісного та якісного аналізу, збору та обробки інформації [11].
Спираючись на думку Л. Гусак [4], можемо стверджувати, що метою вивчення
математичних дисциплін студентами педагогічних спеціальностей є формування наукового
світогляду, математичної та інформаційної культури, інтелектуальної підготовки до
майбутньої професії та до життя в суспільстві. Вивчення математичних дисциплін сприяє
активізації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності та творчої ініціативи майбутніх
педагогів.
Враховуючи дослідження С. Рендюка [7] щодо проблеми підвищення якості
математичної підготовки студентів, зазначимо, що математична підготовка студентів
педагогічних спеціальностей сприятиме подальшому самовдосконаленню та самоосвіті в
майбутньому, розвитку вмінь оперативно та якісно орієнтуватися в ситуації, вмінь і навичок
аналізувати її, приймати рішення, отримувати результати, обґрунтовувати їх і відповідати за
результати своєї навчальної діяльності й майбутньої професійної діяльності.
Слушною для нас є думка М. Бакланової та Ю. Триус, що до основних завдань
викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах відносяться
демонстрація студентам сутності наукового підходу до вивчення процесів і явищ
оточуючого світу, ролі математики в розвитку наукових досліджень і технічному прогресі;
навчання студентів прийомам побудови математичних моделей, методам дослідження і
розв’язування формалізованих задач; вироблення у студентів уміння аналізувати отримані
результати, формування навичок самостійного вивчення математичної літератури та її
застосування [1].
1

«Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір»,
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 31.12.2004 р. за № 998
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Вивчення математики, як свідчать наукові доробки вчених та власний досвід роботи
викладача кафедри математики та фізики Комунального закладу «Харківська гуманітарнопедагогічна академія» Харківської обласної ради, має значний вплив на інтелектуальний
розвиток особистості студентів; знання математики також широко використовуються й при
вивченні дисциплін із циклу природничо-наукової й загальнопрофесійної підготовки
майбутніх учителів.
При вивченні екології математика використовується для дослідження певних явищ
природи з метою розкриття їх математичних закономірностей, розв’язування екологічних
задач, створення математичних моделей екологічних проблем, визначення рівня
забрудненості навколишнього середовища з метою оптимізації використання природних
ресурсів.
Важливою складовою підготовки вчителя в системі вищої педагогічної освіти є
вивчення валеології як науки про здоров’я. На сьогоднішній день більшість підсистем
організму, патологічних процесів, моделей екологічних систем, поведінки людських
популяцій і систем охорони здоров’я вивчаються за допомогою математичних моделей із
метою дослідження їх властивостей, прогнозування й оцінки впливу різних внутрішніх і
зовнішніх чинників на них. Для аналізу отриманих даних у результаті моделювання того чи
іншого процесу широко застосовуються методи математичної статистики. Належна
математична підготовка студентів педагогічних спеціальностей забезпечить свідоме
засвоєння теоретичних основ валеології, дозволить майбутнім учителям прогнозувати
негативні впливи на здоров’я та запобігати ним, аналізувати й адаптувати життєдіяльність
учасників освітнього процесу відповідно до засад здорового способу життя.
Застосування студентами математичних знань при вивченні економічної теорії
обумовлене широким використанням математичного апарату й математичних методів для
дослідження та побудови моделей економічних процесів, розв’язування економічних задач.
Використання сумарних і середніх величин, різних видів відсоткових розрахунків, функцій
та їх графіків сприятиме розумінню важливих зв’язків між економічними явищами.
Математичні й статистичні методи застосовують і в педагогіці для опрацювання
фактичного матеріалу, отриманого в процесі педагогічного дослідження, а також для
встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами з метою визначення
оптимальних умов управління навчально-виховним процесом. Їх застосування допомагає
раціонально оцінити результати експерименту, підвищити надійність висновків, здійснити
теоретичне узагальнення отриманих результатів. Найпоширенішими з математичних
методів, які застосовують у педагогіці, є реєстрація, ранжування, шкалювання. За
допомогою статистичних методів визначають середні величини отриманих показників:
середнє арифметичне, медіана – показник середини ряду, ступінь розсіювання – дисперсія,
або середнє квадратне відхилення, коефіцієнт варіації та ін. [6]
Використання математичних методів у психології дуже зручне й ефективне при описі,
обробці та аналізі даних, отриманих у різних групах об’єктів у процесі проведення того чи
іншого експерименту; при порівнянні об’єктів для з’ясування різниці між ними та
виявлення показників, що змінюються; при побудові моделей досліджуваних психологічних
явищ із метою виявлення закономірностей їх функціонування та розвитку; при
прогнозуванні певних явищ, виходячи з висновків, до яких приводять отримані результати.
Математика в такий спосіб надає психологічним дослідженням точності й достовірності.
Достатній рівень математичної підготовки студентів педагогічних спеціальностей
сприятиме усвідомленому використанню математичних методів для опрацювання даних,
отриманих під час проведення психолого-педагогічних досліджень як у процесі навчання (з
метою написання курсових і кваліфікаційних робіт), так і в подальшій професійній
діяльності (з метою оптимізації управління освітнім процесом).
У процесі загальнопрофесійної підготовки студентів педагогічних спеціальностей
чільне місце зпосідає вивчення нових інформаційних технологій та можливостей їх
використання у професійній діяльності майбутнього педагога. Інформатика тісно пов’язана
з математикою, використовує математичні методи для побудови моделей опрацювання,
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передачі та використання інформації. Тому вивчення математичних дисциплін студентами
педагогічних спеціальностей сприятиме кращому розумінню математичних основ
інформатики, усвідомленому використанню інформаційних технологій в освітньому
процесі.
Аналіз психолого-педагогічних джерел, спеціальної літератури та власний досвід
роботи свідчить, що у процесі професійної підготовки студентів вищих педагогічних
навчальних закладів математика, математичні моделі й методи використовуються й при
вивченні загальноосвітніх дисциплін (фізики, хімії, біології та тощо). За допомогою
математичних моделей (величина, число, функція, похідна, інтеграл тощо) можна описати
явища і процеси, що вивчаються в різних предметах. Наприклад, показникова функція
використовується для опису законів зміни кількості бактерій у процесі розмноження, зміни
атмосферного тиску в залежності від висоти над рівнем моря, зміни маси речовини
протягом певного часу під час радіоактивного розпаду тощо; похідна виступає
математичною моделлю швидкості прямолінійного нерівномірного руху, електрорушійної
сили, швидкості реакції в хімії, швидкості розмноження бактерій у біології тощо; інтеграл
широко використовується для розв’язування задач про роботу змінної сили, визначення
шляху, пройденого точкою під час прямолінійного руху за її відомою миттєвою швидкістю,
масу неоднорідного стрижня та ін. При вивченні географії знання студентів із математики
можуть бути використані під час побудови структурних діаграм і графіків, роботи з
об’єктами на картах із використанням масштабу, порівняння довжин, площ, кількості
населення та ін.
Висновки. Таким чином, математична підготовка майбутнього вчителя в системі
вищої педагогічної освіти є важливою складовою його професійної підготовки. Вивчення
математичних дисциплін студентами педагогічних спеціальностей сприятиме підвищенню
рівня їх загальнолюдської культури, інтелектуальному розвитку, зокрема розвитку
логічного, алгоритмічного й абстрактного мислення, самостійності та творчої ініціативи,
формуванню наукового світогляду й розвитку дослідницьких здібностей. Достатній рівень
математичних знань студентів педагогічних спеціальностей є запорукою успішного
вивчення дисциплін природничо-наукового та загально-професійного циклів, а також їх
усвідомленого використання в подальшій професійній діяльності.
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У статті проаналізовано проблеми відбору та структурування навчально-методичної
літератури, доведено доцільність використання наукового тезаурусу як структурного елементу
інформаційного ресурсу управління освітнім процесом при класифікації навчальних видань.
Охарактеризовано різновиди та подано класифікацію навчально-методичних робіт; надано
стислу методику щодо написання підручників, навчальних, навчально-методичних, методичних
посібників, хрестоматій, дидактичних матеріалів, довідників тощо. Використовуючи сучасний
науковий тезаурус, автор з’ясовує, що систему навчальних робіт умовно можна розділити на 4
групи: програмно-методичні, навчальні, супровідні,навчально-методичні роботи.
Доведено, що використання тезаурусу науково-педагогічними працівниками при
класифікації, написанні та структуруванні навчально-методичних та наукових робіт сприятиме
самовдосконаленню науково-педагогічних працівників, підвищенню рівня їхньої
компетентності та підвищенню якості управління освітнім процесом.
Ключові слова: управління освітнім процесом, навчально-методичні роботи, структура,
зміст, навчальний матеріал, стандарти, вимоги, класифікація.
Харьковская А.А. «Научный тезаурус учебных изданий как структурный элемент
контента управления образовательным процессом».
В статье проанализированы проблемы отбора и структурирования учебно-методической
литературы, доказана целесообразность использования научного тезауруса как структурного
элемента информационного ресурса управления образовательным процессом при
классификации учебных изданий. Охарактеризованы разновидности и представлена
классификация учебно-методических работ; предоставлено краткую методику по написанию
учебников, учебных, учебно-методических, методических пособий, хрестоматий,
дидактических материалов, справочников и т. Используя современный научный тезаурус,
аввтор выяснил, что система учебных работ условно можно разделить на 4 группы:
программно-методические, учебные, сопровождающие, учебно-методические работы.
Доказано, что использование тезауруса научно-педагогическими работниками при
классификации, написании и структурировании учебно-методических и научных работ будет
способствовать самосовершенствованию научно-педагогических работников, повышению
уровня их компетентности и повышению качества управления образовательным процессом.
Ключевые слова: управление образовательным процессом, учебно-методические работы,
структура, содержание, учебный материал, стандарты, требования, классификация.
Kharkivska A. A. “Scientific thesaurus of educational publications as a structural element of content
in the management of educational process”
The article analyzes the problems of selecting and structuring of educational materials and it
also shows the feasibility of using scientific thesaurus as a structural element of information resource
management in the educational process when we classify educational publications. The work
characterizes types of educational and methodic publications and it gives their classification. The paper
presents a concise methodology for writing textbooks, educational, educational and methodic,
methodic textbooks, readers, didactic materials, references etc. Using modern scientific thesaurus the
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author offers the system of educational works that can be divided into 4 groups: software-methodic,
educational, supporting and educational and methodic works.
The article proves that scientific and pedagogical workers can use thesaurus in classifying
writing and structuring educational methodic, scientific and pedagogical workers as well as their
competence level and the elevation of the quality in the management of educational process.
Key words: management of educational process, educational and methodic works, structure,
contents, educational material, standards, requirements, classification.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Стан сучасної вітчизняної системи освіти
характеризується деякими рисами, які можна вважати кризовими: недосконалість контенту
управління освітнім процесом; нерозробленість методології відбору і структурування
навчального матеріалу, неврахування сучасного наукового тезаурусу при написанні та
класифікації навчальних видань тощо. Виникає дисгармонія між сформованими традиційними,
стереотипними методами та формами управління освітнім процесом і новаторськими
дослідженнями, здатними суттєво вплинути на його реформування. Так, запровадження нових
реформ, стратегій, спрощення навчальних програм, перехід до 12-річного навчання
зумовлюють виникнення проблеми щодо відбору, структурування та написання різних видів
навчально-методичних праць, додання їм чіткості і логічної обґрунтованості. Розв’язання
окреслених проблем, у свою чергу, обумовлює розвиток управлінської, науково-дослідницької,
методичної та інноваційної діяльності в освітній галузі з метою створення таких підручників,
посібників зокрема й такої системи навчання загалом, яка б забезпечувала ефективне
управління освітою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У дисертаційних роботах останніх років
розглянуто загальні питання управління вищою освітою (С. Андрейчук, П. Вишневський,
В. Мануйленко, В. Олійник, І. Трегубенко та ін.); модернізації освітнього процесу у вищих
закладах освіти (О. Жигло, А. Зубко, Н. Дворнікова, Є. Хриков та ін.); окремі аспекти
організації освітнього процесу досліджували І. Драч, О. Євдокимов, О. Островерх [5];
моделювання навчального матеріалу у своїх наукових доробках розглядали Л. Кудрявцев,
Л. Растригін, П. Сікорський; параметри побудови навчальних дисциплін, цілі й завдання
навчання фахівців В. Беспалько, О. Пєхота, О. Пометун, Д. Чернілевський; підходи до
моделювання та структурування навчальних видань Т. Алексєєнко, І. Ільясов, М. Кларін,
B. Ледньов, С. Смирнов, Р. Шеннон; проблеми розвитку наукового тезаурусу – В. Демченко,
С. Клепко, А. Костина, С. Сисоєва, І. Соколова. Проте сьогодні використання наукового
тезаурусу навчальних видань як структурного елементу контенту управління освітнім процесом
при класифікації навчальних видань досліджено недостатньо.
Формулювання цілей статті: довести доцільність використання наукового тезаурусу
навчальних видань як структурного елементу контенту управління освітнім процесом при
класифікації навчальних видань; схарактеризувати та навести класифікацію навчальних видань;
надати стислу методику написання даних робіт.
Виклад основного матеріалу. Одним із найважливіших факторів забезпечення якості
освіти є ефективне управління цим процесом. У цьому контексті актуальність проблеми
визначення наукового тезаурусу представлення та структурування знань як структурного
елементу контенту управління освітнім процесом відповідає сучасним поглядам на розвиток
освіти. В галузі інформаційних технологій зараз активно ведуться пошуки, пов’язані з
розв’язанням проблем складання та практичного використання наукового тезаурусу
(інформаційного ресурсу) при класифікації навчальних видань.
В нашому дослідженні слушним для нас є визначення, подане С. Сисоєвою та І.
Соколовою, які розглядають тезаурус як систему понять, що призначені людині для їх
засвоєння й актуалізації з метою успішної орієнтації у предметній площині наукових знань [3];
та наведене у словнику системного аналізу – тезаурус – у перекладі з грец. – скарб – зібрання
відомостей про систему, словник, одиниці якого забезпечені наборами ознак, що
характеризують родово-групові зв‘язки і згруповані за смисловою близькістю [4].
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Не викликає сумнівів висловлювання, що зміст навчального матеріалу завжди повинен
відповідати певним стандартам. Але, крім стандартів, які задаються Міністерством освіти і
науки, Департаментом науки і освіти, освітнім закладом і стосуються, як правило, змісту освіти,
навчальний матеріал повинен бути структурований відповідно до вимог, які висуваються до
наукової теорії. Із врахуванням цих вимог має здійснюватися розробка, структурування та
написання навчально-методичної літератури. Однак багатьма авторами як «старих», так і
«нових» навчальних підручників, посібників, методичних рекомендацій ці вимоги часто
ігноруються.
У більшості випадків вивчення навчальних предметів відбувається від часткового до
загального; увагу студентів часто концентрують на конкретних фактах, визначеннях, законах, а
не на їх взаємозв'язках. Це пояснюється тим, що методична творчість, майстерність викладача
приходить не відразу, а формується впродовж життя завдяки постійній самоосвіті. З метою
забезпечення якості управління освітнім процесом та вдосконалення самоосвітньої діяльності
педагогам необхідно вивчати сучасний науковий тезаурус; нормативні документи;
інформаційні та навчально-методичні матеріали з питань класифікації, написання та підготовки
до друку навчальних видань, найпоширеніших із них є: підручники, навчальні та методичні
посібники, методичні розробки, рекомендації, вказівки, підручники, робочі зошити з
друкованою основою, курси лекцій, навчальні програми, навчальні плани тощо.
Укладання і написання різних видів навчально-методичних робіт є однією з форм
узагальнення і поширення досвіду. Слід зазначити, що така робота під силу педагогу, який
постійно записує свої спостереження, аналізує здобуті результати педагогічної роботи,
проводить відкриті заняття, уроки, виступає перед колегами, пише статті, доповіді, методичні
розробки. Така управлінська, самоосвітня, науково-методична діяльність науково-педагогічного
працівника дозволяє формувати індивідуальний методичний стиль, який є складним і
багатогранним явищем. Вирішальним у формуванні певної професійної позиції та виробленні
індивідуального стилю професійної діяльності є постійна, свідома праця педагога над собою,
коли зміст роботи пропущено через внутрішнє сприйняття, збагачено власним світоглядом,
досвідом, уподобаннями, переконаннями. Якщо викладач не має постійної практики в
написанні методичних робіт, то власний, індивідуальний стиль, на жаль, не виробляється.
Автор навчальних робіт має логічно укласти сучасний матеріал, об'єднати відповідно до теми і
мети факти, аргументи, логічно і переконливо висвітлити матеріал.
Отже, важливу роль у процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
відіграє написання навчально-методичних робіт: підручників, навчальних, навчальнометодичних, методичних посібників, хрестоматій, дидактичних матеріалів, довідників тощо.
Якісна підготовка цих матеріалів, у свою чергу, значною мірою забезпечує якісне управління
освітнім процесом, підвищення його ефективності.
На наш погляд, метою написання сучасного навчального підручника, посібника має бути
допомога в комплексній реалізації розвивальної домінанти освіти ХХІ століття (виховання
прагнення до самоосвіти й саморозвитку; розвиток критичного мислення; використання
здобутих знань та вмінь для творчого вирішення проблем; уміння інтегрувати отриманні
знання). Ці завдання, в свою чергу, потребують переосмислення багатьох дидактичних і
методичних аспектів, від яких залежить якість і глибина процесу навчання й виховання.
Різноманіття та динаміка явищ соціуму й оточуючого світу повинні привносити суттєві зміни і
до видів навчальних видань, структури навчальних видань, спонукати авторів і педагогів
постійно вдосконалювати методи й форми навчання.
Навчальне видання – це неперіодичне видання, яке містить систематизовані дані
наукового чи прикладного характеру, погоджені з відповідними навчальними програмами.
Форма викладу матеріалів має відповідати ступеню навчання [1].
Незаперечними є дві основні вимоги до таких навчальних видань: відповідність основній
меті освітнього процесу за своїм змістом і структурою; відповідність загальним вимогам
державних стандартів України щодо друкованих видань за своїм оформленням та вимогам, які
висуваються до навчальних видань зокрема.
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З метою дотримання зазначених вимог авторським колективам, авторам, упорядникам
слід приділити особливу увагу тому, щоб зміст навчального підручника, посібника відповідав
визначенню державного стандарту. А саме, зміст навчального видання має містити
систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, викладені в зручній для
вивчення та викладення формі.
Систему навчальних видань умовно можна розділити на 4 групи: програмно-методичні
видання (навчальні плани і навчальні програми, навчальні робочі програми); навчальні
(підручники, навчальні посібники, курс лекцій,), супровідні (хрестоматії, практикуми, збірники
задач і вправ); навчально-методичні видання (містить матеріали з методики викладання
навчальної дисципліни, вивчення курсу, виконання курсових і дипломних робіт).
Отже, надамо стислу методику написання даних робіт.
Підходячи до етапу безпосередньої підготовки тексту навчального видання, тимчасовому
авторському колективу, автору чи укладачеві слід визначитися зі змістом та видом видання за
його цільовим призначенням і проводити подальшу роботу, чітко дотримуючись вимог до
цього виду навчального видання. При цьому слід одразу врахувати специфіку навчального
закладу, специфіку відповідної навчальної програми і категорії читачів, для яких вона
призначена, а також загальну специфіку навчальних видань. Слід пам’ятати та враховувати
загальновідомі методичні особливості навчальних видань – оснащення тексту видання: змістом,
переліками використаної під час написання та рекомендованої для самостійного опрацювання
літератури, а також нормативних актів і документів; виділеннями концептуально значущих,
призначених для запам'ятовування чи привертання особливої уваги читачів частин тексту;
методичними рекомендаціями щодо самостійного чи групового опрацювання текстів;
посиланнями на додаткові джерела тощо.
Після закінчення безпосередньої підготовки текст навчального видання неодмінно
проходить фахову експертизу – рецензується провідними науковцями-фахівцями в означеній
галузі й затверджується та рекомендується до видання повноважним науковим, науковометодичним чи редакційно-видавничим органом (підрозділом). У разі отримання автором
(укладачем), тимчасовим творчим колективом у процесі здійснення експертизи конструктивних
зауважень до тексту навчального видання, їх слід урахувати та внести відповідні корективи до
остаточного винесення рішення повноважним експертним органом; обов'язковим є врахування
застережень і внесення до тексту тих концептуальних змін, які були запропоновані
уповноваженим експертним органом і вказані у його рішенні щодо рекомендації видання до
друку, адже після отримання авторами видання відповідної позитивної рекомендації, внесення
до тексту авторських правок, які могли б вплинути на зміст видання, не допускається,
допускається лише технічне редагування тексту авторами.
Важливим етапом процесу випуску навчального видання є його виготовлення й
публікація. При цьому слід пам'ятати, що видання – це документ, який пройшов редакційновидавниче опрацювання, виготовлений друкуванням, тисненням або іншим способом, містить
інформацію, призначену для поширення і відповідає вимогам державних стандартів, інших
нормативних документів щодо їхнього видавничого оформлення і поліграфічного виконання.
Вважаємо за доцільне навести структуру і пояснювальний апарат навчального видання:
загальна структура навчального видання містить титульний аркуш і зворот титульного аркуша;
зміст; передмову; основну частину; післямову; літературу; додатки.
На звороті титульного аркуша даються бібліографічні дані, анотація та рецензенти. В
анотації стисло вказується якій проблемі присвячується робота, які питання розкриває, кому
може бути корисним даний підручник, посібник тощо.
Зміст – це перелік наведених у книзі заголовків рубрик. Заголовки змісту повинні точно
повторювати заголовки в тексті. Скорочувати заголовки в змісті або давати їх в іншій редакції
порівняно із заголовками в тексті не дозволяється.
До змісту, як правило, необхідно додати всі заголовки рукопису, за винятком
підзаголовків, розташованих у підбір із текстом.
Передмова – це характеристика місця і ролі даного навчального видання в освітньому
процесі з даної спеціальності і певного навчального курсу (дисципліни), а також особливості
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видання на відміну від того, що вже є з обраної проблеми в теорії та практиці дисципліни
(предмета, курсу); розкривається актуальність даної роботи. Головне завдання передмови –
введення читача до змісту, проблематики навчальної дисципліни, до основних напрямків,
методів і форм її освоєння, теоретичної, методичної і психологічної підготовки студента
(викладача) до освітньої діяльності.
Основна частина логічно розкриває основний зміст матеріалів, які публікуються.
Основний текст навчального видання може супроводжуватися коментарем автора і примітками.
Примітки і коментарі розподіляються на авторські (написані автором) і видавничі
(підготовлені видавництвом у процесі роботи). У навчальних книгах найчастіше
використовуються авторські примітки.
Основний текст навчального видання також може супроводжуватися піктограмами,
графічними виділеннями, де подаються цитати, дискусійні або проблемні питання.
Списки умовних позначень і скорочень є ще одним засобом, що допомагають читачеві
працювати з текстом. У навчальній і науковій літературі вони використовуються дуже широко.
Позначення і скорочення полегшують і прискорюють процес читання: не доводиться витрачати
час на багаторазове прочитання повного розгорненого найменування, терміну, імені, що при
наскрізному читанні відволікає і стомлює читача. Крім того, введення до тексту умовних
позначень і скорочень сприяє зниженню витрати паперу, оскільки дозволяє зменшити об'єм
тексту.
Висновок – це заключна частина (1–2 сторінки), яка складається з компонентів:
узагальнення інформації, викладеної в основній частині навчального видання, основні висновки
і тенденції розвитку навчальної дисципліни або теми; стислої характеристики невирішених або
складних проблем; рекомендацій із подальшого вивчення навчальної дисципліни, теми або
читання додаткової літератури; прогнозу розвитку навчального предмета (науки), теми.
Отже, науковий тезаурус класифікації навчальних видань одночасно виступає як
структурний елемент контенту управління освітнім процесом та узагальнення досвіду науковопедагогічних працівників.
Висновки. Таким чином, можемо констатувати, що структурування навчальнометодичної літератури з використанням сучасного наукового тезаурусу як структурного
елементу контенту управління освітнім процесом має сприяти підвищенню якості управління
освітнім процесом, самореалізації та самовдосконаленню науково-педагогічних працівників.
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В статті розглянуто перспективи розвитку хімічної галузі та підприємств. Не
зважаючи на достатньо широке коло продукції, що випускається, всі вони можуть бути
узагальнені за основним принципом проведення хімічних реакцій та технологій
виробництва. Враховуючи сучасні тенденції розвитку галузі визначено необхідність
підготовки майбутніх фахівців хімічного профілю та розробки відповідних методик
навчання. Проведено аналіз досліджень, що присвячені формуванню понять з хімічної
технології та виявлено основні проблеми. Встановлено, що система понять з хімічної
технології створює оптимальні умови для розвитку мислення, логіки роздумів, формування
наукового світогляду про предмети та явища, встановлення зв’язків між ними, розкриття
закономірностей хімічних законів багатьох процесів, явищ, відношень. Теоретично
обґрунтовано доцільність використання моделі на основі семантичних ознак для
встановлення взаємозв’язку між ознаками хімічної реакції. Розроблено концептуальну
модель формування поняття «хімічна реакція», яка містить множини ієрархічних ознак, що
репрезентують призначення, структуру, склад, побудову, принципи, механізми дії та
функціонування, параметри, характеристики та властивості хімічної реакції.
Ключові слова: хімічна галузь, перспективи розвитку галузі, підготовка фахівців,
формування понять, концептуальна модель, поняття «хімічна реакція», множина
ієрархічних ознак, призначення, структура, склад, будова, принципи і механізми дії,
параметри, характеристики, якість підготовки.
Шапошник А. Н. «Концептуальна модель понятия «химическая реакция»
В статье рассмотрены перспективы развития химической отрасли и предприятий.
Несмотря на достаточно широкий круг выпускаемой продукции, все они могут быть
обобщены по принципу проведения химических реакций и технологий производства.
Исходя из современных тенденций развития отрасли выявлена необходимость подготовки
будущих специалистов химического профиля и разработки соответствующих методик
обучения. Проведен анализ исследований, посвященных формированию понятий по
химической технологии и выявлены основные проблемы. Выявлено, что система понятий
химической технологии создает оптимальные условия для развития мышления, логики
размышлений, формирования научного мировоззрения о предметах и явлениях,
установления связей между ними, раскрытия закономерностей химических законов и
многих процессов, явлений, отношений. Теоретически обоснована целесообразность
использования модели на основе семантических признаков для установления взаимосвязи
между признаками химической реакции. Разработана концептуальная модель
формирования понятия «химическая реакция», которая содержит множества иерархических
признаков, репрезентирующих назначение, структуру, состав, строение, принципы,
механизмы действия и функционирования, параметры, характеристики и свойства
химической реакции.
Ключевые слова: химическая отрасль, перспективы развития отрасли, подготовка
специалистов, формирование понятий, концептуальная модель, понятие «химическая
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реакция», множество иерархических признаков, назначения, структура, состав, строение,
принципы и механизмы действия, параметры, характеристики, качество подготовки.
Shaposhnyk A. M.Conceptual model of the concept of "Сhemical Reaction"
In the article the prospects of the chemical industry and businesses. Despite the rather wide
range of products, all of them can be summarized by the basic principle of chemical reactions and
production technologies. Given the current trends in the industry identified the need for training of
future specialists chemical profile and develop appropriate teaching methods. An analysis of
studies devoted to the formation of chemical engineering concepts and identified the major
problem. Established that the system of concepts of chemical technology creates optimal
conditions for the development of thinking, logic thinking, the formation of a scientific outlook on
things and phenomena linkages between them, disclosure laws chemical laws of many processes,
phenomena and relations. Theoretically, the expediency of the model based on semantic features to
establish the relationship between the characteristics of the chemical reaction. The conceptual
model of the concept of "chemical reaction", which contains a hierarchical set of attributes that
represent the purpose, structure, composition, construction, principles, mechanisms of action and
operation parameters, characteristics and properties of the chemical reaction.
Keywords: chemical industry, the outlook for the industry, training, formation of concepts,
conceptual model, the term "chemical reaction" hierarchical set of features, purpose, structure,
composition, structure, principles and mechanisms of action, parameters, characteristics, quality
training.
Постановка проблеми. Перебудова економіки нашої держави, визначення
пріоритетних напрямів розвитку господарчої діяльності висуває на порядок денний нові цілі
та завдання для багатьох галузей, зокрема хімічної. На сьогодні хімічні підприємства мають
значні можливості щодо реалізації сучасних наукових розробок та новітніх технологій. Це
стосується нових способів обробки традиційної сировини, появою сучасного обладнання,
впровадженням нанотехнологій, які спрямовані на виробництво нової хімічної продукції з
принципово різними властивостями.
Хімічна промисловість охоплює ряд спеціалізованих галузей, а саме:
- гірничо-хімічну (добування та збагачення хімічної мінеральної сировини – калійних
солей, фосфоритів, апатитів та ін.);
- неорганічну хімію (виробництво неорганічних кислот, мінеральних солей, лугів,
добрив, хімічних кормів, хлору, аміаку, кальцинованої соди);
- органічну хімію (виробництво синтетичних барвників, виробництво синтетичних
смол та пластмасових мас, штучних та синтетичних волокон, хімічних реактивів);
- хіміко-фармацевтичну (виробництво лікарських речовин та препаратів, біологічних
субстанцій, ветеринарних препаратів);
- галузь виробництва хімічних засобів захисту рослин (виробництво пестицидів,
гербіцидів та ін.);
- галузь виробництва товарів побутової хімії (виробництво мила, миючих засобів,
косметичних товарів);
- нафтохімічну (виробництво каучуку, нафтопродуктів).
Незважаючи на досить широке коло галузей та продукції, що випускається, всі вони
поєднуються за основним принципом проведення хімічних реакцій та технологій
виробництва.
Враховуючи сучасні технології виробництва хімічної продукції, значної уваги та
розробок потребують методики підготовки майбутніх фахівців хімічних спеціальностей, а
саме: процедура формування системи понять. Одним із таких є поняття «хімічна реакція».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування понять при
вивченні хімії досліджувалася багатьма науковцями. У працях Н.М. Буринської,
Л.П. Величко, Л.С. Гузея, Д.Ю. Добротин, Л.А. Липової, Н.М. Каменецької, Ю.В. Ходакова,
Г.П. Хомченка, Н.Н. Чайченко, А.І. Шаповалова, Г.І. Шелінського, О.Г. Ярошенко
висвітлені методичні підходи до формування понять законів хімії, хімічної речовини,
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будови атома і хімічного зв’язку в речовинах. Особливості формування понять про окисновідновні реакції в шкільному курсі органічної хімії досліджувалися Т. Гавриленко. Наукові
праці Т. Сковрунської та В. Толмачової присвячені теоретичним та практичним засадам
формування знань про ізомерію як важливе поняття для розуміння внутрішньої організації
органічних речовин. У наукових працях О.О. Кровов'яз представлено історичний аспект у
формуванні понять про хімічний експеримент на етапі становлення вітчизняної хімічної
науки.
Дослідниками запропоновано здійснювати класифікацію понять за ознаками змісту,
обсягом та охопленістю об’єктів, підпорядкованості, ступенем сформованості, складністю.
Теоретично обґрунтовано та встановлено підходи до формування хімічних понять, а
саме: генетичний, структурний, системний, діяльнісний та компетентнісний [1].
У роботах А. В. Усової встановлено етапи формування наукових понять [2], а саме:
етап чуттєво-конкретного сприйняття; етап виділення істотних властивостей класу
спостережуваних об'єктів; абстрагування (відокремлення істотного від неістотного);
означення поняття; уточнення й закріплення в пам'яті істотних ознак поняття; встановлення
зв'язків даного поняття з іншими; застосування понять при розв'язуванні елементарних
навчальних завдань; класифікація понять; застосування поняття при розв'язуванні завдань
творчого характеру; збагачення понять (виявлення нових істотних ознак); повторне,
повніше означення поняття; опора на дане поняття при засвоєнні нового; збагачення
поняття; встановлення нових зв'язків і відношень даного поняття з іншими.
Але недостатньої уваги приділено питанню формування понять із хімічної технології
у студентів вищих навчальних закладів, що здійснюють професійно-орієнтовану підготовку.
Постановка завдання. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та розробка
концептуальної моделі поняття «хімічна реакція» в підготовці майбутніх фахівців хімічного
профілю.
Виклад основного матеріалу дослідження. У процесі професійної підготовки
майбутніх фахівців хімічної галузі важливим стає формування понять. Система понять із
хімічної технології створює оптимальні умови для розвитку мислення, логіки роздумів,
формування наукового світогляду про предмети та явища, встановлення зв’язків між ними,
розкриття закономірностей хімічних законів багатьох процесів, явищ, відношень. Термін
«поняття» розуміється багатьма вченими по-різному (табл. 1), але спільним є те, що поняття
визначається як форма мислення та як форма пізнання світу. [3]. Для формування поняття
необхідно виявити ознаки предмета та явища в процесі пізнання.
Таблиця 1.
Тлумачення та визначення терміну «поняття»
Зміст терміну
Автор
Поняття — це думка, яка вказуванням на певну ознаку виділяє з
І. В. Хоменко
універсуму й узагальнює в клас предмети, яким притаманна ця ознака
Поняття — це форма мислення, яка відображає предмети в їх
М. Г. Тофтул
загальних та істотних ознаках
Поняття — це думка, яка фіксує ознаки відображуваних у ній
Д. Горський
предметів і явищ, що дають можливість відрізнити ці предмети і
явища від суміжних із ними
Поняття як форма (вид) думки, або як мисленнєве утворення, є
Є. Войшвілло
результат узагальнення предметів деякого класу і мисленого
виділення самого цього класу за певною сукупністю загальних для
предметів цього класу — і сукупність відмінних для них — ознак
Поняття — це форма мислення, яка є результатом узагальнення і А. Є. Конверський
виділення предметів деякого класу за загальними та специфічними для
них ознаками
Поняття — це форма мислення, в якій відображаються суттєві ознаки А. Д. Гетьманова
одноелементного класу чи класу споріднених об’єктів
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Для того, щоб скласти поняття про даний предмет або явище, необхідно порівняти
його з іншими предметами, виділити суттєві, істотні ознаки, які є спільними або дозволяють
відокремити цей предмет від інших, об’єднати однорідні предмети. При цьому
користуються логічними прийомами порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування,
узагальнення.
Проведемо аналіз змісту хімічної технології та встановимо систему понять.
Технологія, як наука, вивчає способи і процеси переробки сировини в предмети
споживання і засоби виробництва. Хімічна технологія є наукою, що вивчає процеси, які
приводять до зміни складу, властивостей, внутрішньої будови і агрегатного стану вихідних
речовин. Вивчення хімічної технології здійснюється в таких основних напрямах:
1) аналіз та вибір способів, методів, процесів перетворення сировини в готові
продукти;
2) аналіз та вибір конструкцій, параметрів роботи типових апаратів і машин, їх
взаємозв'язок;
Додатково теоретично обґрунтовують та аналізують економічну, соціальну,
екологічну складові хімічної технології [4].
Обґрунтуємо та розробимо концептуальну модель основного поняття хімічної
технології, а саме - «хімічна реакція» і визначимо зміст, обсяг та охопленість,
підпорядкованість, складність цього поняття. Для встановлення взаємозв’язку між ознаками
будемо використовувати модель на основі семантичних ознак [5]:
P = { R , S , D , H },
(1)
де Р - слово, або словосполучення, яке означає ім’я поняття;
R (R1, R2, …, R l ) – множина ієрархічних ознак, які репрезентують призначення та
використання об’єкту (ознаки призначення);
S (S1, S2, …, S x ) – множина ієрархічних ознак, які репрезентують структуру, склад,
побудову або конструкцію об’єкту (ознаки складу);
D (D1, D2, …, D v ) – множина ієрархічних ознак, які репрезентують принципи і
механізми дії та функціонування об’єкту (ознаки принципу дії);
H (H1, H2, …, H n ) – множина ієрархічних ознак, які репрезентують параметри,
характеристики та властивості об’єкту (ознаки параметрів).
За ознакою призначення (R) хімічна реакція уявляє собою перетворення одних
речовин в інші, які відрізняються за хімічним складом та будовою.
Встановимо ознаки складу (S) хімічної реакції. Схематичне представлення множини
ієрархічних ознак хімічної реакції наведено на рис. 1.
За ознакою кількості молекул, що одночасно беруть участь в елементарному акті
хімічного перетворення виділяють мономолекулярні, бімолекулярні, тримолекулярні
реакції.
За ознакою кількості стадій перетворень виділяють одностадійні або прості реакції та
багатостадійні або складні хімічні реакції.
Хімічні речовини можуть знаходитися в різних станах під час перетворення. Тому за
кількістю фаз визначають гомофазні (гомогенні та гетерогенні) та гетерофазні (гомогенні та
гетерогенні) хімічні реакції.
Аналізуючи природу реагуючих частинок, виділяють хімічні реакції [4]:
- молекулярні, при яких взаємодія між речовинами проходить внаслідок зіткнення
окремих молекул реагуючих речовин (наприклад, 2NO + H 2 → N 2 O + H 2 );
- іонні реакції, які перебігають при взаємодії між іонами:
BaCl 2 + Na 2 SO 4 → BaSO 4 ↓+ 2NaCl;
Ba2+ + 2Cl– + 2Na++ SO 4 2–→ BaSO 4 ↓+ 2Na+ + 2Cl–;
Ba2+ + SO 4 2–→ BaSO 4 ↓;
- радикальні реакції, при яких однією з взаємодіючих частинок є радикал – частинка
підвищеної реакційної здатності, яка містить неспарений електрон.
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H• + Cl 2 → HCl + Cl•
Р - Хімічна реакція
R – ознака
призначення
S – ознака
будови та складу

R1 - хімічна реакція - перетворення одних
речовин в інші
S1 - кількість молекул, що одночасно
приймають участь
- мономолекулярні
- бімолекулярні
- тримолекулярні
S2 - кількість стадій перетворень
- одностадійні
- багатостадійні
S3 - кількість фаз реагуючих речовин
- гомофазні
- гетерофазні
S4 - природа реагуючих частинок
- молекулярні
- іонні
- радикальні

Рис. 1. Ознаки призначення та будови для поняття «хімічна реакція»
Установимо множину ієрархічних ознак, які репрезентують принципи і механізми
дії та функціонування об’єкту (D) (ознаки принципу дії).
Схематичне представлення множини ієрархічних ознак принципу дії та механізму
протікання хімічної реакції наведено на рис. 2.
За принципом взаємодії хімічних речовин в тій чи іншій зоні виділяють поняття
гомогенної та гетерогенної хімічної реакції.
У залежності від особливостей взаємодії речовин, їх кількості, складу реагентів та
продуктів реакції в хімічній технології розглядають (табл. 2):
- реакцію сполучення, коли з декількох речовин, що взаємодіють, утворюється одна;
- реакцію розкладу, в результаті якої з однієї речовини утворюється декілька
речовин;
- реакцію заміщення, реакція між простою і складною речовиною, в результаті яких
утворюються інші проста і складна речовини;
- реакцію обміну, реакції між двома складними речовинами, в результаті яких вони
обмінюються своїми складовими (атомами, групами атомів, іонами);
- реакцію поліморфного перетворення, при якій відбувається перехід речовини з
однієї кристалічної форми в іншу;
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- реакцію перегрупування, в результаті якої одна молекула перетворюється в іншу,
але якісний і кількісний склад атомів у ній не змінюється.
Таблиця 2.

Механізм взаємодії
хімічних речовин
Реакція сполучення
Реакція розкладу
Реакція заміщення
Реакція обміну

Приклади хімічних реакцій
Загальна схема
Приклади хімічної реакції
взаємодії
А + В = АВ
2Fe+3Cl 2 =2FeCl 3
P 2 O 5 +3H 2 O=2H 3 PO 4
АВ=А+В
2Al(OH) 3 =Al 2 O 3 +3H 2 O
Cu(OH) 2 =CuO+H 2 O
А+ВС=В+АС
Fe+CuSO 4 =FeSO 4 +Cu
2Al+6NaOH=2Na 3 AlO 3 +3H 2
АВ +СD = АD +CB
FeCl 3 +3NaOH=Fe(OH) 3 +3NaCl
Ba(OH) 2 +2HNO 3 =Ba(NO 3 ) 2 +2H 2 O

Окисно-відновні
реакції
Реакція поліморфного
перетворення
Реакція
перегрупування
(ізомеризація)

2Mg + O 2 = 2MgO
Feα↔Feγ
Coα↔Coβ

α↔ γ
А=В

Реакції полімеризації

А + А…= -(А) n -

Реакції незворотні
Реакції зворотні
Реакції послідовні

А+В→R
А+В↔ R+S
А + В → R →S

Реакції паралельні

Реакції каталітичні

A

→R
→S

kat
A →
B

2Са +О 2 → 2СаО
H 2 + I 2 ↔ 2 HI
Na 2 S 2 O 3 + H 2 SO 4 → H 2 S 2 O 3 + Na 2 SO 4 →
→ S + SO 2 + H 2 O + Na 2 SO 4

KClO3

→ KCl + O2
→ KClO4 + KCl

Fe
N 2 + 3H 2 →
2 NH 3

За ознакою зміни ступеня окислення в реагентів та продуктів хімічної реакції
виділяють окисно-відновні та такі, які відбуваються без зміни ступенів окиснення
елементів.
Аналіз хімічних реакцій за механізмом проведення [4] дозволяє виділити прості
незворотні та складні зворотні, послідовні, паралельні, змішані, парні, ланцюгові хімічні
реакції.
У залежності від механізму активних зіткнень між молекулами, що вступають до
хімічної реакції, визначають реакції нульового, першого, другого та третього порядку.
Проведемо аналіз хімічних реакції в залежності від умов їх перебігу. Так, виділяють
неізотермічні реакції, що супроводжуються зміною температури в процесі перетворення
речовин, та ізотермічні, що протікають при постійній температурі. Хімічні реакції можуть
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протікати з виділенням тепла, тоді такі реакції називають екзотермічними. Якщо реакції
протікають із поглинанням тепла, то такі реакції відносять до ендотермічних.

Р - Хімічна реакція
D – ознаки
принципу дії

D1 – механізм взаємодії хімічних
речовин в тій чи іншій зоні
- гомогенні
- гетерогенні
D2 - механізм взаємодії речовин, їх
кількості, складу реагентів та продуктів
реакції
-

реакція сполучення
реакція розкладу
реакція заміщення
реакція обміну
реакція
поліморфного
перетворення
- реакція перегрупування

D3 - механізм зміни ступеня окислення у
реагентів та продуктів
- окисно-відновні
- не окисно-відновні
D4 - механізм проведення
-

прості незворотні
складні зворотні
послідовні, паралельні
змішані, парні, ланцюгові

D5 - механізм активних зіткнень
- реакції нульового, першого,
другого та третього порядку
D6 – механізм проведення реакцій в різних
умовах
-

неізотермічні, ізотермічні
екзотермічні, ендотермічні
електрохімічні
каталітичні, некаталітичні

Рис. 2. Множина ієрархічних ознак принципу дії та механізму
протікання хімічної реакції
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Хімічні реакції можуть протікати за рахунок електричної енергії. Такі реакції
відносяться до електрохімічних. Хімічні реакції можуть протікати в умовах постійного або
змінного об’єму та в умовах постійного або змінного тиску.
Багато хімічних реакції протікають за участю речовин, які прискорюють процеси
перетворення речовин - каталізаторів. Тому і реакції називають каталітичні та
некаталітичні.
Встановимо множину ієрархічних ознак, які репрезентують параметри,
характеристики та властивості хімічної реакції (H) (ознаки параметрів).
Схематичне представлення множини ієрархічних ознак параметрів та характеристик
хімічної реакції наведено на рис. 3

Р - Хімічна реакція
H – ознаки
параметрів

H1 – константа реакції
H2 - константа рівноваги
H3 - енергія активація
H4 - температура
H5 - тиск
H6 – об’єм реакційного середовища
H7 - концентрація речовин
H8 - питома теплоємкість
H9 - ентальпія
H10 - час протікання реакції
H11 – швидкість хімічної реакції
H12 - вихід продуктів реакції
H13 - ступінь перетворення
H14 – селективність

Рис. 3. Множина ієрархічних ознак, які репрезентують параметри,
характеристики та властивості хімічної реакції (H)
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Параметрами проведення хімічних реакції є константа реакції, константа рівноваги,
енергія активація, температура, тиск, об’єм реакційного середовища, концентрація речовин,
питома теплоємкість, ентальпія, час протікання реакції, швидкість хімічної реакції, вихід
продуктів реакції, ступінь перетворення, селективність.
Висновки з проведеного дослідження. Проведено аналіз та встановлено
концептуальну модель поняття «хімічна реакція», яка ґрунтується на множині ієрархічних
ознак, що репрезентують призначення, структуру, склад, побудову або конструкцію,
принципи і механізми дії та функціонування, параметри, характеристики та властивості.
Перспективи подальших розробок. У подальших дослідженнях необхідним є
обґрунтування та розробка концептуальних моделей формування понять «хімічні процеси»,
«хімічні реактори», «хіміко-технологічні системи» для підготовки майбутніх фахівців
хімічного профілю.
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Статтю присвячено аналізу управління формуванням професійної компетентності
майбутніх учителів інформатики, яка включає мeту й зaвдaння, нaукoвi пiдxoди, пpинципи,
функції, ocнoвнi етапи, cуб’єкти й oб’єкти, критерії, показники, piвнi та ціль управління і
забезпечує розвиток об'єкта управління, досягнення ефективного результату і створення таких
умов для майбутніх фахівців, які сприяли б їх професійному та особистісному розвитку. Також
у статті розглянуто та експериментально перевірено структурно-цільову модель системи
управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в
процесі фахової підготовки, що складається зі структурних компонентів: методологічноцільового, змістовного, процесного, оцінювально-діагностичного і аналітично-результативного,
обґрунтовано організаційно-педагогічні умови управління формуванням професійної
компетентності в майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки: активізація
пізнавальної, практичної та викладацької діяльності.
Ключові слова: управління, професійна компетентність, модель, структурно-цільова
модель, компоненти, принципи, підходи.
Гирка И.В. «Разработка и экспериментальная проверка модели системы управления
формированием профессиональной компетентности будущих учителей информатики в
процессе профессиональной подготовки».
Статья посвящена анализу управления формированием профессиональной
компетентности будущих учителей информатики, которая включает цель и зaдaния, нaучные
подxoды, пpинципы, функции, ocнoвные этапы, субъекты и oбьекты, критерии, показатели,
уровень и цель управления и обеспечивает развитие объекта управления, достижение
эффективного результата и создание таких условий для будущих специалистов, которые
способствовали бы их профессиональному и личностному развитию. Также в статье
рассмотрена и экспериментально проверена структурно-целевая модель системы управления
формированием профессиональной компетентности будущих учителей информатики в
процессе профессиональной подготовки, состоящая из структурных компонентов:
методологически-целевого, содержательного, процессного, оценочно-диагностического и
аналитически-результативного,
обоснованы
организационно-педагогические
условия
управления формированием профессиональной компетентности у будущих учителей
информатики в процессе профессиональной подготовки: активизация познавательной,
практической и преподавательской деятельности.
Ключевые слова: управление, профессиональная компетентность, модель, структурноцелевая модель, компоненты, принципы, подходы.
I.Girka “Development and experimental verification of control system model with professional
competence formation for future teachers of informatics in the professional preparation process".
The article is devoted to the analysis of management professional competence formation of
future teachers of informatics that includes aims and objects, scientific attitude, principles, functions,
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principal stage, subject and object, criteria, descriptor, level and control objective and provides
development of management object, achievements of effective result and creation of such terms for
future specialists that would promote their professional and personality development. Also the article is
considered and experimentally-verified the objective model of control system with professional
competence formation of future teachers of informatics in the professional preparation process which
consist of structural components: methodological-goals, rich in content, process, evaluation-diagnostic
and analytically-effective. The organizationally-pedagogical terms of management professional
competence formation of future teachers of informatics during the professional preparation: activation
of cognitive, practical and teaching activity is reasonable.
Keywords: management, professional competence, model, object model, components,
princioles, approaches.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Теорія педагогічного управління
вважається методологічною базою для всіх розробок у галузі управління освітніми системами.
Однак з урахуванням намірів української освіти інтегруватися в європейське освітнє
середовище, виявилася нечіткість у тлумаченні окремих термінів управління освітньою
установою.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато зарубіжних досліджень присвячено
теоретико-методологічним аспектам управління: з проблем сутності управління (Р. Абдеєв, А.
Кабанов, М. Солодка, М. Соломатін, Е. Уткін, Р. Фатхутдінов; М. Вебер, Г. Клаус, У. Ешбі та
ін.), із психологічних аспектів управління (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, А. Маркова, А. Глазунов,
С. Рубінштейн, Д. Ельконін, Д. Карнегі, А. Маслоу, К. Роджерс), свій внесок у побудову
системи управління навчальними закладами в цілому внесли (Г. Габдуллін, В. Караковський,
Ю. Конаржевський, В. Кривошеєв, В. Кричевський, A. Орлова, В. Загвязінський, Р. Шакурова).
Проте
на сьогодні проблема системи управління формуванням професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової підготовки
залишається недослідженою.
Формулювання цілей статті. У процесі теоретичного дослідження на основі всебічного
аналізу філософської, психолого-педагогічної літератури та власного досвіду виявлено, що
управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики
здійснюється з урахуванням результатів сучасних педагогічних досліджень розвитку системи
освіти, становить адекватну реакцію на зовнішні зміни в суспільстві. На процес управління
формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики впливають
соціокультурні процеси сучасності; загальносвітові і європейські тенденції розвитку
професійної освіти; модернізація вітчизняної освіти; посилення тенденцій інформатизації
суспільства тощо.
Виклад основного матеріалу. Дослідження проблем управління тісно пов'язане з
відповідями на питання про сутність і природу управління, про його цілі. Без цього неможливо
раціонально осмислити феномен управління і побудувати адекватну практичну діяльність.
Проаналізуємо сутність родового поняття «управління», яке на сьогодні широко
використовується в багатьох галузях знань.
Поняття «управління» та розкриття його основних функцій знайшли відображення у
працях вітчизняних та зарубіжних учених М. Альберта, Б. Андрушківа, І. Ансоффа, В.
Афанасьєва, В. Бондаря, Л. Ващенко, П. Друкера, Г. Єльникової, О. Касьянової, В. Кременя, В.
Кнорринга, В. Лугового, В. Маслова, М. Мескона, Г. Мінцберга, В. Олійника, Л. ОрбанЛембрик, Г. Слезингера, Т. Сорочан, Ф. Тейлора, А. Файоля, А. Харківської, Ф. Хедоурі, Ф.
Хміля, Є. Хрикова.
М. Поташник та О. Мойсеєв визначають поняття управління як цілеспрямовану
діяльність усіх суб’єктів, що забезпечує становлення стабілізацію, оптимальне функціонування
й обов’язковий розвиток навчального закладу [5, с. 3].
Проаналізувавши поняття «управління», можна зробити висновок, що управління в
основному визначають як цілеспрямовану, ієрархічно організовану діяльність.
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Відповідно до теми нашої статті, розглянемо теоретико-методологічні основи управління
формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової
підготовки.
Істотною ознакою підходу як методологічної категорії є те, що він включає в себе не
тільки сукупність певних принципів і теоретичних положень, але й відповідні їм способи
діяльності [3, с. 173].
На думку А. Харківської, в сучасних умовах і в доступній для огляду перспективі
актуальними є стратегічний, синергетичний, системний, ситуаційний, процесний, особистісноорієнтований, гуманістично-інноваційний підходи до управління ВНЗ, тому що для змін, які
необхідно здійснювати в педагогічних ВНЗ, треба багато часу, а розвиток педагогічної освіти
має випереджати розвиток загальної освіти [8, с. 135].
В цілому ми погоджуємось з А. Харківською, але найбільш прийнятними підходами до
управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, на
нашу думку, є: особистісно орієнтований, системний та процесно-діяльнісний підходи.
Також ми погоджуємося з С. Савченко, який вважає, що методологічно важливим є
розуміння того, що у процесі управління вищим педагогічним навчальним закладом
створюються умови для повноцінного прояву й гармонійного розвитку всіх особистісних
функцій студентів, що характеризує особистісно орієнтований підхід [7, с. 188].
Отже, особистісно орієнтований підхід до управління формуванням професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики, на нашу думку, сприяє розкриттю особистості
студента у фаховій діяльності, орієнтацію його на самовдосконалення та саморозвиток.
Наступний підхід до управління формуванням професійної компетентності майбутніх
учителів інформатики, який ми вважаємо за доцільне застосувати в нашому дослідженні, – це
системний.
Cиcтeмний пiдxiд пepeдбaчaє цiлicнicть у нaвчaльнiй i пpaктичнiй дiяльнocтi, щo
cпpямoвaнa нa кoмплeкcнe фopмувaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнix вчителів
інформатики [4, с. 36].
Системний підхід як теоретико-методологічна основа дослідження був реалізований у
працях багатьох учених, а саме: Г. Єльникова, С. Королюк, А. Харківською, Є. Хрикова.
Наступним підходом до управління формуванням професійної компетентності майбутніх
учителів інформатики ми визначили процесно-діяльнісний.
Процесний підхід трактує управління як серію безпосередніх взаємопов'язаних дій. Ці дії,
кожна з яких сама по собі вже є процесом, значною мірою визначають успіх діяльності
організації. Вони дістали назву "управлінські функції". Кожна управлінська функція – це також
процес. Отже, процес управління являє собою суму всіх функцій [6].
Діяльнісний підхід уможливлює розгляд її як підсистеми діяльності в загальному,
соціальному значенні і одночасно як систему, що містить різні підсистеми, сукупність яких
реалізує функцію залучення кожного суб’єкта до участі в управлінні розвитком ПТНЗ і
професійно-технічної освіти [2].
Спираючись на все вищезазначене, можемо дійти висновку, що поєднання процесного та
діяльнісного підходів позитивно впливає на управління як таке. Отже, доцільно буде об’єднати
їх у один – процесно-діяльнісний – підхід та спиратися на нього під час створення структурноцільової моделі системи управління формуванням професійної компетентності майбутніх
учителів інформатики.
Далі розглянемо принципи управління, запропоновані різними вченими як невід’ємну
складову теоретико-методологічних основ управління.
М. Арменголь вважає, що пpинцип нacтупнocтi пepeдбaчaє взaємoзв'язoк, пocлiдoвнicть
peaлiзaцiї вcix упpaвлiнcькиx функцiй, кoopдинaцiю дiй cуб'єктiв упpaвлiння [1, c. 187].
Вагомий внесок в аналіз принципів управління навчальним закладом зробив Є. Хриков,
який акцентував увагу зокрема на таких принципах, як цілеспрямованість, фундаментальність,
адаптивність, комплексність, системне самовдосконалення [9, с. 45].
Розглянувши принципи управління, запропоновані вищезазначеними науковцями,
відповідно до теми нашої статті прийнятними для нас є такі принципи: принцип забезпечення
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високої якості освітніх послуг; принцип регулярного зворотного зв’язку, iнфopмaцiйнoї
дocтaтнocтi, пpoфeciйнoї компетентності, цілеспрямованості, фундаментальності, адаптивності,
комплексності, системного самовдосконалення.
Аналіз наукових досліджень С. Архангельського, І. Блауберга, Ю. Гастєва, В. Глушкова,
А. Дахіна, М. Кларіна, М. Лазарєва, Є. Лодатка, А. Харківської, Є Хрикова, В. Шаповолова та
ін., які присвятили свої дослідження управлінню педагогічними процесами та системами стали
теоретичною базою розробки структурно-цільової моделі системи управління формуванням
професійної компетентності майбутнього учителя інформатики.
Під час створення моделі системи управління формуванням професійної компетентності
майбутнього вчителя інформатики ми будемо спиратися на аналіз теоретичних розробок
моделей інших дослідників у цій галузі.
Розглянемо модель системи, яку пропонує у своїй роботі А. Чала. На думку автора,
мeтoдoлoгiчний компонент має містити зaвдaння, пpинципи, закономірності, функцiї, нaукoвi
пiдxoди дo управління [10, с. 86].
На думку А. Харківської, теоретична модель системи управління має складатися з цілей,
підходів, закономірностей, принципів, функцій, методів та організаційної структури
управління.
Проаналізувавши запропоновані науковцями моделі системи управління, можемо
зазначити, що тематика їх робіт співзвучна темі нашого дослідження стосовно педагогічних
ВНЗ. Проте А. Харківська розкриває управління ВНЗ в цілому, а А. Чала – з точки зору
підготовки майбутніх вихователів, але ми можемо брати запропоновану ними структуру
моделей системи як основу для створення власної структурно-цільової моделі системи
управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в
процесі фахової підготовки.
У нашому дослідженні об'єктом моделювання виступає управління процесом
формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, а предметом –
структурно-цільова модель системи.
Під структурно-цільовою моделлю системи управління формуванням професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики ми розуміємо спеціально спроектовану та
теоретично обґрунтовану систему компонентів даного процесу.
Модель системи управління формуванням професійної компетентності майбутнього
вчителя інформатики у процесі фахової підготовки є структурною тому, що її компоненти
структуровані та взаємопов’язані і взаємодіють між собою, а цільовою – тому, що ця модель
спрямована на досягнення конкретної цілі.
Структурно-цільова модель системи управління формуванням професійної
компетентності майбутнього вчителя інформатики у процесі фахової підготовки розроблялась
як сукупність певних компонентів: методологічно-цільового (мicтить мeту й зaвдaння, нaукoвi
пiдxoди, пpинципи, функцiї упpaвлiння формуванням професійної компетентності майбутніх
учителів інформатики в процесі фахової підготовки. Мета полягає в підвищенні ефективності
упpaвлiння формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в
процесі фахової підготовки), змістовного (включaє такі ocнoвнi eтaпи упpaвлiння формуванням
професійної компетентності майбутніх учителів інформатики: проектування, збip та aнaлiз
iнфopмaцiї, пpийняття управлінських piшeнь, opгaнiзaцiя poбoти з пpийняття управлінських
piшeнь, контроль за їх виконанням викoнaння, aнaлiз eфeктивнocтi дій щодо виконання
управлінських рішень, направлених на формування професійної компетентності майбутніх
учителів інформатики в процесі фахової підготовки), процесного (розкриває зміст процесу
формування професійної компетентності включає управління формуванням професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики до якого входять: cуб’єкти (керівництво,
професорсько-викладацький склад тощо) i oб’єкти (формування професійної компетентності,
управління процесом фахової підготовки майбутніх учителів інформатики) упpaвлiння
формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. Процесний
кoмпoнeнт зв'язує вci eлeмeнти структурно-цільової моделі системи в єдинe ціле й зaбeзпeчує
зв'язoк процесу управління формуванням ПК майбутніх учителів інформатики з освітнім
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процесом), оцінювально-діагностичного (мicтить критерії та показники (рівень професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики; професійно-управлінський; організаційноуправлінський тa piвнi ефективності упpaвлiння формуванням професійної компетентності
майбутніх учителів інформатики, методи, методики оцінювання системи управління
формуванням професійної компетентності), аналітико-результативного (включає ціль
управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, який
представлений рівнем сформованості професійної компетентності майбутніх учителів
інформатики в процесі фахової підготовки, що визначається зa дoпoмoгoю poзpoблeнoгo нaми
дiaгнocтичнoгo iнcтpумeнтapiю).
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процесі фахової підготовки

Рис.1. Структурно-цільова модель системи управління формуванням професійної
компетентності майбутнього вчителя інформатики у процесі фахової підготовки.
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Отже, розроблена нами структурно-цільова модель системи упpaвлiння розвитком
формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики пpeдcтaвлeнa
сукупністю таких кoмпoнeнтiв: мeтoдoлoгiчно-цільового, змicтoвнoго, процесного,
оцінювально-діагностичного, аналітико-результативного.
Одним із напрямів роботи з упровадження цієї моделі став розроблений нами пocтiйнo
дiючий вебiнap «Управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів
інформатики в процесі фахової підготовки».
Упpoвaджeння poзpoблeнoї нaми структурно-цільової моделі cиcтeми управління
формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової
підготовки проходило зa такими eтaпaми: пpoeктувaння, збip та aнaлiз iнфopмaцiї, пpийняття та
opгaнiзaцiя poбoти з прийняття управлінського рішення, кoнтpoль викoнaння, aнaлiз
eфeктивнocтi дій.
Для oцiнювання ефективності poзpoблeнoї структурно-цільової моделі cиcтeми
управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в
процесі фахової підготовки ми викopиcтoвувaли збip та aнaлiз iнфopмaцiї (анкетування,
спостереження, iнтepв’ю тощо) методи кількісного та якісного опрацювання результатів
дослідницько-експериментальної роботи.
Зaгaльнi peзультaти формувaльнoгo eтaпу eкcпepимeнту за визнaчeними нaми кpитepiями
можна зазначити, що пoкaзники за кpитepiєм «рівень професійної компетентності» становлять у
ВНЗ EГ – 94 %, у ВНЗ КГ – 83 %, тобто знаходяться нa високому piвнi. Пoкaзники за
професійно-управлінським критерієм посередні (ЕГ 71 %, КГ 59 %). Пoкaзники за
організаційно-управлінським критерієм покращилися до середнього рівня (ЕГ – 79 %, КГ –
51 %).
За отриманими данимим формувaльнoгo та констатувального етапів eкcпepимeнту можна
стверджувати, що пoкaзники кpитepiю «рівень професійної компетентності» підвищилися з
середнього до високого piвня (з 75 % до 83 %). Пoкaзники за професійно-управлінським
критерієм підвищилися з 46 % до 59 %, але й досі залишаються на середньому рівні. Пoкaзники
за організаційно-управлінським критерієм підвищилися з 37 % до 51 %, тобто піднялися з
низького рівня до середнього.
Спираючись на отримані дані, можна сказати, що пoкaзники кpитepiю «рівень
професійної компетентності» підвищилися з середнього до високого piвня (з 76 % до 94 %).
Пoкaзники за професійно-управлінським критерієм лишилися на середньому рівні
(підвищилися з 49 % до 71 %). Пoкaзники за організаційно-управлінським критерієм піднялися
з низького рівня до середнього (підвищилися з 38 % до 79 %).
Oтpимaнi дaнi булo пiдтвepджeнo дaними анкетування, тестування та кваліметричної
оцінки (r=0,93, пpи p<0,01): кoмплeкcне oцiнювання управління формуванням професійної
компетентності майбутніх учителів інформатики, aнкeтa кoмплeкcного oцiнювання
ефективністі управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів
інформатики, aнкeтa «Професійна кoмпeтeнтність майбутніх учителів інформатики», aнкeтa
«Пeдaгoгiчні здiбнocті», тexнoлoгiчнa кapтa cпocтepeжeння тa aнaлiзу формування пpoфeciйнoї
кoмпeтeнтнocтi майбутніх учителів інформатики, aнкeтa oцiнювання piвня cфopмoвaнocтi
професійної компетентності майбутніх учителів інформатики, aнкeтa eкcпepтнoго oцiнювання
piвня cфopмoвaнocтi професійної компетентності майбутніх учителів інформатики.
Проаналізувавши все вищезазначене, можна дійти висновку, що peзультaти
eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння cвiдчaть про тe, щo poзpoблeнa нaми структурно-цільова
модель cиcтeми управління формуванням професійної компетентності майбутніх учителів
інформатики в процесі фахової підготовки cпpиялa пiдвищeнню ефективності управління
формуванням професійної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі фахової
підготовки в пeдaгoгiчниx ВНЗ eкcпepимeнтaльнoї гpупи. Тaк, рівень професійної
компетентності в пeдaгoгiчниx ВНЗ EГ підвищився з середнього до високого рвівня, показники
за професійно-управлінським критерієм залишилися посередніми, проте підвищилися з
мінімального значення середнього рівня до максимального, за організаційно-управлінським
критерієм – пiдвищилиcя з низького дo середнього piвня.
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Статтю присвячено розв’язанню проблеми моніторингу формування політичної
культури майбутніх педагогів. Визначено суть і структурні компоненти (цільовий,
мотиваційний, когнітивний, переконавчий, діяльнісний, рефлексивний, особистісний)
політичної культури майбутнього викладача. Суть моніторингу вказаного процесу
визначено як синхронності спостереження, замірювання, отримання на цій основі нових
знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням та прийняттям
відповідного управлінського рішення, що дає можливість отримувати оперативну
інформацію щодо перебігу педагогічного процесу, його результативності, робити висновки
відносно його позитивних і негативних сторін, своєчасно його коригувати. Розкрито
функції моніторингу процесу формування політичної культури майбутніх педагогів.
Визначено критерії (мотиваційно-ціннісний, змістово-процесуальний, особистіснорефлексивний) і показники сформованості політичної культури студентів-майбутніх
педагогів.
Ключові слова: майбутній педагог, політична культура, структура, формування,
моніторинг, критерій, показник, педагогічний вищий навчальний заклад.
Грицай С. М. «Проблема мониторинга процесса формирования политической
культуры будущих педагогов»
Статья посвящена решению проблемы мониторинга формирования политической
культуры будущих педагогов. Определены суть і структурные компоненты (целевой,
мотивационный,
когнитивный,
убежденческий,
деятельностный,
рефлексивный,
личностный) политической культуры будущего педагога. Сущность мониторинга
указанного процесса определена как синхронность наблюдения, измерения, получение на
этой основе новых знаний об объекте с последующим моделированием, прогнозированием
и принятием соответствующего управленческого решения, что дает возможность получать
оперативную информацию относительно протекания педагогического процесса, его
результативности, делать выводы про его положительные и отрицательные стороны,
своевременно корректировать выявленные недостатки. Раскрыты функции мониторинга
процесса формирования политической культуры будущих педагогов. Определены критерии
(мотивационно-ценностный, содержательно-процессуальный, личностно-рефлексивный) и
показатели сформированности политической культуры будущих педагогов.
Ключевые слова: будущий педагог, политическая культура, структура,
формирование, мониторинг, критерий, показатель, педагогическое высшее учебное
заведение.
Gritsay S. M. “The problem of monitoring the formation future teachers’ political culture”.
This article deals with the problem of monitoring the formation future teachers’ political culture.
The essence and structure (goal-oriented, motivating, cognitive, activity-oriented, reflexive,
personality-oriented) of prospective teacher’s political culture are defined. Only socially mature
teacher can manage these tasks having his own formed political culture. The essence of the
monitoring process specified on the synchronization monitoring, receiving the knowledge about
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the state of the object and modeling, forecasting and decision management solution that makes it
possible to receive prompt information about course teaching process, its effectiveness, draw
conclusions about positive and negative sides, timely adjust it. The functions of monitoring the
formation of future teachers’ political culture were describe. The criteria (motivational and value,
content and procedural, personal and reflective) and the rates of formation political culture future
teachers had been identified.
Keywords: future teacher, political culture, structure, formation, development, monitoring,
criteria, indicator, teachers training university.
Постановка проблеми. Консолідація у світовий простір обумовлює необхідність
посилення виховного аспекту всіх навчально-виховних закладів, оскільки Європейська
освіта має чітку гуманістичну спрямованість. Особливо це стосується педагогічних вищих
навчальних закладів, адже провідну роль у вихованні учнівської та студентської молоді
належить майбутньому педагогу. З огляду на це цим постає потреба в посиленні виховного
впливу освітнього процесу вищих педагогічних закладів освіти.
Важливим напрямом виховної роботи педагогічних ВНЗ є формування політичної
культури, яка є надзвичайно вагомим чинником у житті суспільства, що безпосередньо
впливає майже на всі сфери його існування. Удосконалення виховного вектору освітнього
процесу педагогічних ВНЗ значною мірою залежить від якості організації моніторингу.
Проведення моніторингу за допомогою моніторингового інструментарію, який відповідає
сучасному розвитку теорії й практики науки, можливо вийти на об’єктивні дані щодо стану
виховної роботи в певному напрямі, шляхів її удосконалення, передбачити негативні
наслідки виховного впливу, виробити та застосувати превентивні заходи щодо їх вчасного
усунення або уникнення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Суть, особливості освітнього моніторингу,
його компоненти, засоби здійснення розкриваються в працях З. Абасова, В. Беспалько,
Б. Бітінас, О. Вороніна, Г. Голуб, М. Загірняк, Е. Зеєра, В. Зубко, К. Кайданова, В. Кальней,
Д. Матроса, І. Підласого, В. Селіверстова, А. Тайджемана, Н. Форменка, Г. Цехмістрової,
В. Циби, С. Шишова та інших учених. Окремі аспекти моніторингу освітнього процесу
досліджено в таких напрямах: загальні питання педагогічного моніторингу (С. Подмазін);
моніторингу успішності та ефективності навчальної роботи (А. Дахін); моніторинг
діяльності суб’єктів та об’єктів освітнього процесу (Г. Єльникова, П. Матвієнко).
Концептуальні основи моніторингу виховання розкрито в працях О. Бикова. О. Коберник
досліджує педагогічний моніторинг як складову управління виховним процесом. Проблемі
організації моніторингу виховної системи вищих педагогічних навчальних закладів
присвячено праці А. Денисенко.
Проте, як свідчить аналіз наукової літератури, проблема моніторингу процесу
формування політичної культури студентів педагогічного ВНЗ досліджена недостатньо,
зокрема потребує удосконалення критеріальна основа зазначеного моніторингу.
Мета статті – розкрити суть, функції моніторингу формування політичної культури
майбутніх педагогів та визначити його критеріальну базу.
Виклад основного матеріалу. Політичну культуру педагога визначаємо як складову
його професійної культури, що характеризує досягнення фахівця в засвоєнні політичних
знань, умінь, норм і традицій суспільно-політичної діяльності, які дозволяють викладачеві
регулювати свої політичні дії, поведінку і виступають основою його готовності здійснювати
громадянське виховання молодого покоління.
У структурі політичної культури майбутнього педагога нами виділено компоненти:
цільовий (система цілей), мотиваційно-ціннісний (система мотивів і цінностей, що
актуалізують соціально-політичну і професійну активність), когнітивний (система
політичних знань, знання методики політичного виховання), переконавчий (світогляд,
ідеали, переконання, установки особистості), діяльнісний (система вмінь, необхідних для
здійснення соціально-політичної і професійної діяльності), рефлексивний компонент
(уміння аналізувати, оцінювати, коригувати свою діяльність), особистісний (гуманізм,
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громадянськість чесність, гідність, відповідальність, об’єктивність, толерантність), які
поєднано в чотири блоки: аксіологічний, гностичний, операційний та особистісний. Вони
відбивають розмаїття зовнішніх і внутрішніх зв’язків і відносин, ціннісних орієнтацій,
способів педагогічної діяльності і спілкування, професійного самовиховання майбутнього
педагога, що характеризують його політичну зрілість і політичну компетентність.
Суть педагогічного моніторингу формування політичної культури майбутнього
педагога полягає в синхронності процесів спостереження, замірювання змін, що
відбувається у сформованості структурних компонентів досліджуваної якості, отримання на
цій основі нових знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням та
прийняттям відповідного правильного управлінського рішення. Монiторинг дає можливість
отримувати оперативну інформацію щодо перебiгу вказаного процесу, робити висновки
вiдносно його позитивних і негативних сторiн, своєчасно його коригувати, його
результативності.
Як зазначає О. Денисенко, педагогічний моніторинг виконує низку важливих
функцій, які сприяють пiдвищенню ефективності формування полiтичної культури
майбутнiх педагогів: інформацiйну, формувальну, системостворювальну, прогностичну,
корекційну [3].
Інформаційна функція, як зазначає дослідниця, дає можливість з’ясувати результати
педагогiчного процесу, отримати відомості про стан об’єкта, забезпечити зворотний
зв’язок. На цій основi відбувається участь в управлінні педагогічним процесом, аналiз
його ефективності. При монiторинговому дослідженні процесу формування полiтичної
культури фiксуються не лише показники політичних знань, умiнь, навичок, але основна
увага спрямовується насамперед на особливостi перебiгу досліджуваного процесу.
Формувальна функція дозволяє бiльш ефективно здійснювати процес формування
полiтичної культури майбутнього педагога. Спираючись на результати монiторингової
оцінки, можна пiдiбрати адекватні методи, прийоми індивідуального впливу на студента,
відiбрати найбiльш ефективнi організаційні форми освітнього процесу.
Системостворювальна функцiя передбачає насамперед організацію процесу
формування політичної культури студентiв на основі системного пiдходу з метою
найбiльш оптимального вибору цілей і завдань, а також методів і засобiв їх вирішення.
Корекцiйна функцiя моныторингового дослыдження тiсно пов’язана з формувальною
функцією. Спрямованість моніторингу на особливості поточних процесiв передбачає
виявлення і фіксацію непрогнозованих, несподiваних результатів реалiзації розробленої
моделi формування політичної культури майбутнього педагога. Ця функцiя допомагає
усунути негативні моменти в професійному становленні майбутнього фахівця.
Моніторинг не лише фiксує поточний стан освiтнього процесу на заданому часовому
проміжку, але, як слушно зазначає О. Попова, сприяє прогнозуванню подальших тенденцiй
розвитку педагогічних процесів, а твкож внесенню відповідних коректив, що створює
передумови удосконалення, тобто педагогічний моніторинг виконує й прогностичну
функцію [8; 9].
Зазначені функції моніторингового дослідження пiдпорядковуються загальній меті:
підвищення ефективності забезпечення формування структурних компонентiв політичної
культури майбутніх педагогів.
Отже, моніторинг виступає діагностико-інформаційною базою з її систематичним
опрацюванням викладачем і здійсненням супровiдного контролю з поточним
систематичним коригуванням педагогічної взаємодії викладача й студента в процесi
формування полiтичної культури майбутнього педагога.
Успішність моніторингу залежить від правильно визначеної критеріальної бази
моніторингового дослідження, тобто системи критеріїв та показників рівнів сформованості
полiтичної культури, що дає можливiсть отримувати об’єктивну інформацію про перебіг
процесу формування вказаної якості в студентів.
При визначенні критеріїв ми керувались такими вимогами: 1) критерії повиннi
відбивати найбільш суттєвi характеристики дослiджуваної якості особистості майбутнього
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фахівця; 2) критерії мають відбивати динаміку якості, яка вимірюється, у часі та просторi;
3) критерії повинні розкриватися через низку показникiв, у силу прояву яких можна робити
висновок про ступінь вираженості того чи іншого критерiю (І. Ісаєв Л. Блауберг, та ін.).
Виходячи з вищезазначеного, насамперед ми зробили спробу видiлити найбільш
суттєві характеристики полiтичної культури педагога.
Однією з визначальних характеристик полiтичної культури педагога вважаємо його
політичну зрілість. Саме вона, як слушно зазначає В. Щегорцов [12], має значний вплив на
всі сторони духовної культури людини і проявляється в усіх видах соціальної активності.
З’ясуємо змістове наповнення таких понять, як зрілість, політична зрілість, соціальна
зрілість, соціальна активність.
Щодо розвитку людини поняття «зрілість» здебiльшого трактується у фiзіологічному
або психологічному аспектах, пов’язаних із «процесом завершення соцiалізації та
становлення системи ролей» [4, с.342].
Зрілість у психолого-педагогічних дослідженнях розуміють як певний стан, що
настає в силу того, як властивості чи якостi, що розвиваються, досягають рiвня, за якого
вони у своїй сукупностi найбiльш повно виявляють сутність даного предмета або явища [1;
2; 10].
Зрiлість, хоча і пов’язується в єдине цiле із загальним розвитком людини, разом з тим
завжди характеризується досягненням певного якiсного стану в процесі розвитку
особистості.
Полiтична зрiлість – якiсний показник сформованостi полiтичної культури
особистості. Вважаємо, що полiтично зрілого педагога характеризують:
• політична свiдомість;
• високий рiвень політичного мислення;
• чiтко визначена громадянська позицiя;
• обдуманiсть і виваженiсть рішень, що приймаються;
• розсудливiсть;
• дотриманість до загальнолюдських і громадянських цінностей та переконаність у
них;
• висока соцiальна активнiсть, спрямована на вдосконалення суспільних і
політичних відносин.
У контексті нашого дослідження важливими є такі положення [12, с.6-7]:
1. Говорячи про зрiлість у полiтичному розвитку людини, можна констатувати
лише відносний характер завершеності цього процесу. Набуття політичної зрiлості – не
деякий підсумок, а лише досягнення певного рівня політичної готовності людини. Для
пiдтримки полiтичної свiдомості в такій якості потрібний постійний тренінг.
2. Полiтична зрiлість не виникає раптово, на порожньому мiсці. Вона є результатом,
з одного боку, цiлеспрямованого формування особистостi суспiльством, притаманними
йому суспiльними вiдносинами (політичних, економічних, правових, моральних, тощо),
духовною культурою, з іншого боку – результатом власної самоосвіти.
Політичну зрілість особистості характеризує певний рiвень розвитку її політичної
свідомості.
Політична свiдомість – опосередковане вiдображення полiтичного життя, формування
розвиток, задоволення потреб та інтересів полiтичних суб’єктiв, а також сукупність
поглядів, оцінок, установок, які відображають полiтико-владнi вiдносини.
Розрiзнюють два взаємопов’язані блоки елементiв полiтичної свідомості –
мотивацiйний і пiзнавальний.
До мотиваційного блоку належать політичні потреби та інтереси, політичні цілі та
цінності, психологiчні установки та ідеологічні настанови, полiтичні переконання.
Зазначені елементи, обумовлюючи одне одного, спонукають особистість до певної
полiтичної поведiнки. Цей процес супроводжується емоцiями, почуттями тощо.
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Пізнавальний блок охоплює політичну інформованiість, полiтичні знання, теорії,
уявлення, полiтичну iдеологію носіїв політичної свідомості. Виняткове мiсце в полiтичній
свiдомості, як підкрелюють вчені, посiдає правосвiдомість, що є водночас вiдносно
самостiйною субстанцiєю. Адже знати, поважати і виконувати правовi норми – обов’язок
кожного громадянина правової держави і суб’єкта політичних відносин [7, с.311].
Глибина розвитку полiтичної свiдомості соцiального суб’єкта визначає рівень його
політичної освiченості та сформованiсть полiтичної культури в цілому.
Політичні знання, уявлення як відносні, людські знання взагалі нерідко мають різний
ступінь адекватності реальному стану речей, оскiльки ґрунтуються не лише на об’єктивних
фактах, а й на домислах, ортодоксальних iдеологемах, неперевiреній інформації,
необґрунтованих, упереджених теорiях тощо. Це зумовлює і незрiлість політичної культури
в суспiльстві, необхiдність її підвищення та збагачення [7, с.311].
Полiтична зрiлість знаходиться в тiсному взаємозв’язку із соцiальною зрiлістю
особистості, яка є проявом особистiстю самореалізації та соціальної відповідальності.
Спираючись на праці психологiв (Б. Ананьєв, О. Леонтьєв, В. Семиченко та інші), можна
стверджувати, що соціальна зрілість особистості як сукупнiсть процесів щодо якісної
змiни психологiчної цілісності людини, вдосконалення її функціональної готовності,
опанування операційних систем, а також таких психiчних новоутворень надає особистості
можливiсть успішно розв’язувати свої життєвi й професійні проблеми [6, с.63].
Соцiальну зрiлість характеризує соцiальна активнiсть. Соціальну активність
розглядаємо як
iнтегральну систему суспiльно бажаних якостей особистості, що
характеризується єднiстю таких компонентiв, як моральна вихованість, духовна
спрямованiсть, відповідальність, самостійність, пiзнавальна та комунікативна активність,
ініціативність, лідерськi якості, трудова активність, творчість, що сприяє, як слушно
зазначає М. Твердохлєб, успішному спiвіснуванню особистості в соцiумі й спонукає
людину до самовиховання, свідомої активної діяльності з метою перетворення на краще або
удосконалення навколишнього середовища [11, с.41].
Як відзначає О. Киричук, соцiальна активнiсть є специфічним синтезом виявів
психічних, фізiологічних і фізичних функцiй органiзму людини як найвищої бiологічної
системи. Ця специфіка зумовлена, на думку вченого,
передусім свідомiстю та
цiлеспрямованою волею людини, що суб’єктивно зумовлює соціальну активність, регулює
її зміст і форму реалізації. Свiдомість спрямовує, планує, оцінює і регулює соціальне життя
людини, всю її життєдіяльність [5, с.21].
Полiтична культура завжди пов’язана з полiтичною компетентнiстю особистості, яка
виражає певну мiру опанування (освоєння, засвоєння) нею деякою частиною соцiального
досвiду і забезпечує прийняття певного рiшення в певній діяльності.
Політичну компетентність визначаємо як сукупнiсть знань і розумiння законiв
суспiльного розвитку і політики, полiтичних процесів і явищ, що відбуваються в
суспiльстві; умiнь користуватися полiтичними знаннями, зiставляти факти і явища,
об’єктивно їх оцінювати, робити правильні висновки і, як наслідок, знаходити оптимальні
шляхи розв’язання тих чи інших політичних питань і проблем, що забезпечує успiшність
громадсько-полiтичної дiяльності.
Вважаємо, що політична компетентність педагога, крім зазначених складових,
передбачає також професiйний аспект (як складова його професійної компетентності),
зокрема професійно-педагогічна вмотивованість та готовність до здійснення політичного
виховання молодого покоління.
Політичну компетентність педагога, з огляду на вищезазначене, розглядаємо на
кількох
рівнях:
мотиваційно-ціннісному,
когнітивно-переконавчому,
діяльнісноповедінковому, професійно-педагогічному, особистісному.
Розглядаючи політичну культуру як iнтегровану якiсть особистості педагога,
пропонуємо оцінювати рiвень сформованості вказаної якості за наведеним комплексом
критерiїв, що відповiдають указаним вище структурним компонентам полiтичної культури
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педагога, які являють собою нерозривну єднiсть суб’єктивного і об’єктивного. При цьому
враховували значущiсть проаналiзованих характеристик полiтичної культури.
На основі виділених критеріїв і показників визначили загальні рiвні сформованостi
полiтичної культури майбутнього педагога: досконалий (творчий), високий
(репродуктивно-творчий), достатній (репродуктивний), елементарний (потенційний).
Досконалий рівень характеризується високою політичною зрiлістю, сформованiстю й
активним функціонуванням всіх компонентів полiтичної культури, творчим характером
прояву всіх її критеріїв і показників.
Для високого рiвня характерні сформованість й активне функціонування практично
всіх компонентів політичної культури і виявом стiйкої потреби та прагнення до подальшого
їх удосконалення. Студентам з таким рiвнем сформованості полiтичної культури властиві:
полiтична зрілість; повнi та глибокі, усвiдомлені та дiєві полiтичні знання, оволодіння
методикою полiтичного виховання, розвинене полiтичне мислення; сформованi вміння та
навички громадсько-полiтичної діяльності; здебiльшого творчий характер використання
набутих знань і вмінь; прояв соцiально-полiтичної активності в рiзних сферах
життєдiяльності.
Достатній рiвень характеризується полiтичною зрілістю, сформованiстю компонентів
політичної культури, але рiзною мірою (однi виявляються бiльш яскраво, інші – менш
помiтно), недостатньо чiткими політичними переконаннями. Студенти володіють системою
політичних знань і вмінь, методикою полiтичного виховання, але на репродуктивному рiвні.
Соціальна активнiсть має ситуативний характер.
Характерною особливiстю елементарного рiвня є полiтична незрiлість, недостатня
сформованiсть або повна відсутність необхiдних компонентiв полiтичної культури, відсутня
потреба не тільки в їх удосконаленнi, але й у формуваннi. Соцiальна активнiсть
виявляється здебiльшого на потенцiйному рiвні.
Досконалий рівень розглядаємо як певний iдеал сформованості політичної культури,
якого в реальному освiтньому процесi педагогічного ВНЗ досягти неможливо, але він є
вищим орієнтиром майбутнього педагога в подальшому професійному вдосконаленнi. Тому
вважаємо доцiльним визначати ступінь сформованості політичної культури майбутнього
педагога за трирівневою градацією: високий, достатнiй, низький.
Висновки. Ефективнiсть процесу формування політичної культури майбутнього
педагога значною мiрою залежить від якісного монiторингу зазначеного процесу, оскільки
це дозволяє отримувати оперативну iнформацію щодо його перебiгу, його результативності,
робити висновки відносно його позитивних і негативних сторін, своєчасно його коригувати.
Критеріальну основу монiторингу процесу формування політичної культури майбутнiх
педагогiв складає комплекс критерiїв і показникiв, до яких вiднесено: мотивацiйноціннiсний (соціальна спрямованість мотивів, професійні мотиви, професійно-пізнавальний
інтерес до оволодiння політичною культурою, цiннісне ставлення до полiтичної культури
педагога та оволодiння методикою політичного виховання); змістово-процесуальний
(сформованiсть та характер засвоєння науково-теоретичних і практичних знань, що
характеризують сформованiсть, полiтичної культури, загальнополітичні вміння, професійна
компетентність щодо здійснення полiтичного виховання учнівської та студентської молоді);
особистiсно-рефлексивний критерiй (виявлення майбутнім педагогом як носія політичної
культури професійних якостей у навчально-виховному процесі, самооцінка).
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посібників у процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТкомпетентності) майбутніх лікарів і провізорів, котрі вивчають дисципліни природничонаукової підготовки (ДПНП).
Акцентовано увагу на принципах, які використовувались під час укладання цих
посібників, а також зазначено особливості їх особистісного орієнтування в процесі
формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців.
Сфарактеризовано структурні блоки, з яких складаються розроблені і запроваджені
для навчання ДПНП посібники. Акцентовано увагу на тому, що кожний з цих структурних
блоків у свою чергу складається зі стабільної, заданої варіативної і поточної варіативної
частин.
Було встановлено, що створені посібники можна розглядати як комплексну
інформаційно-діяльнісну модель освітнього процесу, яка реалізується в межах методичної
системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час їх навчання
ДПНП.
Схарактеризовано функції розроблених посібників, які реалізуються під час
формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання ДПНП.
З’ясовано, що використання зазначених посібників у процесі навчання ДПНП
забезпечує ефективне формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів, котра
адекватна сучасним вимогам до їх фахової діяльності в інформаційному суспільстві.
Ключові слова: навчальні посібники, ІТ-компетентність, принципи, особистісно
зорієнтований підхід, структурні блоки, частини структурного блоку, модель, функції,
результати.
Добровольская А. М. «Использование пособий в процессе обучения будущих врачей
и провизоров дисциплинам естественнонаучной подготовки»
Статья посвящена изучению вопроса использования авторских учебных пособий в
процессе
формирования
информационно-технологической
компетентности
(ИТкомпетентности) будущих врачей и провизоров, которые изучают дисциплины
естественнонаучной подготовки (ДЕП).
Акцентировано внимание на принципах, которые использовались во время
составления этих пособий, а также отмечены особенности их личностного ориентирования
в процессе формирования ИТ-компетентности будущих специалистов.
Охарактеризовано структурные блоки, из которых состоят разработанные и
внедренные для обучения ДЕП пособия. Акцентировано внимание на том, что каждый из
этих структурных блоков в свою очередь состоит из стабильной, заданной вариативной и
текущей вариативной частей.
Было установлено, что созданные пособия можно рассматривать как комплексную
информацийно-диятельностную модель образовательного процесса, которая реализуется в
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пределах методической системы формирования ИТ-компетентности будущих врачей и
провизоров во время их обучения ДЕП.
Охарактеризовано функции разработанных пособий, которые реализуются во время
формирования ИТ-компетентности будущих специалистов в процессе обучения ДЕП.
Выяснено, что использование отмеченных пособий в процессе обучения ДЕП
обеспечивает эффективное формирование ИТ-компетентности будущих врачей и
провизоров, которая адекватна современным требованиям к их профессиональной
деятельности в информационном обществе.
Ключевые слова: учебные пособия, ИТ-компетентность, принципы, личностноориентированный подход, структурные блоки, части структурного блока, модель, функции,
результаты.
А. Dobrovolska “Тhe use of textbooks in the learning processfuture doctors and
pharmaciststhe disciplines of natural-scientific preparation”
The article is devoted to studying the question of using the author’s manuals in the process
of the formation of information technology competence (the IT competence) of future doctors and
pharmacists who study the disciplines of naturally scientific preparation.
Attention has been focused on the principles which were used during preparation of these
manuals, and also the features of their personal orientation have been marked in the process of
formation of the IT competence of future specialists.
The structural units constituting the developed and implemented manuals for teaching the
disciplines of naturally scientific preparation have been characterized. Attention has been focused
on that each of these structural units consists of stable, given variable and current variable parts.
It has been established that the created manuals can be examined as the complex
information-activity model of educational process, which is implemented within the limits of the
methodical system of the formation of the IT competence of future doctors and pharmacists during
teaching the disciplines of naturally scientific preparation.
The functions of the developed manuals, which are implemented during the formation of the
IT competence of future specialists in the process of teaching the disciplines of naturally scientific
preparation, have been characterized.
It has been found that the use of the noted manuals in the process of teaching the disciplines
of naturally scientific preparation provides the effective formation of the IT competence of future
doctors and pharmacists, which is adequate to the modern requirements on their professional
activity in the informative society.
Keywords: manuals, IT competence, principles, personality-oriented approach, structural
units, parts of the structural unit, model, functions, results.
Постановка проблеми. За сучасних умов розвитку медичної і фармацевтичної науки
і практики має місце активне впровадження в процес навчання і професійну діяльність
фахівців системи охорони здоров’я і фармацевтичної галузі України новітніх
інформаційних і комунікаційних технологій. Використання таких технологій у практичній
медицині і фармації скероване на реалізацію права людини щодо отримання кваліфікованої
медичної допомоги в будь-який час і в будь-якому місці зважаючи, зокрема, на високий
рівень інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) лікарів і провізорів,
якого досягають, навчаючи їх у медичних і фармацевтичному ВНЗ дисциплінам
природничо-наукової підготовки (ДПНП) «Європейський стандарт комп’ютерної
грамотності» («ЄСКГ») «Медична інформатика» («МІ»), «Інформаційні технології у
фармації» («ІТФ»), «Комп’ютерне моделювання у фармації» («КМФ»).
Галузеві стандарти вищої освіти визначають вимоги до обов’язкового мінімуму
освітньої підготовки майбутніх лікарів і провізорів. Тому під час формування ІТкомпетентності в процесі навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у майбутніх
фахівців виробляють професійно значущі знання, вміння, і навички, а також прийоми і
способи пізнавальної діяльності.
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На сьогоднішній день, незважаючи на надзвичайно велику затребуваність
використання інформаційних і комунікаційних технологій під час безпосередньої
професійної діяльності лікарів і провізорів, недостатньо розроблені теоретичні і практичні
питання застосування таких технологій у процесі навчання майбутніх фахівців у медичних і
фармацевтичному ВНЗ з позицій педагогіки і методики вищої освіти.
За таких умов особливої ваги набуває питання розроблення і запровадження
посібників у процес освіти майбутніх лікарів і провізорів з метою формування їх ІТкомпетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», а також з’ясування
ролі навчальних посібників у такому процесі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання створення сучасного
інформаційно-освітнього середовища вивчали В. Андрущенко, І. Вакуленко, Г. Жабєєв, А.
Кудін, О. Овчарук, О. Падалка та інші.
Різні проблеми інформатизації освіти відобразили в своїх роботах В. Биков, С.
Бешенков, Я. Ваграменко, С. Жданов, А. Каленський, В. Кінельов, А. Крищук, Е. Кузнєцов,
М. Лапчик, В. Монахов, І. Роберт та інші.
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та їх застосування в навчальному
процесі досліджували науковці Л. Білоусова, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю.
Жидецький, Л. Жиліна, С. Зайцева, В. Злотник, В. Іванов, М. Кадемія, А. Каленський, А.
Пилипчук, І. Роберт, К. Словак, Т. Щоголева та інші.
Комп’ютерна та інформаційна компетентності були предметом вивчення Н. Баловсяк,
В. Далінгера, Л. Пєтухової та інших.
Питання використання посібників у навчальному процесі досліджували В. Беспалько,
Д. Зуєв, В. Краєвський, І. Лернер, А Хуторськой, М. Шахмаєв та інші.
Постановка завдання. Метою цього дослідження є вивчення питання використання
розроблених посібників у процесі формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і
провізорів під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ».
Виклад основного матеріалу. Здійснений нами аналіз педагогічних досліджень щодо
формування ІТ-компетентності під час навчання майбутніх лікарів і провізорів ДПНП, яке
безпосередньо пов’язане з використанням інформаційних і комунікаційних технологій, а
також відповідних посібників, дозволяє зробити висновок про дещо однобічний характер
освітнього процесу через недостатньо розроблені методики викладання таких дисциплін.
Також цей аналіз повною мірою обумовлює припущення, що питання професійної
підготовки майбутніх лікарів і провізорів, у котрих формується ІТ-компетентність під час
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» за допомогою спеціально розроблених
посібників, вирішене лише частково.
Зважаючи на вище викладене, можна стверджувати, що за сучасного розвитку вищої
медичної і фармацевтичної освіти актуальним є вивчення питання використання посібників
під час навчання майбутніх фахівців системи охорони здоров’я і фармацевтичної галузі
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», яке скероване на методично ефективне формування
їх ІТ-компетентності.
З цією метою в Івано-Франківському національному медичному університеті
(ІФНМУ) для навчання майбутніх лікарів і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»
були розроблені і запроваджені посібники «Європейський стандарт комп’ютерної
грамотності. Практикум», «Європейський стандарт комп’ютерної грамотності. Тестові
завдання», «Медична інформатика. Практикум», «Медична інформатика. Тестові завдання»,
«Інформаційні технології у фармації. Практикум», «Інформаційні технології у фармації.
Тестові завдання», «Комп’ютерне моделювання у фармації. Практикум», «Комп’ютерне
моделювання у фармації. Тестові завдання», «Комп’ютерне моделювання у фармації.
Завдання і методичні рекомендації до курсової роботи», котрі є авторськими розробками і
складовими відповідних навчально-методичних комплексів.
Розробляючи ці посібники, ми враховували думку І. Лернера [4] про те, що вони
повинні забезпечувати організацію всього процессу навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ»,
«КМФ». Окрім того, під час дослідження ми погоджувались з Д. Зуєвим [3] у тому, що
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кожний навчальний посібник повинен об’єднувати в собі зміст дисципліни, яка вивчається з
його допомогою, зі змістом пізнавальної діяльності суб’єктів освітнього процесу.
Нагадаємо, що будь-який навчальний посібник – це таке навчальне видання, котре
здебільшого частково замінює підручник. Тобто, в будь-якому навчальному посібнику деякі
теми і розділи програми дисципліни, яка вивчається, можуть бути відсутніми. Окрім того,
таке навчальне видання може містити теми і розділи, не передбачені програмою. У процесі
дослідження нами була реалізована спроба створити начальні посібники, котрі за змістом
максимально вітворюють програми зазначених ДПНП.
Створюючи посібники для навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», під час
якого формується ІТ-компетентність майбутніх фахівців, ми врахували його особливості в
межах інваріантного і варіативного змістів вищої медичної і фармацевтичної освіти, а саме:
• інваріантний зміст – передбачає наявність фундаментальних освітніх об’єктів і
опанування суб’єктами процесу навчання основними технологіями діяльності;
• варіативний зміст – передбачає індивідуальний зміст освіти майбутніх фахівців, який
конструюється, стосовно фундаментальних освітніх об’єктів, а також інших обраних
об’єктів.
Тому під час укладання всіх навчальних посібників були враховані вимоги галузевих
стандартів вищої освіти, планів, типових програм, у межах яких відбувається навчання
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у медичних і фармацевтичному ВНЗ України,
зокрема і в ІФНМУ.
Створюючи вище зазначені посібники, ми спиралися на особистісно зорієнтований і
знаннєво зорієнтований підходи, що вдало комбінуються в процесі навчання ДПНП
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніх лікарів і провізорів. Тому структура і зміст цих
навчальних посібників забезпечують облік особистісних та індивідуальних якостей
майбутніх фахівців, а також зорієнтовані на знання згідно логіки наук кожної із зазначених
дисциплін. Ми також керувались думкою про те, що під час практичних занять з вивчення
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» у майбутніх лікарів і провізорів виробляється спектр
умінь і навичок, які забезпечують ефективне використання ІТ-компетентності в їх
інформаційно-навчальній діяльності, котра скерована на вирішення навчальних завдань і
саморозвиток суб’єктів освітнього процесу.
Зважаючи на це під час розроблення зазначених вище навчальних посібників, ми
прагнули створити їх достатніми для вироблення в осіб, котрі вивчають ДПНП «ЄСКГ»,
«МІ», «ІТФ», «КМФ», умінь і навичок у межах формування ІТ-компетентності, необхідних
для ефективного застосування в інформаційно-навчальній діяльності, реалізації завдань у
майбутній професійній діяльності, з метою самоосвіти, а також для вирішення виникаючих
інформаційних завдань з використанням загальнодоступних інформаційних ресурсів. Тому
в процесі створення цих посібників були використані певні принципи [2] (табл. 1).
Таблиця 1
Принципи, які використовувались під час укладання посібників,
призначених для навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»
Принцип
Характеристика
1
2
враховує відповідність передбаченого в навчальних посібниках
діяльнісного інструментарію – технологічних прийомів, указівок і
рекомендацій,
алгоритмічних
розпоряджень,
інструкцій,
доступності
нормативних і методичних рекомендацій тим завданням, які
пропонуються для виконання
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1

2


забезпечує створення умов для самостійного виконання
запропонованих практичних завдань згідно вказівок без
сторонньої
допомоги
в
процесі
формування
ІТкомпетентності, а також освоєння нових видів навчальної і
майбутньої професійної діяльностей



завдання, передбачені в посібниках, враховують декілька
рівнів складності, що забезпечує їх виконання на адаптивному,
репродуктивному і продуктивному рівнях з урахуванням
наведених прийомів, указівок, рекомендацій, розпоряджень,
інструкцій тощо



підтримує зв’язки між науками, за наявності яких знання
однієї з них використовуються для вирішення завдань іншої в
процесі горизонтальної і вертикальної міжпредметних
інтеграцій;
забезпечує скоординованість навчальних дисциплін під час
формування ІТ-компетентності

самостійності

індивідуальної
спрямованості

міжпредметності


практичної
спрямованості



передбачає використання створених посібників для
вироблення вмінь і навичок у процесі формування ІТкомпетентності



сформовані в посібниках завдання забезпечують реалізацію
технологічної або наочної, загальнонавчальної і розвиваючої
функцій процесу навчання під час формування ІТкомпетентності;
передбачає вироблення навчальних загальних і спеціальних
умінь і навичок у межах формування ІТ-компетентності

багатофункціональності


концентричності

надмірності

Продовження таблиці 1



забезпечує подальше використання представлених у
посібниках знань і завдань у майбутній професійній діяльності
в межах сформованої ІТ-компетентності



у збірниках тестових завдань, завдань контрольних і курсових
робіт, у рекомендаціях до практичних занять міститься така
кількість різнорівневих завдань, яка для деяких суб’єктів
освітнього процесу може бути надмірною, що надає
викладачам можливість вибирати завдання залежно від рівня
підготовленості тих, кого вони навчають

Створюючи зазрачені посібники, ми керувались думкою, що їх зміст і структура
мають відповідати етапам і елементам процесу формування ІТ-компетентності майбутніх
лікарів і провізорів під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» завдяки тому,
що:

мотивують особистостей до навчальної і самоосвітньої діяльностей;

сприяють самовизначенню суб’єктів освітнього процесу щодо розділів і тем, які
вивчаються;

дозволяють майбутнім фахівцям планувати і реалізовувати індивідуальні програми
дій у процесі вивчення будь-якої теми;
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забезпечують рефлексію діяльності осіб, котрі навчаються;
вирішують питання щодо узагальнення й оцінювання отриманих результатів.
Оскільки під час розроблення навчальних посібників ми спирались на особистісно
зорієнтований підхід, тому цільовою і структурною основою цього процесу слугували
особистісні якості майбутніх фахівців, які з успіхом розвиваються під час формування їх ІТкомпетентності за результатами вивчення ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ». Окрім
того, ми врахували, що особистісний розвиток майбутніх лікарів і провізорів відбувається
за умови здійснення їх творчої дослідницької діяльності, зіставлення різних точок зору,
оцінної позиції щодо набутих знань, умінь і навичок, котрі більш яскраво виражені власне
за рахунок організації процесу формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з використанням запроваджених в ІФНМУ навчальних
посібників.
Зауважимо, що особистісне зорієнтування створених навчальних посібників
забезпечується саме їх структурою і змістом, які сприяють продуктивній діяльності
суб’єктів процесу навчання, скерованій на розвиток їх особистісних якостей. Тому
критеріями особистісної зорієнтації розроблених і запроваджених навчальних посібників
слугують співвідношення їх інформаційної і діяльнісної складових, продуктивного і
репродуктивного відтворення отриманої інформації, а також набутих під час формування
ІТ-компетентності знань, умінь і навичок.
У процесі дослідження ми дійшли висновку, що розроблені посібники під час
навчання майбутніх лікарів і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»:

по-перше, є джерелом актуальної систематизованої навчальної інформації;

по-друге, є засобом навчання, за допомогою котрого організують самоосвіту
майбутніх фахівців [5].
Сaме це надає можливість ототожнювати їх з інформаційно-освітнім середовищем
(ІОС), бо вони практично «розчиняються» в ньому в процесі щоденної інформаційноосвітньої діяльності майбутніх лікарів і провізорів.
Під час дослідження ми переконались у тому, що розроблені посібники, які в ІФНМУ
забезпечують підтримку процесу навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніх
фахівців, дійсно є особистісно зорієнтованими, бо не тільки надають можливість формувати
і розвивати їх ІТ-компетентність, але і дозволяють вибудовувати індивідуальні освітні
траєкторії особистостей, котрі отримують вищу медичну і фармацевтичну освіту.
Ми з’ясували, що використання розроблених особистісно зорієнтованих навчальних
посібників надає можливість майбутнім фахівцям повною мірою здійснювати самоконтроль
знань, умінь і навичок, набутих у процесі формування ІТ-компетентності під час вивчення
ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», бо вони містять не тільки теоретичні відомості,
описи технологічних прийомів, рекомендації, алгоритмічні розпорядження та інструкції,
методичні вказівки, контрольні запитання і завдання, але й відповіді на сформовані
запитання і розв’язки запропонованих завдань. Така навчальна діяльність майбутніх лікарів
і провізорів під час вивчення ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» є можливою завдяки
тому, що в процесі розроблення зазначених посібників була реалізована спроба створити
навчальні книжки, котрі для кожної особистості є її власними посібниками, тобто такими,
які дозволяють їй переробляти і робити їх унікальними за результатами застосування.
Окрім того, ми впевнились у тому, що використання в процесі навчання ДПНП
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» створених навчальних посібників сприяє виробленню в
майбутніх фахівців здатності до особистісно-розвиваючої діяльності під час формування ІТкомпетентності, тобто майбутні лікарі і провізори з’ясовують для себе сенс кожної ДПНП,
котра вивчається, кожного окремого її розділу чи кожної окремої теми, а також способи
організації освітньої ситуації, до яких можна віднести подання інформації, постановку
завдань і шляхи їх вирішення, узагальнення, систематизацію, закріплення і контроль
сформованих знань, умінь і навичок, самостійну діяльність під час досліджень і самоосвіти
тощо [5]. У той же час ми дійшли висновку, що, будучи в певному сенсі моделлю процесу
освіти [1, c. 14-15], створені навчальні посібники одночасно є моделлю динамічної
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реальності. Тому, на нашу думку, їх можна вважати унікальними для кожної особистості,
котра вивчає ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», з огляду на коло питань, котрі
вирішуються нею за допомогою цих посібників під час навчання.
Було встановлено, що створені посібники можна розглядати як комплексну
інформаційно-діяльнісну модель освітнього процесу [5], яка реалізується в межах
методичної системи формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час їх
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ». Окрім того, ми з’ясували, що використання
цих посібників, як моделі освітнього процесу в ІФНМУ, відбувається виключно за рахунок
взаємодії з його учасниками – майбутніми лікарями і провізорами, котра спричинює
особистісно зорієнтоване формування ІТ-компетентності під час їх навчання ДПНП
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», а також створює умови для можливої динамічної зміни
самих посібників.
На практиці ми переконались у тому, що створені навчальні посібники скеровані на
систематичне і цілеспрямоване формування ІТ-компетентності, яка на початковому етапі
вивчення ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніми лікарями і провізорами
реалізується за рахунок їх умінь і навичок вирішувати інформаційні завдання в межах
інформаційно-технологічної діяльності. На завершальному етапі вивчення цих дисциплін
такі завдання вирішуються вже виключно з використанням умінь і навичок у межах
сформованої ІТ-компетентності із залученням інших компетентностей, тобто
інтелектуальної, комунікаційної, загальнопрофесійної (загальнонаукової і дослідницької),
компетентності з вирішення проблем тощо.
Було встановлено, що ефективне формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців
під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» з використанням зазначених
посібників реалізується завдяки певних їх функцій (табл. 2) [3; 5].
Таблиця 2
Функції посібників, розроблених і запроваджених
для навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ»
Функція

Характеристика

1

2

інформаційна
систематизуюча

•
•
•

трансформаційна
•
закріплення
і
самоконтролю

інтегруюча

•
•
•

скерована на забезпечення майбутніх фахівців інформацією,
необхідною і достатньою для навчання відповідній ДПНП і
формування їх ІТ-компетентності в його межах
реалізується за рахунок систематичного і послідовного
викладення матеріалу згідно з логікою ДПНП, котрі
вивчаються
забезпечує педагогічну переробку й адаптацію наукових
знань, котрі використовуються під час навчання ДПНП і
формування ІТ-компетентності майбутнього лікаря чи
провізора, відповідно до дидактичних принципів
надає можливість майбутнім лікарям і провізорам повторно
вивчати матеріал у межах ДПНП;
скерована на набуття майбутніми фахівцями знань,
вироблення їх умінь і навичок у процесі формування ІТкомпетентності;
забезпечує самоконтроль і подальшу самоосвіту осіб, які
навчаються
забезпечує інтеграцію набутих знань, умінь і навичок під
час навчання ДПНП і формування ІТ-компетентності
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Продовження таблиці 2
1

2


реалізується за рахунок залучення до процесу навчання ДПНП
різноманітних засобів навчання (апаратних засобів,
програмних засобів загального і спеціального призначення,
інтерактивних,
мультимедійних
і
телекомунікаційних
технологій, технологій штучного інтелекту тощо)



передбачає духовно-ціннісний вплив змісту навчальних
посібників на майбутніх лікарів і провізорів



забезпечує
ефективне
формування
ІТ-компетентності
майбутніх фахівців за рахунок умінь виокремлювати головне,
логічно запам’ятовувати необхідне, узагальнювати тощо під
час навчання ДПНП, а також самоосвіти



надає можливість майбутнім лікарям і провізорам бути
різнобічно діяльнісними за умов формування їх ІТкомпетентності в межах навчання ДПНП



забезпечує продуктивне формування ІТ-компетентності
майбутніх фахівців у процесі навчання ДПНП

координуюча

виховна

навчальна

діяльнісна

креативна

Під час дослідження ми пересвідчились у тому, що діяльнісна функція розроблених і
запроваджених для вивчення ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» навчальних посібників
успішно реалізується за рахунок:

творчої і дослідницької діяльностей осіб, які навчаються;

діалогу учасників процесу навчання між собою та з автором або авторами посібників;

зіставлення різноманітних точок зору і підходів щодо вирішення сформованих
завдань, аналізу та інтерпретації отриманих результатів;

оцінної позиції суб’єктів освітнього процесу різних рівнів щодо матеріалу, котрий
вивчається;
рефлексивного осмислення майбутніми фахівцями вивченого, сформованого,

набутого.
Зазначимо, що креативне орієнтування створених навчальних посібників
забезпечується тим, що в їх структурі і змісті передбачені засоби організації продуктивної
діяльності майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності під час
вивчення ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», які враховують їх особисті якості, а також
специфіку цих ДПНП. Окрім того, критерієм креативної особистісної зорієнтації зазначених
навчальних посібників є співвідношення їх інформаційних і діяльнісних компонентів.
На наш погляд, реалізуючи креативну функцію, створені посібники забезпечують
продуктивне формування ІТ-компетентності завдяки спеціально відібраним пізнавальним
завданням, котрі вирішуються з використанням ініціативи і творчості суб’єктів процесу
навчання. Ми зауважили також, що, вирішуючи завдання з розроблених і запроваджених
посібників, майбутні лікарі і провізори створюють суб’єктивно чи об’єктивно нову
навчальну продукцію, яка у відсотковому відношенні значно переважає обсяг навчальної
продукції, котра задається самими посібниками, що максимально сприяє формуванню в них
ІТ-компетентності.
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Слід акцентувати уагу на тому, що посібники, розроблені і запровадженні в процес
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», містять велику кількість рефлексивних
завдань, які включені в методичні рекомендації для практичних занять, є серед тестових і
модульних завдань, завдань розрахунково-графічних і контрольних робіт, а також скеровані
на успішне формування ІТ-компетентності майбутніх фахівців. Окрім того, такі посібники
сприяють підвищенню вмотивованості і результативності процесу формування ІТкомпетентності майбутніх лікарів і провізорів під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ»,
«ІТФ», «КМФ». Тому їх можна вважати особистісно зорієнтованою освітньою продукцією.
Нагадаємо, що будь-який посібник, котрий використовується в межах репродуктивної
інформаційно зорієнтованої системи навчання, скерований на засвоєння майбутніми
фахівцями виключно того матеріалу, який передбачений у самому посібнику. Ми
пересвідчились, що розроблені і запроваджені в ІФНМУ посібники, котрі застосовуються в
процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ»,
«КМФ», містять інформацію і передбачають такі кроки і дії, які вимагають від суб’єктів
освітнього процесу знань і вмінь з інших наук і дисциплін, що забезпечує збільшення
продуктивності їх навчальної діяльності, а також спонукає до творчості.
Нами встановлено, що здатність майбутніх лікарів і провізорів до конструювання
знань за умов вивчення ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» найбільшою мірою
виявляється і перевіряється під час виконання ними самостійних позааудиторних,
розрахунково-графічних, контрольних і курсових робіт (проектів). Зважаючи на це, ми
дійшли висновку, що неоціненний внесок в організацію освітнього процесу і процесу
формування ІТ-компетентності роблять розроблені і запроваджені в ІФНМУ посібники, які
призначені для навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніх фахівців, а також
зорієнтовані на конструювання ними особистісного змісту власної вищої медичної чи
фармацевтичної освіти за рахунок:
виконання творчих і продуктивних завдань;


висвітлення питань, котрі вивчаються, з різних боків і вибору власного способу їх
вирішення навіть за умови виникнення протиріч;

добре продуманої структури, змісту і форми навчальних посібників, які максимально
сприяють креативності мислення суб’єктів освітнього процесу.
Зауважимо, що всі посібники, створені і запроваджені в процес навчання ДПНП
«ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», складаються зі структурних блоків, кожний з яких містить:

розділ або теми, згруповані навколо основних елементів галузевих стандартів вищої
освіти, котрі є фундаментальними освітніми об’єктами;

ключові проблеми стосовно розділу чи теми, що вивчається, зокрема, наукові,
навчальні, організаційні, технічні тощо;
теоретичні відомості, в яких цитуються тексти з інформаційних першоджерел;


різнорівневі завдання і запитання;

діяльнісний інструментарій, необхідний для освоєння певних видів діяльності під час
формування ІТ-компетентності і вивчення зазначених ДПНП, а саме технологічні прийоми,
вказівки і рекомендації, алгоритмічні розпорядження, інструкції, нормативні і методичні
рекомендації тощо.
Також акцентуємо увагу на тому, що кожний структурний блок зазначених вище
навчальних посібників складається з таких частин [5]:

стабільної – основні елементи галузевих стандартів вищої освіти і/або ключові
проблеми, для вирішення яких створювались зазначені посібники;
заданої варіативної – тексти з інформаційних першоджерел;


поточної варіативної
– різнорівневі завдання і запитання, проблеми, котрі
виникають під час вирішення сформованих завдань і запитань, а також діяльнісний
інструментарій для їх вирішення.
За результатами дослідження можна стверджувати, що саме така структура
згадуваних вище навчальних посібників, на нашу думку, повинна забезпечити збільшення
їх обсягу з плином часу, що не сприятиме перевантаженню майбутніх фахівців, бо такі
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посібники потрібно розглядати в якості ІОС, а не навчального матеріалу, котрий
обов’язковий для засвоєння, а також вироблення вмінь і навичок.
Врахуємо, що науково обґрунтований розвиток різних дидактичних і методичних
систем у межах вищої медичної і фармацевтичної освіти скерований на підтримку авторів у
створенні навчальних посібників і підручників, які відповідають галузевим стандартам
вищої освіти без жодного обмеження щодо способу представлення цих стандартів у
навчальній літературі. Тому розроблення за таких умов навчальних посібників і підручників
на сьогодні є так само актуальним процесом, як і створення одного базового підручника чи
посібника, котрий доповнюється декількома іншими, що використовуються паралельно.
За підсумками навчання майбутніх лікарів і провізорів ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ»,
«КМФ» з використанням вище зазначених посібників було встановлено, що в процесі вищої
медичної і фармацевтичної освіти в майбутніх фахівців формується ІТ-компетентність, яка
проявляється в здатності вирішувати інформаційні завдання з використанням сучасних
інформаційних і комунікаційних технологій, а також забезпечує:

можливість продовження освіти впродовж усього життя;

готовність до обраної професійної діяльності та її здійснення в сучасному і складному
інформаційному суспільстві.
З метою вивчення впливу посібників, розроблених і запроваджених в ІФНМУ для
навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» майбутніх лікарів і провізорів, на процес
формування їх ІТ-компетентність було проведене експериментальне дослідження. У
дослідженні взяли участь 63 особи, які навчались на І-ІІ курсах фармацевтичного
факультету за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» в 2013-2014 і 2014-2015 навчальних
роках. Воно тривало протягом двох семестрів в обсязі 2-х модулів (198 годин) у межах
вивчення ДПНП «ІТФ» на базі кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної
фізики ІФНМУ.
Зауважимо, що в дослідженні брали участь три групи осіб – І група (21 особа), ІІ
група (20 осіб), ІІІ група (22 особи), які перебували за певних умов дослідження (табл. 2).
Таблиця 3
Група
І група

ІІ група

ІІІ група

Умови дослідження, за яких передували особи, котрі вивчали ДПНП «ІТФ»
у процесі навчання розроблені і запроваджені посібники «Інформаційні
технології у фармації. Практикум», «Інформаційні технології у фармації.
Тестові завдання» використовувались постійно
у процесі навчання розроблені і запроваджені посібники «Інформаційні
технології у фармації. Практикум», «Інформаційні технології у фармації.
Тестові завдання» використовувались постійно під час вивчення модуля № 1,
а модуля № 2 – фрагментарно або нерегулярно
у процесі навчання розроблені і запроваджені посібники «Інформаційні
технології у фармації. Практикум», «Інформаційні технології у фармації.
Тестові завдання» використовувались фрагментарно або нерегулярно під час
вивчення модуля № 1, а модуля № 2 – постійно

У процесі дослідження з використанням критерію Бартлета була перевірена
статистична гіпотеза про однорідність дисперсій результатів підсумкових модульних
контролів (ПМК) суб’єктів дослідних груп (табл. 4).
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Таблиця 4

№ з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

І група
(бали)
51
64
50
52
50
54
54
50
58
52
51
57
54
51
50
55
50
55
50
54
50

Результати ПМК з ДПНП «ІТФ»
Модуль № 1
ІІ група
ІІІ група
І група
(бали)
(бали)
(бали)
50
54
67
58
50
62
55
56
64
60
52
56
61
52
50
55
58
72
64
53
55
58
50
50
62
52
64
50
50
64
53
50
61
50
50
57
50
50
59
50
51
54
51
51
55
50
50
63
50
53
58
50
50
57
51
53
63
50
50
50
54
50
50

Модуль № 2
ІІ група
(бали)
67
50
61
67
66
50
72
66
63
50
59
58
50
57
50
51
62
50
50
50

ІІІ група
(бали)
67
50
60
51
60
62
50
50
52
73
56
52
61
55
59
68
66
58
57
58
64
50

На підставі проведеного аналізу можна струджувати, що експеримент є
відтворюваним, бо з імовірністю Р = 0,975 дисперсії результатів ПМК суб’єктів дослідних
груп

належать

до

однієї

генеральної

*
= 152,211),
χ 2Бартлета = 154,857, χ 2Бартлета

сукупності

2

( χ Бартлета

*
,
> χ 2Бартлета

тобто гіпотеза про однорідність дисперсій

приймається.
З метою перевірки статистичної гіпотези про достовірність (рівень значущості
α = 0,025) впливу навчальних посібників (факторна ознака) на результати кожного з ПМК
(результативна ознака) був здійснений однофакторий дисперсійний аналіз за
експериментальними даними (табл. 3).
За результатами проведеного однофакторного дисперсійного аналізу (F > F*,
F = 6,221, F* = 2,674) з надійною ймовірністю Р ≥ 0,975 можна стверджувати, що
використання в процесі навчання ДПНП «ІТФ» розроблених посібників впливає на
результати ПМК з цієї дисципліни.
Аналізуючи результати ПМК з ДПНП «ІТФ» (табл. 5), ми також дійшли висновку, що
вони залежать від того, використовували чи не використовували суб’єкти освітнього
процесу під час вивчення цієї дисципліни зазначені вище навчальні посібники.
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Таблиця 5

Група

І група
ІІ група
ІІІ група

Результати ПМК з ДПНП «ІТФ»
Середнє арифметичне значення балів
Збільшення
у дослідній групі
середнього арифметичного
значення балів
За
у дослідній групі
Модуль № 1 Модуль № 2
підсумками
за підсумками модуля № 2,
2-х модулів
%
52,95
58,62
55,79
10,70
53,90
57,45
55,68
6,59
51,77
58,14
54,95
12,29

Цей висновок став можливим тому, що для всіх дослідних груп спостерігалось
збільшення середнього арифметичного значення балів результатів ПМК № 2 в порівнянні з
результатами ПМК № 1 (талб. 5).
Також можна зробити висновок, що найменше (на 6,59 %) середнє арифметичне
значення балів змінилось для ІІ групи суб’єктів освітнього процесу, хоча воно за
результатами ПМК № 1 саме для цієї категорії майбутніх фахівців було найбільшим (53,90
бала). Таку динаміку, на наш погляд, можна пояснити виключно нерегулярним
використанням розроблених посібників під час вивчення модуля № 2 ДПНП «ІТФ»
майбутніми провізорами, що не сприяло ефективному формуванню їх ІТ-компетентності.
За результатами дослідження очевидним є те, що найбільше (на 12,29 %) середнє
арифметичне значення балів змінилось для ІІІ групи суб’єктів освітнього процесу. На нашу
думку це можна пояснити тим, що в процесі опанування модуля № 2 ДПНП «ІТФ» вони
стали постійно використовувати розроблені посібники, що сприяло більш організованому і
систематизованому формуванню їх ІТ-компетентності під час навчання.
Порівнюючи середні арифметичні значення балів у дослідних групах за підсумками 2х модулів можна дійти висновку, що найкращого результату (55,79 бала) досягли суб’єкти
освітнього процесу І групи, котрі регулярно використовували розроблені посібники
впродовж вивчення ДПНП «ІТФ», що сприяло найбільш ефективному формуванню їх ІТкомпетентності. У той самий час найгіршого результату (54,95 бала) досягли суб’єкти
освітнього процесу ІІІ групи, котрі, вивчаючи модуль № 2 ДПНП «ІТФ», регулярно
використовували розроблені навчальні посібники.
Такий аналіз дозволяє зробити висновок, що використання розроблених навчальних
посібників майбутніми провізорами під час вивчення модуля № 1 (ІІ група) ДПНП «ІТФ» у
порівнянні з їх залученням до вивчення модуля № 2 (ІІІ група) є більш продуктивним, бо
надолужити вміння і навички, набуті в межах ІТ-компетентності, сформованої під час
вивчення модуля № 1, застосовуючи навчальні посібники тільки під час вивчення модуля №
2, неможливо, як би продуктивно не відбувався процес навчання. Тому можна
стверджувати, що суб’єкти освітнього процесу ІІІ групи за рахунок нерегулярного
використання навчальних посібників під час вивчення модуля № 1 ДПНП «ІТФ» втратили в
процесі формування ІТ-компетентності набагато більше, ніж суб’єкти освітнього процесу ІІ
групи, котрі не використовували регулярно розроблені навчальні посібники, вивчаючи
модуль № 2 цієї ДПНП, хоча, на перший погляд, можна дійти зовсім іншого висновку.
Очевидним є те, що найбільш плідних результатів, зокрема і щодо формування ІТкомпетентності, під час час навчання ДПНП «ІТФ» досягнули тільки ті майбутні провізори,
котрі впродовж вивчення всієї дисципліни регулярно використовували розроблені для цього
навчальні посібники.
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На підставі LSD критерію і множинних порівнянь середніх за допомогою методу
Шеффе можна стверджувати, що вибірки І група, ІІ група і ІІІ група (модуль № 1) об’єднані
в одну однорідну групу, а вибірки І група, ІІ група і ІІІ група (модуль № 2) об’єднані в іншу
однорідну групу. Отже, з надійною ймовірністю Р = 0,975 можна стверджувати, що:
 за підсумками вивчення модуля № 1 ДПНП «ІТФ» з використанням розроблених
навчальних посібників ІТ-компетентність суб’єктів освітнього процесу І, ІІ і ІІІ груп
статистично відрізнялась незначно;
 за підсумками вивчення модуля № 2 ДПНП «ІТФ» з використанням розроблених
навчальних посібників ІТ-компетентність суб’єктів освітнього процесу І, ІІ і ІІІ груп також
статистично відрізнялась незначно;
 для всіх груп результати ПМК № 1 відрізняються від результатів ПМК № 2 і залежать
від сформованості ІТ-компетентності, яка досягається в процесі навчання.
Окрім того, на підставі побудованого ряду переваг впливу градацій факторної ознаки
(посібники застосовувались постійно, не застосовувались або застосовувались нерегулярно)
на результати ПМК можна стверджувати, що більш високі результати ПМК № 2 обумовлені
більш високим рівнем сформованості ІТ-компетентності майбутніх провізорів за
підсумками навчання ДПНП «ІТФ» з використанням розроблених посібників.
Цей висновок, на нашу думку, свідчить про ефективність використання посібників,
розроблених для навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ», з метою формування в
майбутніх лікарів і провізорів ІТ-компетентності.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження надає
можливість стверджувати, що використання розроблених і запроваджених в ІФНМУ
посібників для навчання ДПНП «ЄСКГ», «МІ», «ІТФ», «КМФ» є доцільним і дозволяє
формувати в суб’єктів освітнього процесу ІТ-компетентність, адекватну сучасним вимогам
до фахової діяльності майбутніх лікарів і провізорів в інформаційному суспільстві.
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У статті розглядається проблема Інтернет-підтримки професійної підготовки
майбутнього вчителя. Проведено аналіз професійно-орієнтованого Інтернет-середовища в
системі підготовки майбутнього фахівця. Такий підхід до планування й організації навчального
процесу дозволяє оптимізувати управління навчальним процесом і забезпечити якісну
підготовку майбутнього учителя. Виявлено, що педагогічні веб-сайти можуть і повинні стати
для сучасних педагогів одним з основних видів фахової інформації, необхідної для
вдосконалення професійної діяльності. Визначено педагогічні завдання, які вирішуються при
залученні майбутніх учителів до активного використання професійно-орієнтованого Інтернетсередовища для вдосконалення їхньої подальшої професійної діяльності.
Ключові слова: Інформаційні технології, Інтернет-середовище, педагогічні веб-сайти,
професійна підготовка майбутніх учителів.
Дрокіна А. С. «Профессионально-ориентированная Интернет-среда в системе подготовки
будущего учителя»
В статье рассматривается проблема Интернет-поддержки профессиональной подготовки
будущего учителя. Проведен анализ профессионально-ориентированной Интернет-среды в
системе подготовки будущего специалиста. Такой подход к планированию и организации
учебного процесса позволяет оптимизировать управление учебным процессом и обеспечить
качественную подготовку будущего учителя. Выявлено, что педагогические веб-сайты могут и
должны стать для педагогов одним из основных видов профессиональной информации,
необходимой для совершенствования профессиональной деятельности. Определены
педагогические задачи, решаемые при привлечении будущих учителей к активному
использованию профессионально-ориентированной Интернет-среды для совершенствования их
дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: Информационные технологии, Интернет-среда, педагогические вебсайты, профессиональная подготовка будущих учителей.
Drokina A.S. “Professionally oriented Internet environment in the training of future teachers”.
This article presents the problem of the Internet support in the professional training of future
teachers. The analysis of the professionally oriented Internet environment in the training of future
specialists has been carried out. In the article pedagogical sites of the Internet are investigated in the
sphere of their reference to the system of professional pedagogical education. These sites are aimed to
develop such level of future teachers' competence which will help them to integrate opportunities of the
Internet into their future professional activity. Such approach to the planning sources of the main kinds
of professional information for modern teachers necessary for improvement of the professional
activities. The pedagogical tasks are defined which are solved during involvement of future teachers to
the active use of the professionally oriented Internet environment to improve their future professional
activities.
Key words: Information technology, Internet environment, educational web sites, professional
training of future teachers.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Соціально-технічний виклик, який
спостерігаємо на початку ХХІ століття, зумовлений стрімким розвитком високотехнологічного
виробництва, інформатизацією суспільних процесів та пошуком нових освітніх перспектив.
Триває реформування освітніх процесів в Україні, спрямоване на оновлення її змісту,
вдосконалення технологій навчання і виховання. Для успішної роботи державі потрібні
висококваліфіковані фахівці, що відповідають вимогам сьогодення. Так, пріоритетними
напрямами розвитку продуктивної вищої освіти є: 1) переструктурування змісту підготовки
майбутнього вчителя, розробка програмно-методичного забезпечення та формування
професійно-методичних компетенцій відповідно до вимог кредитно-трансферної системи
навчання; 2) використання особистісно-орієнтованих, інтерактивних, інформаційних, ігрових та
ін. технологій навчання, адаптованих до професійного навчання на освітньо-кваліфікаційних
рівнях «бакалавр», «спеціаліст» [1].
Актуальність проблеми модернізації педагогічної освіти зумовлена суперечністю між
потребами держави в педагогах нової формації і відсутністю чіткої стратегії модернізації
освітньої галузі, спрямованої на їх підготовку. Основні завдання ВНЗ спрямовані на
формування і розвиток кваліфікованих спеціалістів, які повинні бути компетентними у своїй
галузі, мати високі професійні знання, вміння та навички. Тому завдання викладачів вищої
школи – показати можливості використання мережі Інтернет для розв’язання навчальних
завдань, полегшення процесу професійного навчання, самоосвіти майбутніх учителів.
Мета проведеного дослідження полягає в аналізі професійно-орієнтованого Інтернетсередовища в системі підготовки майбутнього вчителя, а також визначенні завдань, які можна
вирішити при залученні майбутніх фахівців до активного використання професійноорієнтованого Інтернет-середовища у їх подальшій професійній діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано вирішення даної проблеми та
на які спирається автор. Сучасні освітні технології й інформатизацію навчального процесу у
ВНЗ досліджували М. І. Жалдак, І. А. Зязюн, В. І. Клочко, В. Г. Кремінь, Н. В. Морзе,
Г. К. Селевко, Н. В. Кононець, Ю. С. Рамський. Дидактичний потенціал інформаційних
технологій висвітлюється в численних педагогічних працях науковців Л. І. Білоусової,
П. М. Бісіркіна, Ю. О. Дорошенка, Г. П. Лаврентьєвої, Г.В. Ломаковської, В. М. Могильової,
Ю. А. Первіна,
Т.О. Пушкарьової,
Ф. М. Ривкінд,
Й. Я. Ривкінда,
Н. І. Толяренко,
В. В. Шакотька та ін. Аналіз наукової літератури свідчить, що однією із актуальних проблем є
дослідження професійно-орієнтованого Інтернет-середовища у системі підготовки майбутнього
вчителя. Науковці наголошують на особливій ролі у професійній підготовці майбутніх фахівців
у сучасних умовах на важливості впровадження професійно-орієнтованих веб-сайтів як
складових Інтернет-середовиша.
Виклад основного матеріалу дослідження. На переддипломній практиці студенти
мають можливість переконатися в тому, що на сьогодні для впровадження інформаційних
ресурсів мережі Інтернет в освітній процес і в професійну діяльність вчителів виконується ряд
заходів таких, як технічне оснащення, надання доступу в мережу Інтернет тощо. Підключення
освітніх установ до мережі Інтернет створює потужний додатковий освітній ресурс і нове поле
для винаходу сучасних навчальних засобів, що забезпечують індивідуальний режим освіти і,
отже, більший ефект розвитку. Слід зазначити, що готовність педагогів до професійного
застосування Інтернет-технологій і використання Інтернет-ресурсів сьогодні є однією з
тенденцій системи підвищення кваліфікації. Програми підвищення кваліфікації зі стадії, що
забезпечують комп'ютерну грамотність, перейшли в стадію більш професійного застосування
ІКТ в освітній діяльності.
У системі формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій
майбутніми вчителями велику роль відіграють уміння використовувати професійно-орієнтоване
Інтернет-середовище для оптимізації навчально-виховного процесу.
Дослідники
О. В. Нікулочкина, О. В. Петрик справедливо зазначають, що Інтернет-середовище – це не
тільки взаємопов’язані комп’ютери і комп’ютерні мережі, але й люди, які перебувають у цьому
середовищі разом із продуктами їхньої активності – повідомленнями (через електронну пошту,
чати, теле-, відеоконференції тощо), особистими веб-сторінками, різноманітними записами
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(текстовими, звуковими, образотворчими, мультимодальними тощо), каталогами й архівами,
навігаційними маршрутами, комп’ютерними вірусами [7].
У невичерпних просторах мережі Інтернет студенти мають можливіть пошуку і
перегляду значного обсягу різноманітної структурованої інформації у вигляді текстових,
графічних, аудіо- та відеофайлів або програм. У глобальній мережі Інтернет майбутній учитель
має можливість отримати знання, уміння і навички з роботи в глобальних інформаційних
мережах, можливість користуватися основними Інтернет сервісами, вести осмислений пошук
необхідної інформації та аналізувати її. Використання світового інформаційного Інтернетсередовища надасть принципово нові можливості для пізнавальної і творчої самореалізації
майбутнього фахівця [3].
Одним із найважливіших напрямів підготовки майбутнього вчителя є робота з Інтернетсервісами, серед яких робота з інформаційно-пошуковими системами, електронною поштою,
телеконференціями, системами створення Інтернет-середовищ, системами віддаленого доступу
до Інтернет-ресурсів тощо. Так, найпопулярніший інформаційний сервіс WWW (World Wide
Web) – це засіб мережевого доступу, гіпермедійна, інтегруюча, глобальна інформаційна
система, основою якої є гіпертекстові посилання [3]. Також широкі можливості у професійній
діяльності майбутнього вчителя надає вміння користуватися електронною поштою – одним із
найкорисніших Інтернет-сервісів, засобів обміну повідомленнями, що об’єднує послуги
телефону і традиційної пошти. Телеконференції надають можливість педагогам брати участь у
дискусіях і здійснювати обмін ідеями.
Розглянемо професійно-орієнтовані педагогічні сайти, які майбутні вчителі можуть
ефективно використовувати у своїй подальшій професійній діяльності. Всі досліджені нами
сайти як складові педагогічного Інтернет-середовиша представляється можливим
класифікувати на кілька груп і представити їх основні можливості:
- сайти державних органів управління освітою дають можливість ознайомитися з
офіційними документами у сфері освіти; із найсучаснішими нормативними матеріалами; із
вимогами до оснащення освітнього процесу відповідно до змісту навчальних предметів тощо;
- сайти, присвячені педагогічним конференціям, виставкам дають можливість
спілкуватися з колегами з різних регіонів, різних рівнів системи освіти, батьками, учнями,
обговорюючи спільні проблеми і обмінюючись професійним досвідом; познайомитися з
новинками в галузі методичних підходів і практик предметного викладання тощо;
- сайти, присвячені педагогічним конкурсам, олімпіадам сприяють розвитку
професіоналізму і творчості педагога в ході професійного спілкування з колегами та іншими
учасниками конкурсів; можливості підвищення в ході конкурсу свою кваліфікацію;
підвищенню престижу вчительської професії, формування позитивного образу Вчителя в
суспільній свідомості; володінню інформаційними технологіями та Інтернет-ресурсами для
вирішення загальноосвітніх та професійних завдань; можливість кожному вчителю уявити
свою педагогічну ідею, опублікувати власні методичні розробки, поділитися з колегами своїми
уявленнями про викладання навчального предмета; сприяють розвитку творчості, таланту,
ерудиції; розширюють світогляд; пробуджують інтерес до наукової діяльності;
- сайти, призначені ознайомленню з педагогічними електронними журналами, газетами
дозволяють учителю бути в курсі новин в галузі освіти; знайомитися з новітніми педагогічними
технологіями, сучасними методиками; вивчати досвід вчителів-новаторів;
- електронні бібліотеки дають можливість учителю працювати з педагогічними
каталогами; мати вільний доступ до електронних матеріалів, зокрема оцифрованих друкованих
робіт (книг, журналів, ілюстрацій, карт, діаграм, графіків тощо), фотографій, відеофільмів,
картин, анімації, аудіофайлів і так далі. Перевагою є те, що зазвичай електронні матеріали
пропонуються в режимі вільного (безкоштовного) доступу;
- електронні енциклопедії, словники, довідники дозволяють отримати узагальнену та
систематизовану інформацію в області теорії і практики освіти; вивчити і порівняти погляди
вітчизняних і зарубіжних вчених із фундаментальних питань педагогіки, психології та інших
суміжних наук тощо;
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- мережеві професійні спільноти вчителів сприяють отриманню нових знань в галузі
своєї спеціальності, підвищуючи тим самим рівень своєї професійної компетентності; обміну
досвідом; консультації з фахівцями; методична допомога вчителям; дозволяють оперативно
поширювати інноваційний досвід використання засобів інформаційно-комунікаційних
технологій тощо;
- сайти, присвячені підвищенню кваліфікації педагогів, дають можливість отримувати
детальну інформацію про заходи, що проводяться з метою підвищення кваліфікації; проходити
підготовку в дистанційному режимі; отримати практичну допомогу для подальшої роботи;
дізнаватися про конкурси, фестивалі, олімпіади; бути обізнаним в сучасних напрямках
модернізації освіти тощо;
- на педагогічних форумах учителі мають можливість обмінюватися педагогічним
досвідом в актуальних питаннях сучасної освіти, проблемах використання різних педагогічних
технологій тощо;
- блоги дають можливість учителю обмінюватися новими педагогічними знахідками з
колегами; висловити свою думку і спробувати вплинути на думки інших; знайти однодумців і
отримати зворотній зв'язок;
- персональні сайти на сьогодні є досить популярними для вчених, викладачів та інших
працівників сфери освіти. Так, ефективним є створення власних електронних комплексів із
предмету з подальшим розміщенням інструктивних навчальних матеріалів, завдань для
самостійної роботи, рекомендацій щодо виконання лабораторно-практичних робіт, запитань для
самоперевірки в мережевому ресурсі. Ми погоджуємось із думкою Л.А. Мартинюк в тому, що
персональний сайт може допомогти викладачеві у розв’язанні таких завдань: пошук і підбір
матеріалів, необхідних для організації й удосконалення навчального процесу; формування
мультимедійної бази матеріалів, у якій зосереджені різні види подання навчального матеріалу –
текстового, аудіо- і відеоматеріалу; створення електронних навчально-методичних комплексів
предмету; підвищення кваліфікації викладача; навчально-виховний потенціал [6].
Ми важаємо, що залучення майбутніх учителів до активного використання професійноорієнтованого Інтернет-середовища забезпечить можливість вирішення наступних завдань:
обізнаність майбутніх учителів у матеріалах законодавчо-нормативних документів, які
сприяють опановуванню такими сучасними питаннями системи освіти, як способи модернізації,
інформатизації освіти; освоєння нових технологій як сукупності традиційних та інноваційних
методів і прийомів, що забезпечать готовність і здатність студентів – майбутніх учителів
використовувати нові інформаційно-комунікаційні технології, що сприяє підвищенню інтересу
до навчальних предметів із боку сучасних школярів і продуктивності навчального процесу;
вивчення та обмін досвідом педагогічних фахівців з актуальних питань в галузі своєї
спеціальності, тим самим підвищуючи рівень їх професійної компетентності у поширенні
інноваційного досвіду використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
залучення майбутніх фахівців до участі у педагогічних олімпіадах, конкурсах, що в свою чергу
сприятиме становленню професійних і особистісних якостей учителя (мобільності, активності,
здатності до наукової та експериментальної діяльності) тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, професійноорієнтоване Інтернет-середовище може і повинно стати для майбутніх учителів одним з
основних видів професійної інформації, необхідної для оптимізації навчально-виховного
процесу в подальшій професійній діяльності. Одним із важливих завдань викладача ВНЗ є
постійна професійна підтримка майбутніх учителів у використанні Інтернет-технологій та
засвоєнні Інтернет-ресурсів.
Отже, система підготовки умінь використовувати засоби інформаційні технологій
майбутніми педагогічними кадрами має неодмінно включати вміння ефективно
використовувати
Інтернет-середовище. Так, професійно-орієнтовані веб-сайти можуть і
повинні стати для сучасних педагогів одним з основних видів професійної інформації,
необхідної для вдосконалення їхньої професійної діяльності.
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Серед напрямів подальших досліджень розглянутої проблеми вбачаємо розробку
дидактичної системи формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій
студентами педагогічного ВНЗ у їхній подальшій професійній діяльності.
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У статті запропоновано авторську модель системи управління якістю професійною
підготовкою майбутніх учителів інформатики. На основі аналізу науково-методичних та
управлінських наукових доробків вітчизняних науковців та проведеному опитуванню
респондентів визначено критерії управління якістю професійної підготовки майбутніх
учителів інформатики: мотиваційно-ціннісний; когнітивно-професійний; організаційноуправлінський, охарактеризовано показники та запропоновано рівні (репродуктивний,
конструктивний та креативний). Доведено, що для підвищення рівня результативності
управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики необхідно
розробити модель системи управління якістю їх професійною підготовкою, яка включає
п’ять взаємопов’язаних компонентів: пофесійно-змістовний, управлінський, організаційнотехнологічний, діагностичий, регулятивний (за потребою). Єднальною ланкою для всіх
компонентів системи виступають організаційно-педагогічні умови управління якістю
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.
Ключові слова: критерії, показники, рівні, модель, управління, майбутні учителі
інформатики, професійна підготовка, система.
Кравченя А.О.«Теоретические основы управления качеством профессиональной
подготовки будущих учителей информатики»
В статье предложена авторская модель системы управления качеством
профессиональной подготовкой будущих учителей информатики. На основе анализа
научно-методических и управленческих научных произведений отечественных ученых и
проведенному опросу респондентов определены критерии управления качеством
профессиональной подготовки будущих учителей информатики: мотивационноценностный;
когнитивно-профессиональный;
организационно-управленческий,
охарактеризованы показатели и предложены уровни (репродуктивный, конструктивный и
креативный). Доказано, что для повышения уровня результативности управления качеством
профессиональной подготовки будущих учителей информатики не обходимо разработать
модель системы управления качеством их профессиональной подготовкой, которая
включает пять взаимосвязанных компонентов: профессионально-содержательный,
управленческий, организационно-технологический, диагностическое, регулятивный (по
необходимости). Связующим звеном для всех компонентов системы выступают
организационно-педагогические условия управления качеством профессиональной
подготовки будущих учителей информатики.
Ключевые слова: критерии, показатели, уровни, модель, управление, будущие
учителя информатики, профессиональная подготовка, система.
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Kravchenya A. “Theoretical foundation of the management of the quality in professional
training of future Informational Technology teachers”
The author’s model of the management system of the quality in professional training of
future Informational Technology teachers is offered in the article. Based on the analysis of
scientific methodical and management scientific researches of native scientists and the surveyed
respondents, the criteria of the management of the quality in professional training of future
Informational Technology teachers are determined as the following motivational value, cognitiveprofessional, organizational-managerial. The indicators are described and the levels are offered
(reproductive, constructive and creative). It is proved that to improve the effectiveness of the
management of the quality in professional training of future Informational Technology teachers
the model of the management system of the quality in their professional training should be
developed and consist of five interrelated components: professional substantial, managerial,
organizational, technological, diagnostic, regulative (on request). The connecting-link for all the
system components is the organizational and pedagogical conditions of the management of the
quality in professional training of future Informational Technology teachers.
Key words: criteria, indicators, level model, management, future Informational Technology
teachers, professional training, system
Постановка проблеми. Сучасні вимоги, що висуваються до управління якістю
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики направлені на досягнення
інтегрованогорезультату навчання, який поєднує в собі сформованість професійної
компетентності, управлінських якостей,конкурентоспроможність випускників на
освітньому ринку праці та готовності їх до впровадження інновацій у фаховій діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми оцінювання ефективності
управління якістю освітнього процесу розглядали О. Галус,Г. Єльникова, Л. Петриченко,
А. Харківська, Є. Хриков, зaбeзпeчeнняякocтipeзультaтуocвiтньoгoпpoцecу-Д. Aлфepoвa,
В. Бaйдeнкo, В. Бeздуxoв, Н. Бiбiк, Ю. Вapдaнян, P. Гiльмєєвa, I. Гpишинa, Е. Зeєp,
Н. Кузьмiнa, Л. Мiтiнa, A. Мapкoвa, Г. Пономарьова, Т. Сорочан, C. Шишoв, П. Яpeмeнкo,
основні аспекти навчання інформатики студентів у вищих педагогічних навчальних
закладах – Р. Гуревич, М. Жалдак, Н.Морзе, М. Мошель, критерії та показники професійної
підготовки учителів інформатики – Н. Морзе, О. Спірін,Т. Каушан Л. Кухар А. Федорчук.
Проте, питання ефективного управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики на даний час досліджені недостатньо.
Формулюванняцілей статті: визначити й обґрунтувати методологічні підходи,
критерії, показники та рівні; розробити модель системи управління якістю професійної
підготовки майбутніх учителів інформатики.
Виклад основного матеріалу дослідження. Процес з’ясування ефективності
управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики є складним та
багатоаспектним, оцінити кількісні та якісні параметри його динаміки доволі складно. Тому
важливим завданням є визначення критеріїв та показників управління якістю професійної
підготовки майбутніх учителів інформатики.
Л. Петриченко [5] здійснивши аналіз сучасних вітчизняних наукових
розвідок [1;3;4;6;7],стосовно питань отримання якісної освіти довела, що якість освітніх
послуг безпосередньо залежить від кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних,
наукових, навчально-методичних ресурсів. Основними чинниками, які забезпечують якість
освіти, нею виявлені: репутація у суспільстві, дані вступного конкурсу; рівень якості
підготовки абітурієнтів; фінансові ресурси ВНЗ; якість вимог (якість стандартів, норм та
цілей); якість ресурсів та організації процесів (професійна підготовка професорськовикладацького складу; якість організації освітнього процесу); впровадження наукових
досягнень у навчальний процес; залучення студентів до науково дослідницької діяльності;
оснащеність навчальним обладнанням, підручниками, посібниками, обчислювальною та
оргтехнікою; використання інформаційних технологій, застосування сучасних освітніх
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технологій – активних методів навчання, хмарних технологій тощо; якість системи
моніторингу; оцінювання задоволеності роботодавців якістю професійної підготовки
майбутніх фахівців; оцінювання задоволеності студентів якістю професійної підготовки та
організацією освітнього процесу; контакти з провідними іноземними фахівцями; зв’язок з
роботодавцями і колишніми студентами; стимулювання самостійної роботи студентів,
мотивація студентів до якісного навчання; наявність системи контролю й оцінювання якості
викладання; оцінювання якості професійної підготовки.
Виявлені Л. Петриченко чинники ми будемо враховувати в нашому дослідженні, адже
вони впливають на якість професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.
У межах даного дослідження важливим є аналіз робіт вчених щодо визначення
методологічних підходів до управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики.
Теоретичний аналіз наукових праць показав доцільність використання системного,
репутаційно-результативного та кваліметричного підходів. Так, педагогічна технологія
оцінювання результативності професійної підготовки, на думку М. Гpaбap [2], повинна бути
заснована на cиcтeмнoму i квaлiмeтpичнoму пiдxoдax, що зaбeзпeчить функціонування
освітнього пpoцecу як coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї cиcтeми.
При оцінюванні якості вищої освіти М. Кісіль пропонує використовувати
репутаційно-результативний підхід підґрунтям якого є основні підходи до оцінювання
якості освіти: репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний (за
об’єктивними показниками); загальний. Науковець зазначає, що їх кількість може бути
більшою та наводить приклад наступних підходів: традиційний (престижність ВНЗ),
науковий (відповідність стандартам), менеджерський (задоволення клієнта), споживчий
(сам споживач визначає якість), демократичний (користь вищого закладу для
суспільства) [3].
Отже, при обґрунтуванні критеріального апарату управління якістю професійної
підготовки майбутніх учителів інформатики будемо спиратися на системний, репутаційнорезультативний, кваліметричний підходи.
Вивчення та аналіз наукових джерел щодо питань оцінювання якості освіти,
управління якістю освіти, управління професійною підготовкою дало змогу визначити такі
критерії
управління
якістю
професійної
підготовки
майбутніх
учителів
інформатики:мотиваційно-ціннісний;когнітивно-професійний;організаційно-управлінський.
Мотиваційно-ціннісний критерій управління якістю професійної підготовки
майбутніх учителів інформатики включає в себе мотивацію до навчання, до професійної та
управлінської діяльності (наявність чітко поставлених цілей, установок, мотивів та
перспектив власної професійної діяльності; отримання академічних, іменних стипендій,
грантів; можливість безкоштовної участі в екскурсіях, тренінгах тощо; саморозвиток та
самовиховання(нaпoлeглeвicть, диcциплiнoвaнicть, вiдпoвiдaльнicть, цiлecпpямoвaнicть,
cкpoмнicть, креативність, caмocтiйнicть)); рефлексію (caмoкpитичнicть, адекватна
caмooцiнкa), орієнтацію на цінність педагогічної професії майбутніх учителів інформатики
(любов до дітей, віра в їх сили, інтерес до професії; взаємоповагу між учасниками
освітнього процесу (тактовність, толерантність,eмoцiйнa cтiйкicть, здатність до розуміння)).
Показниками даного критерію є: мотивація до управлінсько-професійної діяльності;
рефлексія власної діяльності та ціннісна орієнтація педагогічної професії.
Наступний критерій управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики – когнітивно-професійний -розкриває результат якості освітнього процесу із
природничо-наукових (анатомії, фізіології, охорони праці, математичного аналізу,
дискретної математики, теорії ймовірностей, математичної статистики та основ наукових
досліджень, методів обчислень, педагогіки, психології, основ педагогічної майстерності
тощо) та фахових дисциплін (методики викладання інформатики, дистанційного навчання
та хмарних технологій, архітектури комп’ютера, комп’ютерної графіки та моделювання
тощо) й практичної підготовки студентів (навчально-педагогічна, переддипломна,
асистентська практики тощо).
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Показниками даного критерію є:«якість знань з дисциплін природничо-наукової
(фундаментальної) підготовки, «якість теоретичної підготовки майбутніх учителів
інформатики» та «якість практичної підготовки майбутніх учителів інформатики»
До організаційно-управлінського критерію та його показників відносимо:наявність
планування управління розвитком спеціальностей Середня освіта (Інформатика) та
Комп’ютерні науки та інформаційні технології; організацію освітнього процесу професійної
підготовки майбутніх учителів інформатики; створення управлінської мережі
організаційних стосунків щодо управління якістю професійної підготовки майбутніх
учителів інформатики; контроль за виконанням управлінських рішень
Розробивши критерії управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики, визначимо рівні результативності цього управління. Для цього будемо
враховувати специфіку оцінювання кожного із критеріїв.
Репродуктивний рiвень управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів
інформатики передбачає: базові знання майбутніх фахівців з педагогіки, психології,
іноземних мов, поверхневі знання та уміння з фахових дисциплін, уміння розпізнавати
освітню інформацію та розподіляти її за розділами, знання основних пристроїв комп’ютера,
поверхневе володіння знаннями з архітектури комп’ютера, допоміжних пристроїв,
програмно-методичного забезпечення, поверхневі уявлення про сучасні освітні технології,
методи та форми роботи з учнями. Переважно студенти, які знаходяться на
репродуктивному рівні можуть дати готові визначення, виконувати завдання за зразком,
надають перевагу репродуктивному відтворенню освітньої інформації, не бачать
міжпредметних зв’язків між дисциплінами, мають утруднення при виборі способів та
методів навчання та управління освітнім процесом, розв’язують педагогічні, фахові та
управлінські задачі на побутовому рівні або тільки за окремими запропонованими зразками,
відсутністю креативного підходу до вирішення поставлених перед ними задач та мотивації
до отримання якісних знань.
Конструктивний рівень характеризується уміннями майбутніх фахівців аналізувати та
перетворювати на продукт навчання отриманні ними знання та уміння, аналітичною
діяльністю з метою застосування отриманих знань на практиці. На достатньому рівні
володіють знаннями з іноземних мов, архітектури комп’ютера, допоміжних пристроїв,
програмно-методичного забезпечення, використовують в професійній діяльності сучасні
освітні технології, використовують нові форми та методи навчання та управління.
Майбутні учителі інформатики намагаються побачити та виділяти міжпредметні зв’язки
між дисциплінами, здатні прослідкувати дефініції основних понять з педагогіки та фахових
дисциплін, розв’язують педагогічні та управлінські задачі переважно стереотипно бачачи
проблему і шляхи її вирішення, не завжди творчо підходять до вирішення задач, мають
посередню мотивацію до освітньої діяльності.
Креативний рівень передбачає оволодiння майбутніми учителями інформатики
новими способами та прийомами освітньої дiяльностi, вільне володіння знаннями з
іноземної мови, педагогіки, психології та фахових дисциплін. Відмінно володіють та
орієнтуються у знаннях з архітектури комп’ютера, допоміжних пристроїв, програмнометодичного забезпечення. Освітню діяльність будують переважно через самоосвіту,
самовиховання. Застосовують у професійній діяльності нові освітні технології, форми та
методи навчання та управління. Виділяють міжпредметні зв’язки, виступають помічниками
викладачів, креативно підходять до вирішення педагогічних та управлінських задач, мають
високу мотивацію до освітньої діяльності.
Для підвищення рівня результативності управління якістю професійної підготовки
майбутніх учителів інформатики було розроблено модель системи управління якістю їх
професійною підготовкою (рис.1).
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Рис. 1. Модель системи управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики
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Дана модель включає п’ять взаємопов’язаних компонентів: пофесійно-змістовний,
управлінський, організаційно-технологічний, діагностичий, регулятивний (за потребою).
Єднальною ланкою для всіх компонентів моделі виступають організаційно-педагогічні умови
управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.
Управлінський компонент включає в себе мету, завдання управління якістю
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики, теоретичні основи (методологічні
підходи, принципи та функції тощо) управління якістю професійної підготовки майбутніх
учителів інформатики; професійно-змістовий компонент містить зaвдaння, теоретикометодологічні основи (принципи, функції тощо); організаційно-технологічний – містить
методи, форми, засоби, етапи, об’єкти та суб’єкти управління якістю професійної підготовки
майбутніх учителів інформатики; діагностичний – охоплює критеріальий апарат (критерії,
показники та рівні) та діагностичний інструментрій; регулятивний компонент (за потребою)
допомагає у розробці та прийнятті управлінських рішень щодо удосконалення реалізації моделі
системи управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики.
Висновки. Таким чином,розроблена авторська модель системи управління якістю
професійної підготовки майбутніх учителів інформатики сприятиме підвищенню
результативності управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики,
ефективність якої можна перевірити рівнем сформованості професійної їх компетентності.
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У статті представлені результати з розробки активного елементу «Лекція» в системі
управління навчанням Moodle для комп'ютерних дисциплін стосовно дистанційної освіти.
Проведено аналіз використання системи Moodle в освіті, який засвідчив, що велика частина
публікацій носить описовий характер, часто повторюючи технічні керівництва сайту
користувачів Moodle, і рідко враховує особливості конкретних галузей знань.
Сформульована узагальнена структурна схема лекції для комп’ютерних дисциплін і для неї
розроблено структурну схему лекції «Процесори комп’ютерних систем» зі сторінок Moodle.
Вона розкриває загальне призначення процесора комп’ютера і його складових частин, а
також контрольні питання після кожного розділу. Лекція реалізована в електронному
форматі, входить складовою частиною в дистанційний курс «Архітектура комп'ютерних
систем». Лекцію «Процесори комп’ютерних систем» можна використовувалася як зразок
при розробці лекцій з інших тем. При цьому значно скорочується час на їх розробку і
налагодження. Апробація лекції здійснювалася на студентах денної форми навчання. Вона
інтенсивно використовувалась ними при підготовці до іспиту і виявилася корисною,
особливо для тих студентів, які пропустили цю лекцію.
Ключові слова: дистанційна освіта, Moodle, лекція, розділ, схема, матеріал, сторінка,
питання, зміст.
Литвинов А. Л. «Разработка активного элемента «Лекция» в системе управления
обучением MOODLE для компьютерных дисциплин»
В статье представлены результаты по разработке активного элемента «Лекция» в
системе управления обучением Moodle для компьютерных дисциплин применительно к
дистанционному образовании. Проведен анализ использования системы Moodle в
образовании, которій свидетельствует, что большая часть публикаций носит описательный
характер, часто повторяя технические руководства сайта пользователей Moodle, и редко
учитывает особенности конкретных областей знаний. Сформулирована обобщенная
структурная схема лекции для компьютерных дисциплин и для нее разработана структурная
схема лекции «Процессоры компьютерных систем» из страниц Moodle. Она раскрывает
общее назначение процессора компьютера и его составных частей, а также контрольные
вопросы после каждого раздела. Лекция реализована в электронном формате, входит
составной частью в дистанционный курс «Архитектура компьютерных систем». Лекцию
«Процессоры компьютерных систем» можно использовалась как образец при разработке
лекций по другим темам. При этом значительно сокращается время на их разработку и
отладку. Апробация лекции осуществлялась на студентах дневной формы обучения. Она
интенсивно использовалась ими при подготовке к экзамену и оказалась полезной, особенно
для тех студентов, которые пропустили эту лекцию.
Ключевые слова: дистанционное образование, Moodle, лекция, раздел, схема,
материал, страница, вопрос, содержание.
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Litvinov A. "The development of active element "Lecture" in the control system of
MOODLE studying for computer disciplines"
The results of the elaboration of the active element “Lecture” in the Moodle learning
management system for computer science in relation to distance education are presented at the
article. The analysis of of system Moodle use in education is carried out. Is says that the most part
of publications has described character, frequently repeating technical manuals of a site of users
Moodle and seldom takes into account features of concrete fields of knowledge. The generalized
flow diagram of a lecture for computer disciplines is formulated and for it the flow diagram for the
lecture “Processors of Computer Systems” is designed from the Moodle pages. It contains a
general purpose of the computer processor and its components as well as control questions after
each section. The lecture is realized in electronic form, it is an integral part of the distance learning
course “Architecture of computer systems”. It is possible to use lecture «Processors of Computer
Systems» as example in the development of lectures on other themes. Thus time for their
development and debugging is significantly reduced. Approbation of lecture was carried out on
full-time students. It was intensively used by them in preparing for the exam and proved to be
useful, especially for those students who have missed the corresponding lecture.
Key words: distance education, the Moodle, lecture, section, circuit, material, page, question
content.
Постановка проблеми. В Україні розвитку дистанційної освіти через Інтернет
надається серйозна увага. Тридцяти двом навчальним закладам надано можливість вести
навчання дистанційно [1]. Серед програмних систем, які дозволяють організувати
дистанційну освіту, широку популярність отримала система управління навчанням
(Learning Management Systems - LMS) Moodle. Цей безкоштовно розповсюджуваний
програмний комплекс за своїми функціональними можливостями, простоті освоєння і
зручності використання задовольняє більшості вимог, що пред'являються користувачами до
систем електронного навчання [2]. Система Moodle дозволяє організовувати навчальні
курси, наповнюючи їх довідковими матеріалами, лабораторними і практичними заняттями,
тестами і багато іншого. І якщо на початковій стадії система Moodle використовувалася для
організації навчального процесу в заочній формі, то зараз вона починає широко
застосовуватися і для денної форми навчання. Слід зазначити і ряд труднощів при освоєнні
роботи в Moodle. Головні труднощі полягають у тому, що базова документація Moodle
укладена англійською мовою і має досить значний обсяг - близько 700 сторінок. Оскільки в
Україні відсутній єдиний стандарт на Moodle, то є значна кількість адаптованих версій, а
отже, один і той самий термін може називатися по-різному. Так «Content Page», який є
важливим об'єктом активного елементу «Лекція» (Lesson), трактується як «сторінка змісту
(картка-рубрикатор)» [2], «список розділів» [3], «картка-розділ» [4]. Слід зазначити, що
матеріал із системи Moodle розкиданий по навчальних посібниках, статтях, електронних
ресурсах, він характеризується загальністю викладу і не враховує особливості тієї чи іншої
галузі знань. У зв'язку з цим виникає проблема адаптації процесу розробки систем
дистанційної освіти на базі Moodle до певних розділів освіти, зокрема до комп'ютерних
дисциплін.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із моменту своєї появи система Moodle
привернула увагу фахівців у галузі дистанційної освіти своєї функціональною
завершеністю, широкими можливостями, легкістю освоєння [2 - 4]. Опис системи Moodle,
основні прийоми роботи з нею наведені насамперед на сайті спільноти користувачів Moodle
[5]. Основи роботи в системі Moodle наведені в роботах [2 - 7]. Проводяться конференції та
вебінари з Moodle [8]. Однак значна частина опублікованого матеріалу по Moodle носить
загальний характер, часто повторючи технічні посібники з сайту користувачів Moodle, рідко
враховує тонкощі розробки окремих елементів і рідко порушують комп'ютерні дисципліни.
Постановка завдань дослідження. Метою статті є узагальнення досвіду автора з
розробки одного з найскладніших елементів системи Moodle «Лекція» стосовно
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комп'ютерних дисциплін, розробка стандартизованої лекції, яку можна буде
використовувати як зразок при розробці лекцій подібного виду.
Виклад основного матеріалу. Елемент Moodle Lesson, який трактується при
адаптації системи Moodle до українського середовища навчання як урок, заняття, лекція, є
одним із найефективніших активних елементів навчання. Будемо дотримуватися назви
«Лекція», хоча можливості цього елемента виходять далеко за межі однієї класичної лекції.
Перевагою активного елементу «Лекція» є можливість для того, хто навчається,
опановувати теоретичний матеріал, контролювати отримані знання за допомогою
вбудованих мінітестів і навіть виконувати практичні заняття з теми лекції.
Лекція характеризується своєю структурою. Найпростіша - лінійна, коли лекція
розбита на декілька розділів, які викладаються послідовно. Часто матеріал одного розділу
базується на матеріалах попередніх розділів. Структура такої лекції зображена на рис. 1.

Рис. 1. Схема простої лекції
Система Moodle дозволяє організувати контроль після опрацювання матеріалу по
кожному розділу. За допомогою Moodle можна на безі елемента «Лекція» створити
електронний підручник із дуже розгалуженою структурою, такою як на рис. 2 [9].

Рис. 2. Схема подачі складного матеріалу на базі елемента «Лекція»
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З аналізу багатьох лекцій із комп'ютерних дисциплін можна зробити висновок, що
типова лекція для них має такий вигляд, як на рис.3.

Рис. 3. Схема типової лекції з комп'ютерних наук
Число підрозділів зазвичай не перевищує 3 – 5, і вони слабко пов'язані один з одним,
що дозволяє опрацьовувати їх незалежно один від одного.
Розглянемо процес створення активного елементу «Лекція» на прикладі лекції
«Процесори комп'ютерних систем», нормативного курсу «Архітектура комп'ютерних
систем» спеціальності «Системна інженерія» [10]. Відповідно до рекомендацій [2, 3, 7],
складемо структурну схему лекції. Необхідно мати на увазі, що активний елемент «Лекція»
будується зі сторінок трьох типів:
o сторінка-зміст (сз), яка може містити навчальний матеріал по розділу і
покажчики (кнопки) переходів на підрозділи або сторінки з питаннями. В оригіналі content
page, нагадуємо, що в залежності від варіанту адаптації ця сторінка може називатися порізному;
o сторінка-питання (сп), яка може містити навчальний матеріал або одне питання з
теми. Якщо сторінка-питання буде містити питання, то розробник повинен указати варіанти
відповідей, коментарі, а також переходи для продовження лекціі;
o сторінка кінець розділу (скр), службова сторінка, яка задає перехід після
відпрацювання логічної гілки лекції (розділ - підрозділ - питання - кінець розділу).
В оригінальній версії Moodle використовується поняття кластера (cluster) як група
сторінок-питань, які задаються студенту випадковим чином. Але є думка ряду фахівців, що
лекцію не можна перевантажувати питаннями [11]. Для цього є активний елемент «Тест»,
який має більш широкі можливості для перевірки знань учнів, ніж ті, які надає елемент
«Лекція».
На рис. 4 представлена схема реалізації лекції «Процесори комп'ютерних систем» у
системі Moodle Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.
Бекетова із зазначенням усіх сторінок і логічних зв'язків між ними.
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Рис. 4. Схема лекції «Процесори комп'ютерних систем» у системі Moodle
Кожен блок відображає одну сторінку, в правому верхньому кутку стоїть вид
сторінки: сз - сторінка-зміст, сп - сторінка-питання, скр- сторінка-кінець розділу.
Установки виконані за рекомендаціями [2, 3]; параметр «Кількість сторінок»
встановлено в 0, що задає відображення всіх сторінок; параметр «Показати зліва список
сторінок» встановлено в «Да», що задає відображення всіх сторінок, і це буде меню лекції.
Усі сторінки розроблялися у веб-браузері Mozila Firefox. В якості питань
використовувалися «множинний вибір» тільки з однією правильною відповіддю і «коротка
відповідь». На рис. 5 зображено процес формування найскладнішої сторінки - зміст лекції «Пристрій процесора». Вона включає в себе короткий опис процесора, його склад і опис
переходів на підрозділи.
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Рис. 5. Формування сторінки-змісту «Пристрій процесора»
На рис. 6 зображений процес відпрацювання сторінки- змісту «Пристрій процесора» в
процесі проходження лекції.

Рис. 6. Процес відпрацювання сторінки - зміст «Пристрій процесора».
На рис. 7 зображений скріншот одного з питань із пристрою управління процесором.
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Рис. 7. Скріншот питання з пристрою управління
Логічна ув'язка сторінок між собою відповідно до структури на рис. 4 здійснювалася
після розробки всіх сторінок. Налагодження зайняло досить тривалий час. Надалі шляхом
відповідної модифікації (зміна вмісту сторінок і питань) при збереженні логічних зв'язків,
на основі лекції «Процесори комп'ютерних систем» були розроблені лекції для інших
розділів курсу. Лекція «Процесори комп'ютерних систем» використовувалася як зразок.
При цьому час їх розробки був значно меншим у порівнянні з вихідною лекцією.
Апробація лекції здійснювалася на студентах денної форми навчання; інтенсивно
використовувалася ними при підготовці до іспиту і виявилася корисною, особливо тим
студентам, які пропустили цю лекцію.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Система Moodle показала свою
ефективність не тільки для студентів заочної форми навчання, а й для студентів денної
форми. За допомогою активного елементу «Лекція» можна представляти навчальний
матеріал найрізноманітнішого ступеню складності, враховувати логічні зв'язки між
розділами лекції. Лекції комп'ютерних дисциплін мають певну структуру, по якій
розроблена схема лекції «Процесори комп'ютерних систем» в системі Moodle із
зазначенням усіх сторінок і логічних зв'язків між ними. Шляхом відповідної модифікації цю
лекцію можна використовувати для розробки лекцій інших розділів курсу, тобто
використовувати її як зразок. Подальші дослідження будуть спрямовані на кількісний аналіз
ефективності використання системи Moodle шляхом проведення відповідних
експериментів.
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торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного
університету; пров. Отакара Яроша, 8, м. Харків, 61000, Україна.

В умовах світової інтеграції України розвиток вищої професійної освіти в державі має
забезпечити якість професійної підготовки, що робить актуальною орієнтацією вищих
навчальних закладів на здатність їх випускників до практичної реалізації надбаних
компетенцій. У статті розглянуто практико-орієнтоване навчання як засіб професіоналізації
підготовки майбутніх фахівців, розкрито його сутність у вищій школі. Встановлено, що даний
підхід є предметом наукових досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, проте його
методологічні, теоретичні й технологічні аспекти мало вивчені, структуровані та обґрунтовані, а
сам він досі залишається недостатньо дослідженим. У статті обґрунтовується доцільність
впровадження практико-орієнтованого підходу в професійну підготовку і представляється
досвід формування підприємницької ініціативи студентів на його засадах.
Дослідження спирається на результати аналізу застосування категорії «практикоорієнтований підхід у професійному навчанні» в фаховій літературі, що дозволяє констатувати:
науковці розглядають його як засіб орієнтації навчального процесу на кінцевий продукт
професійного навчання – конкретизовані види дій, засвоєні студентами у вигляді досвіду під
час роботи з навчальною інформацією. Це дозволяє в процесі професійної підготовки
моделювати предметний зміст фахової діяльності та забезпечувати умови трансформації
навчальної діяльності студента у професійну діяльність фахівця. Основним засобом реалізації
практико-орієнтованого підходу є практико-орієнтовані завдання, а неодмінною умовою їх
застосування – розробка коректних умов цих завдань. Впровадження практико-орієнтованого
підходу вимагає створення викладачами середовища, в якому студенти мають можливість
виявити і реалізувати свій інтерес до пізнання, зробити його усвідомленою потребою в
саморозвитку, власній професійній та соціальній адаптації. Прагнення знайти розумний баланс
між академічною і прагматичною складовими професійної підготовки реалізовується у
залученні студентів до створення практико-орієнтованих проектів, котрі є результатом
індивідуальної або колективної діяльності за чітко визначеними правилами.
Результатом пошуків автора щодо створення практико-орієнтованого середовища в
Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ стало започаткування Програми
«Молодь в підприємництві». Способом участі студентів в Програмі є створення ними команд,
які реалізують свої ідеї на практиці у вигляді проектів; документують власну діяльність у
формі звітів; артистично і дохідливо презентують створені та реалізовані проекти членам журі –
потенційним працедавцям й інвесторам, представникам державних установ. Подальші наукові
пошуки автора пов’язані з розробкою технології практико-орієнтованої підготовки фахівців на
тлі реалізації в Харківському торговельно-економічному інституті КНТЕУ Програми «Молодь
в підприємництві».
Ключові слова: професійна підготовка, практико-орієнтоване навчання, практикоорієнтований підхід, кінцевий продукт професійного навчання, навчальна діяльність студента,
професійна діяльність фахівця.
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Майковская
В. И.
«Практико-ориентированное
обучение
как
средство
профессионализации подготовки будущих специалистов в Украине».
В условиях мировой интеграции Украины развитие высшего профессионального
образования в государстве должно обеспечить качество профессиональной подготовки, которая
делает актуальной ориентацию высших учебных заведений на способность их выпускников к
практической реализации приобретенных компетенций. В статье рассмотрено практикоориентированное обучение как средство профессионализации подготовки будущих
специалистов, раскрыта его сущность в высшей школе. Установлено, что данный подход
является предметом научных исследований многих отечественных и зарубежных ученых,
однако его методологические, теоретические и технологические аспекты мало изучены,
структурированы и обоснованы, а сам он до сих пор остается недостаточно исследованным. В
статье обосновывается целесообразность внедрения практико-ориентированного подхода в
профессиональную подготовку и представляется опыт формирования предпринимательской
инициативы студентов на основе его принципов.
Исследование опирается на результаты анализа применения категории «практикоориентированный подход в профессиональном обучении» в профессиональной литературе, что
позволяет констатировать: научные работники рассматривают его как средство ориентации
учебного процесса на конечный продукт профессионального обучения – конкретизированные
виды действий, усвоенные студентами в виде опыта во время работы с учебной информацией.
Это позволяет в процессе профессиональной подготовки моделировать предметное содержание
профессиональной деятельности и обеспечивать условия трансформации учебной деятельности
студента в профессиональную деятельность специалиста. Основным средством реализации
практико-ориентированного подхода являются практико-ориентированные задания, а
непременным условием их применения – разработка корректных условий этих заданий.
Внедрение практико-ориентированного подхода требует создания преподавателями среды, в
которой студенты имеют возможность выявить и реализовать свой интерес к познанию, сделать
его осознанной потребностью в саморазвитии, собственной профессиональной и социальной
адаптации. Стремление найти разумный баланс между академической и прагматической
составляющими профессиональной подготовки реализовывается в привлечении студентов к
созданию
практико-ориентированных
проектов,
которые
являются
результатом
индивидуальной или коллективной деятельности на основе четко определенных правил.
Результатом поисков автора касательно создания практико-ориентированной среды в
Харьковском торгово-экономическом институте КНТЭУ стало учреждение Программы
«Молодежь в предпринимательстве». Способом участия студентов в Программе является
создание ими команд, которые реализуют свои идеи на практике в виде проектов;
документируют собственную деятельность в форме отчетов; артистично и доходчиво
презентуют созданные и реализованные проекты членам жюри – потенциальным
работодателям и инвесторам, представителям государственных учреждений. Дальнейшие
научные поиски автора связаны с разработкой технологии практико-ориентированной
подготовки специалистов на фоне реализации в Харьковском торгово-экономическом
институте КНТЭУ Программы «Молодежь в предпринимательстве».
Ключевые слова: профессиональная подготовка, практико-ориентированное обучение,
практико-ориентированный подход, конечный продукт профессионального обучения, учебная
деятельность студента, профессиональная деятельность специалиста.
Maykovska V. I. “Practice-oriented learning as a way of professionalization of training future
professionals in Ukraine”.
During the global Ukraine integration development of higher education in the country has to
provide quality of professional training that makes the actual the orientation of higher educational
establishments for the graduates’ ability to the practical implementation of heritage skills. In the article
it was revealed the practice-oriented education as a way of professionalization of future specialists
training, and its essence in high school. It was found that this approach is the subject of research of
many national and foreign scholars, but its methodological, theoretical and technological aspects are
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not studied, structured and substantiated enough, and it is still insufficiently investigated. The article
substantiates the expediency of practice-oriented approach in professional training and the of
entrepreneurial initiative students’ experience formation on its basis.
The study is based on the analysis the use of the category "practice-oriented approach in
vocational training" in the specialist literature that allows state that scientists consider it as means of
orientation of the educational process to the final product of vocational training - specified types of
actions learned by students in the form of experience while working with educational information. This
allows (during the process of professional training) to simulate the substantive content of professional
activities and to provide the conditions of transformation of student learning activities into a
professional specialist activity. The primary means implementation of practice-oriented approach is
practice-oriented tasks and an indispensable condition of their application - compiling the correct
conditions of these tasks. The implementation of practice-oriented approach requires teachers’ creation
environment where students are able to discover and realize their interest to knowledge and make it the
realized need for self-development, their professional and social adaptation. The desire to find a
reasonable balance between academic and pragmatic elements of professional training is realized in
attracting students to creation practice-oriented projects that are the result of individual or collective
action by the clearly defined rules.
The search results of the author for creating practice-oriented environment in Kharkov Trade and
Economic Institute KNTEU is creation the program «Youth in business undertaking». The way of
students participate in the program is the establishment of teams that implement their ideas into practice
in the form of projects; documenting their activities in the form of reports; artistically and lucidly
represent established and implemented projects to the jury - to potential employers and investors,
representatives of the public institutions. Further scientific research of the author connected with the
development of technology practice-oriented training at the background of implementation in the
Kharkov Trade and Economic Institute KNTEU program "Youth in business undertaking '.
Key words: training, practice-oriented teaching, practice-oriented approach, the final product of
vocational training, educational activity.
Постановка проблеми. В умовах світової інтеграції України розвиток вищої професійної
освіти в державі має забезпечити таку якість професійної підготовки, щоб їх фаховий рівень
відповідав потребам ринку праці. Проблема забезпечення якості підготовки фахівців та їх
подальшого успішного працевлаштування робить актуальною орієнтацією вищих навчальних
закладів (ВНЗ) на здатність їх випускників до практичної реалізації надбаних компетенцій та
ставить питання про доцільність розробки механізму взаємодії ВНЗ і потенційних роботодавців
[4]. Реалізація означеної проблеми нам вбачається можливою шляхом впровадження практикоорієнтованого навчання.
Сучасні програми професійної підготовки спрямовані на формування у випускників
системи знань, умінь та навичок, і тому останні не повною мірою можуть задовольнити потреби
підприємств, оскільки термін адаптації молодого фахівця є надто тривалим, і роботодавець
витрачає значні кошти на її забезпечення. Така ситуація породжує наростаюче протиріччя між
системою вищої професійної освіти і бізнесом, шляхом розв’язання якого є перехід від
технологій передавання знань до технологій навчання на основі набуття досвіду. Нові
технології можуть розроблятися на основі практико-орієнтованого підходу, що підвищить
вмотивованість студентів до успішного формування власної професійної компетентності [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичні підходи до визначення
сутності технології навчання, характеристики традиційних та інноваційних технологій
професійної підготовки розглядались в працях вітчизняних і зарубіжних вчених:
С. Архангельського, В. Давидова, С. Каменецького, Т. Назарової та ін. Проблемам практикоорієнтованого навчання присвячені праці Н. Басалаєвої, О. Бірченко, Д. Варнеке,
А. Вербицького, Н. Житнік, О. Котикової, Г. Ковальчук, М. Коллегаєва, С. Коп’євої,
І. Пальчикової, С. Пітча, Є. М. Поста, Т. Пушкарьової. Особливості впровадження практикоорієнтованого підходу в професійну підготовку магістрів освіти в університетах Німеччини
досліджував С. Бобраков, фахівців з фізичної реабілітації у Великій Британії – С. Гук,
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педагогічних працівників України – Н. Матюшенко, І. Пальшкова, Л. Петренко. Формування
професійної компетентності засобами практико-орієнтованого навчання у майбутніх інженерівметалургів є предметом досліджень у Ю. Мосейко, у бакалаврів реклами і зв’язків з
громадськістю – Г. Горбенко. Не зважаючи на те, що даний підхід є предметом наукових
досліджень багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, його методологічні, теоретичні й
технологічні аспекти мало вивчені, структуровані та обґрунтовані, а сам він досі залишається
недостатньо дослідженим. В більшості наукових праць практико-орієнтований підхід
представлено як базовий компонент процесу професійної підготовки, що дозволяє створити
умови для поєднання на основі взаємопроникнення навчальної й професійної діяльності
студентів як способу формування певних компетенцій. На жаль, результати наукового пошуку
не дозволили знайти публікації, в яких би порушувалася проблема практико-орієнтованого
підходу як засобу досягнення професійної компетентності та формування підприємницької
ініціативи. Стає очевидним, що дана проблема є актуальною в умовах загострення конкуренції
на ринках освітніх послуг і праці.
В статті досліджуються теоретичні аспекти практико-орієнтованого навчання та
здійснюється пошук шляхів застосування практико-орієнтованого підходу як реалізаційного
компонента забезпечення професіоналізації підготовки майбутніх фахівців в Україні.
Виклад основного матеріалу. Практико-орієнтований підхід нині вважається одним із
найефективніших засобів професіоналізації навчання у ВНЗ, оскільки максимально наближує
студентів до майбутньої професійної діяльності [1]. Його сутність полягає в організації
навчального процесу в контексті майбутньої професії шляхом відтворення у формах і методах
навчальної діяльності студентів реальних психолого-соціальних ситуацій, що супроводжують
конкретну професійну діяльність.
Д. Варнеке наголошує, що практико-орієнтований підхід – це активна форма організації
професійної підготовки, призначена для застосування у теоретичному та практичному
компонентах, що реалізується за допомогою насичення навчального процесу елементами
професійної діяльності [6].
Є. М. Пост визначає практико-орієнтований підхід як орієнтацію змісту і методів
педагогічного процесу на формування у майбутніх фахівців практичних навичок роботи [8].
С. Пітч розглядає практико-орієнтований підхід як систему навчальних проблемних
ситуацій, методичних та ситуаційних завдань, спроектованих у професійну підготовку фахівців
[7].
Слід зазначити, що названі автори розглядали сутність практико-орієнтованого підходу
лише стосовно професійної підготовки майбутніх вчителів. Проте результати їх досліджень
мають виключне значення в ситуації, коли у вітчизняній науковій літературі спостерігається
різночитання в розумінні цілей і особливостей застосування практико-орієнтованого підходу у
ВНЗ. Українська педагогіка вищої школи цілі впровадження практико-орієнтованого підходу
вбачає у формуванні професійного досвіду студентів в процесі їх занурення в професійне
середовище під час виробничої і переддипломної практики; у застосуванні професійноорієнтованих технологій навчання, спрямованих на формування у майбутніх фахівців значущих
для професійної діяльності компетенцій, професійно-важливих і соціально значущих якостей
[3]. Відтак модель фахівця, підготовленого на основі практико-орієнтованого підходу, включає
професійну компетентність; готовність до професійної діяльності та відповідні особистісні
якості.
Практико-орієнтований підхід у професійній підготовці розглядається як орієнтація
навчального процесу на кінцевий продукт професійного навчання – конкретизовані види дій,
засвоєні студентами в ході роботи з навчальною інформацією у вигляді досвіду. По своїй суті
він є переліком конкретних практичних дій, досвід застосування яких можливий в результаті
інтеграції теорії й практики. Таким чином, ми маємо всі підстави під практико-орієнтованим
підходом у професійній підготовці студентів ВНЗ розуміти орієнтацію змісту і методів
педагогічного процесу на формування у майбутніх фахівців практичних навичок роботи.
Результати проведеного нами аналізу дидактичної категорії «практико-орієнтований
підхід у професійному навчанні» дозволяють констатувати, що головна увага при розв’язанні

164

© Майковська В. І., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51
51

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

даної проблеми приділяється професійній підготовленості викладачів, а сама роль викладача
істотно відрізняється від ролі педагога у професійній класичній освіті. Відмінність
традиційного і практико-орієнтованого підходів полягає у зміні спрямованості змісту
професійної підготовки на кінцевий продукт навчання і методах досягнення поставлених цілей.
Перехід до практико-орієнтованих технологій професійної підготовки формує конкретні
вимоги до педагогічних кадрів.
В педагогічній літературі практико-орієнтований підхід дослідники розглядають як метод
викладання і навчання в поєднанні з практичною діяльністю з метою орієнтації навчального
процесу на кінцевий продукт професійної підготовки – формування і розвиток компетенцій [5].
В такому контексті практико-орієнтований підхід дозволяє моделювати предметний зміст
професійної діяльності, тим самим забезпечуючи умови трансформації навчальної діяльності
студента у професійну діяльність фахівця. Відтворення реальних професійних ситуацій у
академічній та практичній фазі підготовки фахівців є основною характеристикою впровадження
практико-орієнтованого підходу за умови перерозподілу для студентів співвідношення
теоретичної, практичної та методичної інформації.
Зазначимо, що практико-орієнтований підхід не виключає вивчення традиційних для
вітчизняної освіти фундаментальних наук у поєднанні з прикладними, практичними
дисциплінами на основі реалізації низки принципів, а саме: 1) побудова цілісного освітнього
середовища у трьох вимірах – навчальному, освітньо-рефлексивному і соціально-практичному;
2) реалізація академічної мобільності та академічних свобод; 3) забезпечення гнучкості й
динамічності оновлення освітньо-професійних програм в цілому й окремими блоками; 4)
використання різних форм і методів професійної підготовки. Зміст практико-орієнтованого
навчання включає: теоретичну частину (лекції, семінари, самостійну роботу, курсове та
дипломне проектування, роботу з масивами інформації); прикладну або практичну частину
(практичні та лабораторні роботи, ігрові форми підготовки, навчальну і виробничу практики,
виконання проектів спільно з викладачами ВНЗ та фахівцями-практиками).
Формування змісту навчальних дисциплін при традиційному підході здійснюється за
принципом: студенти повинні бути знайомі з усіма теоретичними викладками. Оскільки
навчальний план обмежує час на кожну дисципліну, постає питання вибору найбільш важливої
за змістом інформації. Ця проблема розв’язується довільно – на розсуд викладача-розробника
навчальної програми за згодою кафедри, що призводить до переобтяження теоретичної
підготовки інформацією, орієнтованою на формування у студентів загального уявлення про
фах. При впровадженні практико-орієнтованого підходу провідний вплив на вибір змісту
інформації має кінцевий продукт професійного навчання – конкретизовані види дій, що
складають основу соціальних і професійних компетенцій. Це визначає вибір методів навчання і
створює структуру навчального процесу.
Формування змісту навчальних дисциплін при впровадженні практико-орієнтованого
підходу вимагає засадничою інформацією зробити практичні відомості, що перетворює цілі та
завдання кожної навчальної дисципліни в конкретизований кінцевий продукт навчання та
підпорядковує вибір методів навчання дидактичним закономірностям практико-орієнтованого
підходу, вибудуваним відповідно до етапів досягнення кінцевого продукту професійного
навчання.
Основним засобом реалізації практико-орієнтованого підходу є практико-орієнтовані
завдання, а важливою умовою їх застосування є складання коректних умов цих завдань, що
дозволить студентам без ускладнень самостійно формулювати проблеми професійного
характеру, ставити мету їх розв’язання, виділяти шляхи досягнення поставленої мети і
аналізувати досягнуті результати залежно від специфіки умов кожного конкретного завдання.
Рішення практико-орієнтованих завдань має бути поетапним, що забезпечить осмисленість дій
студентів.
Іншою важливою умовою впровадження практико-орієнтованого підходу є створення
викладачем середовища, в якому студенти мають можливість виявити і реалізувати свій інтерес
до пізнання, зробити пізнання усвідомленою потребою в саморозвитку, професійній та
соціальній адаптації. Впровадження практико-орієнтованого підходу вимагає від викладача
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наявності компетенцій щодо сутності інноваційних технологій професійної підготовки; змісту
та структури методичного забезпечення самостійної роботи студентів і специфіки її організації;
методології розробки і застосування тестових завдань, індивідуальних завдань на основі
виробничих ситуацій. Відтак роль викладача змінюється з транслятора знань на менеджера, що
робить його консультантом і організатором різних видів діяльності студентів, провідником у
формуванні певних компетенцій.
Прагнення викладача при впровадженні практико-орієнтованого підходу знайти
розумний баланс між академічною і прагматичною складовими професійної підготовки може
реалізовуватись у залученні студентів до створення практико-орієнтованих проектів, які є
результатом індивідуальної або колективної діяльності студентів за чітко визначеними
правилами [5]. Вони орієнтовані на стимулювання в задоволенні соціальних і фахових інтересів
та мають вигляд конкретного документу, програми, рекомендацій, проекту закону, словника
тощо. Організація проектної діяльності студентів потребує складання сценарію з визначенням
функцій кожного учасника, поетапного обговорення проміжних результатів та презентації
кінцевих результатів на основі досвіду їх упровадження у практику. Отже, практикоорієнтований підхід передбачає обов’язкове набуття студентами фаху на основі застосування
поза аудиторних форм професійної підготовки в умовах реально діючого суб’єкта ринку за
рахунок виконання ними практичних завдань з обраного профілю навчання за участю
професіоналів цієї діяльності.
Викладене вище дозволяє виокремити чотири риси практико-орієнтованої професійної
підготовки: 1) створення у ВНЗ середовища, що стимулює формування у студентів мотивованої
усвідомленої потреби в набутті професійних компетенцій; 2) впровадження практикоорієнтованої технології професійної підготовки, котра забезпечує формування у студентів
значущих для майбутньої фахової діяльності якостей особистості, а також досвіду виконання
професійних обов’язків за профілем підготовки; 3) організація практичної підготовки студентів
на засадах формування професійної компетентності за профілем підготовки; 4) розробка і
впровадження у ВНЗ інноваційних форм зайнятості студентів з метою вирішення ними
реальних професійних, науково-практичних та дослідно-виробничих робіт відповідно до
профілю навчання.
Застосування практико-орієнтованого підходу в процесі професійної підготовки надає їй
найголовнішої цінності – студенти отримують досвід майбутньої фахової діяльності, що
створює відповідний рівень їх компетентності. Практико-орієнтована технологія професійної
підготовки змінює акцент у навчальній діяльності студентів, скеровуючи їх дії на
інтелектуальний та фаховий розвиток за рахунок зменшення частки репродуктивної діяльності.
З метою створення практико-орієнтованого середовища в Харківському торговельноекономічному інституті КНТЕУ започаткована Програма «Молодь в підприємництві»,
координатором якої є автор статті. Способом участі студентів в Програмі є створення ними
команд, які реалізують свої ідеї на практиці у вигляді проектів; документують власну
діяльність у формі звітів; артистично і дохідливо презентують створені та реалізовані проекти
членам журі – потенційним працедавцям й інвесторам, представникам державних установ.
Реалізація Програми «Молодь в підприємництві» протягом навчального року здійснюється у
три етапи: на першому студенти під керівництвом кафедр створюють проекти
підприємницького і соціального характеру; на другому подані проекти та бізнес-ідеї
оцінюються членами Експертної ради; на третьому автори представляють свої роботи під час
проведення фінального заходу – Конкурсу студентських бізнес-проектів. На Конкурсі
студентські проекти та бізнес-ідеї презентуються в лігах: «Інновації в готельно-ресторанній
справі»; «Ідеї для бізнесу»; «Корисно – це смачно» та «Нові формати соціальних послуг». За
підсумками роботи Експертної ради, а також на підставі оцінок журі на Конкурсі найкращі з
представлених розробок рекомендуються до участі у загальноукраїнських і міжнародних
заходах. Розробки-переможці в лізі «Нові формати соціальних послуг» у відповідності до п. 8
розділу 1 Переліку платних послуг в Харківському торговельно-економічному інституті
КНТЕУ рекомендуються до впровадження в діяльність даного навчального закладу.
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Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок. Аналіз наукових
публікацій, присвячених проблемі практико-орієнтованого навчання, дозволяє зробити
висновок: практико-орієнтований навчальний процес формує життєвий та фаховий досвід, що
стає основою професійного розвитку студентів, формування їх професійної свідомості.
Практико-орієнтована професійна підготовка розкриває студенту зв’язки між знаннями і
повсякденним життям суспільства, готує до розв’язання проблем, що можуть виникати в
майбутній фаховій діяльності.
Оскільки в публікації неможливо розкрити усі аспекти висвітлюваної проблеми,
подальші наукові пошуки пов’язуються нами з розробкою технології практико-орієнтованої
підготовки фахівців на тлі реалізації в Харківському торговельно-економічному інституті
КНТЕУ Програми «Молодь в підприємництві».
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У статті визначено дефініції та подано класифікації інноваційних функцій
управлінської діяльності. Важливою умовою ефективності управління, науковці вважають
необхідність
органічного пов'язання функцій управління як традиційних, так і
інноваційних, але головним принципом інновацій в управлінській діяльності керівника
факультету мають стати інноваційні функції, в рамках якої як об’єкти управління мають
бути залучені не тільки студенти, а й викладачі факультету.
З’ясовано, що функції управління – це види діяльності, які чітко виокремлюються як
за ознакою часу їх здійснення, так і за управлінськими завданнями. Відповідно до завдань, у
реалізації функцій управління бере участь значна кількість членів педагогічного колективу,
а функції керівника є його особистими видами діяльності; головним критерієм для
визначення функції управління є відповідність видів управлінської діяльності етапам
управління; головним критерієм для визначення функції керівника навчального закладу є
відповідність видів його діяльності поточним завданням.
Із метою покращення управління діяльністю факультету систематизовано та
обґрунтовано необхідність застосування сукупності використання інноваційних функцій:
прогностичної, менеджерської, представницької, політико-дипломатичної, консультативної
та розроблено відповідну модель.
Розроблена модель передбачає врахування етапів реалізації (проектний,
організаційно-процесуальний, змістовий, аналітико-корекційний) інноваційних функцій
управлінської діяльності керівника факультету, що створює можливість для їх системного
(цілеспрямованого, логічного й послідовного) застосування в управлінській діяльності.
Удосконалена модель містить аналіз та детальне визначення змісту посадових
обов’язків керівника факультету при реалізації системи інноваційних функцій
управлінської діяльності.
Ключові слова: інноваційні функції, управлінська діяльність, керівник факультету,
модель удосконалення управління факультетом, етапи реалізації інноваційних функцій.
Перминова А.В. «Совершенствование инновационных функций в управленческой
деятельности руководителя факультета».
В статье определены дефиниции и представлены классификации инновационных
функций управленческой деятельности. Важным условием эффективности управления,
ученые считают необходимость органической увязки функций управления, как
традиционных так и инновационных, но главным принципом инноваций в управленческой
деятельности руководителя факультета должны стать инновационные функции, в рамках
которых в качестве объектов управления должны быть вовлечены не только студенты, но и
преподаватели факультета.
Выяснено, что функции управления – это виды деятельности, которые четко
отделяются как по признаку времени их совершения, так и по управленческим задачам.
Относительно задач, в реализации функций управления принимает участие значительное
количество членов педагогического коллектива, а функции руководителя являются его
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личными видами деятельности; главным критерием для определения функции управления
является соответствие видов управленческой деятельности этапам управления; главным
критерием для определения функции руководителя учебного заведения является
соответствие видов его деятельности текущим задачам.
С целью улучшения управления деятельностью факультета систематизирована и
обоснована необходимость применения совокупности использование инновационных
функций: прогностической, менеджерской, представительной, политико-дипломотичної,
консультативной и разработана соответствующая модель.
Разработанная модель предусматривает учет этапов реализации (проектный,
организационно-процессуальный,
содержательный,
аналитико-коррекционный)
инновационных функций управленческой деятельности руководителя факультета, что
создает возможность для их системного (целенаправленного, логичного и
последовательного) применения в управленческой деятельности.
Усовершенствованная модель содержит анализ и детальное определение содержания
должностных обязанностей руководителя факультета при реализации системы
инновационных функций управленческой деятельности.
Ключевые слова: инновационные функции, управленческая деятельность,
руководитель факультета, модель совершенствования управления факультетом, этапы
реализации инновационных функций.
Perminova A. “Improvement of the innovative functions in the administrative activity of the
head of faculty”.
The definition and classification of innovative functions of management is delivered in the
article. An important condition for the effectiveness of control scientists believe the necessity for
organic linkage control functions, both traditional and innovative, but the main principle of
innovation in the management activities of the head of faculty should be innovative features, in
which the objects of management should be involved not only students but also teachers of the
faculty.
It is found that management functions are activities that are clearly separated on the basis of
the date of their Commission and management tasks. According to the task in the implementation
of the management functions involved a significant number of members of the teaching team, and
functions of the head are personal activities; the main criterion for determining the control
functions is the matching of the types of management activities management steps; the main
criterion for determining the functions of the chief educational institution is the correspondence of
its activities to the current task.
With the aim of improving management of the Department systematized and justified the
necessity for the application of a body of innovative functions: predictive, managerial, legislative,
political and diplomatic, consultative and developed the corresponding model.
The developed model provides for the implementation stages (design, organizational,
procedural, substantive, analytical and correctional) innovative features of administrative activity
of the head of the Department, which creates the opportunity for systematic (deliberate, logical and
consistent) applications in management.
The improved model includes an analysis and detailed definition of the content of the duties
of head of the Department in the implementation of the innovative functions of management.
Key words: innovative functions, managerial activities, faculty leader, a model for the
improvement of the school management, the stages of realization of innovative functions.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичним завданнями. Соціально-економічні умови розвитку держави,
інноваційні процеси зумовлюють необхідність випереджального розвитку освітньої галузі,
модернізації управління освітою, якою передбачено реалізацію інноваційних функцій
управління. Реалізації системи інноваційних функцій в управлінській діяльності керівника
відбиває не лише особливості процесу оновлення, внесення нових елементів у традиційну
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систему освітньої практики, зокрема в управлінську діяльність керівника факультету, а й
органічно включає в себе характеристику індивідуального стилю діяльності керівника
факультету. Реалізація інноваційних функцій передбачає вищий ступінь керівної творчості,
винахідництво нового в сучасній практиці, що спрямоване на формування творчої
особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Специфіка управління в галузі освіти
знайшла відображення в працях Г. Єльникової, Т. Волобуєва, Л. Кравченко, Т. Шамова,
В. Бондар, П. Третьякова, М. Поташника, В. Лазарєва тощо. Менеджмент в освіті
розглянуто в працях (В. Крижко, О. Мармаза, В. Симонов, Є. Павлютенков, Г. Єльникова
та ін.); принципи управління освітою та методи управління (Т. Десятов, О. Коберник та
ін.); оцінка управлінської діяльності
керівника освітнім закладом (Т. Шамова,
Л. Кравченко, Е. Литвиненко, В. Звєрева та ін.); якість управління освітнім закладом
(М. Кондаков, О. Моїсєєв, Л. Даниленко, Л. Буркова, Є. Заїка, А. Маслова, В. Рєпкіна та
ін.); склад функцій управління та функції керівників навчальних закладів (М. Кириченко,
Ю. Конаржевський, В. Пікельна, В. Маслов, Т. Фролов,
Р. Шакуров, В. Звєрєва,
Л. Даниленко).
Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє
констатувати, що на сучасному етапі становлення та розвитку управлінської діяльності та
інноваційних перетворень існує велика кількість класифікацій інноваційних функцій
управлінської діяльності.
У сучасній науці поширена думка, що функції управління – це операції, дії суб'єкта
управління, які відповідають послідовній зміні стадій управлінського циклу, а сукупність
цих функцій становить зміст процесу управління [1].
Поширеним є погляд на функції управління, який не пов'язує їх зі стадіями
управління. Так, В. Козлова вважає, що функції управління – це сукупність об'єктивно
необхідних, стійко повторюваних дій, об'єднаних однорідністю змісту та цільового
спрямування [1].
В. Пікельна та О. Удод вважають, що функція управління – це особливий вид
управлінської діяльності, що передбачає певний розподіл праці та спеціалізацію у сфері
управління. Зміст управління розкривається на основі виконання певних функцій
управління. Об'єктивно функції визначаються змістом та структурою «освітнього
виробництва», одночасно їх розглядають і як стадії управління [1].
Дуже різноманітними є погляди науковців на склад функцій управління, зокрема в
одному випадку йдеться про функції управління, в іншому — про функції керівників
навчальних закладів (М. Кириченко, Ю. Конаржевський, В. Пікельна, В. Маслов, Т. Фролов,
Р. Шакуров, В. Звєрєва, Л. Даниленко).
У процесі теоретичного аналізу визначено що, Ю. Конаржевський пропонує такий
перелік функцій управління: планування, організація, регулювання, коригування, облік та
контроль, педагогічний аналіз [2].
Т. Фролов до головних функцій управління відносить планування, організацію,
стимулювання, контроль та регулювання [3].
В. Маслов виділив три основні групи функцій управління навчально-виховними
закладами: до першої групи він відніс цільові функції, що розкривають основний зміст
управлінської діяльності (управління навчальним процесом, педагогічне керівництво
вихованням, підвищення педагогічної майстерності, розвиток інновацій, фінансовогосподарська діяльність тощо) в навчальному закладі; друга група є саме тим компонентом
управління, який покликаний реалізовувати принципи управління та підвищення
ефективності наукового керівництва загальноосвітнім навчальним закладом; третя група –
соціально-психологічна – розкриває такі аспекти управління, як орієнтація, мотивація,
згуртування, розвиток творчості, запобігання конфліктів, стимулювання тощо [4].
В управлінській літературі можна зустріти думку про те, що подрібнення функцій
управління має відносний характер, тому що в межах управлінського циклу вони мають
бути органічно пов'язані.
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Саме такий їхній зв'язок є важливою умовою ефективності управління. Але в масовій
практиці управління така єдність функцій управління є швидше винятком, ніж правилом.
Аналіз управлінської практики свідчить, що в одних навчальних закладах велика увага
приділяється плануванню роботи, але потім слабо реалізується функція організації, і плани
не виконуються. В інших навчальних закладах головним видом управлінської діяльності
вважають контроль, але його дуже слабо пов'язують із завданнями управління в даному
управлінському циклі. У зв'язку з цим розвиток навчального закладу є недостатньо
ефективним [1].
Таким чином, функції управління – це види діяльності, які чітко виокремлюються як
за ознакою часу їх здійснення, так і за управлінськими завданнями.
Узагальнити наведені думки дають можливість визначити, що функції управління та
функції керівника навчального закладу не тотожні і мають такі завдання: в реалізації
функцій управління бере участь значна кількість членів педагогічного колективу, а функції
керівника є його особистими видами діяльності; головним критерієм для визначення
функції управління є відповідність видів управлінської діяльності етапам управління;
головним критерієм для визначення функції керівника навчального закладу є відповідність
видів його діяльності поточним завданням. Функції управління пов'язані з завданнями
розвитку навчального закладу, а функції керівника пов'язані як із завданнями розвитку, так і
з поточними завданнями. Функції управління є фундаментальними, незмінними видами
управлінської діяльності, які відображають загальну логіку управління. Функції керівника
навчального закладу пов'язані з поточною ситуацією, особливостями навчального закладу,
особливостями освітньої парадигми. У зв'язку з цим функції керівника навчального закладу
є більш мінливими [1].
У рамках досліджуваного питання, а саме реалізації системи інноваційних функцій в
управлінській діяльності керівника факультету, погоджуємось із класифікацією,
запропонованою Даниленко Л., де функції поділяються на традиційні та інноваційні.
Вважаємо за потрібне в діяльності керівника факультету поєднувати саме традиційні та
інноваційні функції управління, але головним принципом інновацій в управлінській
діяльності керівника факультету мають стати інноваційні функції, в рамках якої як об’єкти
управління мають бути залучені не тільки студенти, а й викладачі факультету, зміст та
методи, форми реалізації яких буде розкрито далі.
Інноваційні функції управління є такими, що сприяють формуванню відповідного
середовища в закладі освіти. Вони виникли внаслідок розвитку науки управління і нових її
галузей, зокрема прогностична функція управління виникла в результаті розвитку теорії
бренд-стратегії інновацій, що означає управління реалізацією інновації, просування її на
ринку попиту, формування свідомості споживачів нового продукту; менеджерська – теорії
фронтування інноваційного ринку, що передбачає захоплення або відвойовування ринку
діяльності інших організацій; політико-дипломатична – психології безконфліктного
управління; представницька – теорії маркетингу в освіті, у т.ч. маркетингу інновацій, який
передбачає вивчення ринку споживачів інновацій, їх запитів, інтересів, розробку системи
дій із реалізації інновації, забезпечення її рекламою, організацією «паблік релейшн» та
бенчмаркінгу інновацій, що являє собою засіб вивчення діяльності конкурентів із метою
використання позитивного досвіду; консультативна – теорії консалтингу в освіті, яка
ґрунтується на інжинірингу інновацій, що забезпечує проектно-консультаційні послуги з
розробки проектів, програм і впровадження інновацій та реінжинірингу інновацій
(інженерно-консультаційні послуги), які передбачають проектування діяльності для
досягнення кардинальних, рішучих змін [5].
Якісне виконання такої кількості управлінських функцій можливе за умов
застосування колективної («командної») технології управління – проектно-інвестиційної
технології управління закладами освіти та їх підрозділами, в якій керівник здійснює
управлінську діяльність «непомітно», передаючи право виступати додатковими суб’єктами
управління іншим учасниками навчально-виховного процесу [5].
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Обґрунтування традиційних та частки інноваційних функцій (прогностичної та
консультативної) більш детально висвітлено в статті «Реалізація системи функцій в
управлінській діяльності керівника факультету» [6].
На підставі аналізу інноваційних функцій управлінської діяльності керівника
факультету в Українській інженерно-педагогічній академії ми дійшли такого висновку: в
умовах інформатизації навчального процесу керівник факультету повинен надавати
перевагу пріоритетним функціям управління - традиційним та інноваційним [6].
На наш погляд, застосування інноваційних функцій управлінської діяльності
керівника факультету в Українській інженерно-педагогічній академії виконується не в
повній мірі та потребує розширення та застосування таких інноваційних функцій, як
менеджерської, політико-дипломатичної, представницької, які сприятимуть ефективності
роботи факультету, кафедр та професорсько-викладацького складу. Удосконалена модель
реалізації інноваційних функцій управління факультетом представлена на рис.1.

Функції управління
Інноваційні функції, які
використовувалися в управлінні

Облік і контроль

Регулювання

Коригування

Координування

Прогностична
Організація та планування

Прийняття управлінського рішення

Традиційні

Консультативн

Інноваційні функції,
і

Менеджерська

Представницька

Політико-дипломатична

Ефективність діяльності
факультету, кафедр, лабораторій
Якість надання освітніх послуг

Рис. 1. Удосконалена модель реалізації інноваційних функцій управління факультетом
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У рамках дослідження менеджерська функція передбачає посилення уваги керівника
факультету до керівництва науково-педагогічним колективом, насамперед у напрямку
створення наукових продуктів та просування їх на ринку продаж та у сфері застосування;
раціональне розміщення кадрів; створення умов для праці; забезпечення зв’язку із зовнішнім
середовищем; забезпечення соціальної та правової захищеності кадрів; координацію зусиль
суб’єктів освітньої діяльності в навчально-виховному процесі.
Що стосується керівника факультету, то політико-дипломатична функція полягає в
правильному розумінні, роз’ясненні та втіленні в практику студентського життя зовнішньої і
внутрішньої політики нашої держави, формуванні національної свідомості, сприянні
переходу педагогічного та студентського колективів до державної української мови;
забезпеченні незалежності закладу освіти від впливу будь-якої партії, розкриття досягнень
національної науки, культури, багатства національних традицій та звичаїв українського
народу [7].
Представницька функція керівника факультету полягає в умінні представити
факультет, кафедри, лабораторії науково-педагогічний колектив, групу викладачів чи
окремого викладача на всіх рівнях; розкрити досягнення в навчанні студентів; виступити на
конференції, педагогічній раді, гідно прийняти делегацію, гостей факультету. У зв’язку з цим
керівник факультету повинен бути ерудованим, респектабельним, володіти етикою
спілкування, ораторським мистецтвом.
Констатуємо, що розширення реалізації вищезазначених інноваційних функцій
сприятиме виходу факультету на більш високий авторитетний ревінь, їх реалізація дозволить
враховувати соціально-особистісні властивості викладацько-професорського колективу,
студентської молоді; формувати національну свідомість; збільшити досягнення національної
науки, культури; і врешті-решт збільшити респектабельність, володіння етикою спілкування.
Вважаємо за потрібне навести етапи реалізації інноваційних функцій управлінської
діяльності керівника факультету (рис. 2), реалізація яких забезпечувалась
Етапи

Проектний

Організаційнопроцесуальний

Традиційні функції

Прийняття
управлінського
рішення

Нові інноваційні
функції

Прогностична
Менеджерська

Організація та
планування

Координування
Змістовий

Інноваційні
функції

Консультативна
Представницька

Регулювання

Аналітикокорекційний

Облік і
Коригування

Політикодипломатична,

представницька

Рис. 2. Етапи реалізації інноваційних функцій управлінської діяльності керівника
упровадженням традиційних та інноваційних функцій управлінської діяльності: проектний,
організаційно-процесуальний, змістовий, аналітико-корекційний.
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Проектний – етап діагностики факультету, що зумовлює розробку стратегії
управління інноваційними функціями, їхню реалізацію. Результатом цього етапу – є
бажання працювати в науковому товаристві факультету.
Організаційно-процесуальний – етап передбачає постановку задач перед
факультетом, кафедрами, професорсько-викладацьким персоналом, студентами залежно
від змісту конкретних типів намірів (організаційних, методичних, наукових),
прогнозування очікуваних результатів. Результатом цього етапу є бажання працювати в
науковому товаристві факультету.
Змістовий – на цьому етапі закладається основа організаційної, методичної,
науково-дослідницької діяльності. Результатом цього етапу є знання та вміння з
організаційної, методичної, науково-дослідної роботи.
Аналітико-корекційний – етап полягає у стимулюванні викладацькопрофесорського колективу, студентської молоді, оцінки та корекції результатів
управлінської діяльності, на виявлення досягнутого рівня реалізації інноваційних
функцій, а також визначенні причин розходження отриманого результату з
передбачуваною рольовою перспективою, подолання труднощів і помилок, постановку
нових перспектив. Результатом цього етапу є суспільна оцінка ефективності реалізації
інноваційних функцій власної управлінської діяльності.
Констатуємо, що етапи управлінської діяльності керівника факультету розкрито
через реалізацію традиційних та інноваційних функцій управлінської діяльності
керівника факультету.
Також вважаємо за потрібне розкрити обов’язки керівника факультету Української
інженерно-педагогічної академії через реалізацію інноваційних та традиційних функцій
управлінської діяльності.
Організація та планування – передбачає такі обов’язки керівника факультету:
організує і проводить профорієнтаційну роботу і прийом на факультет, планує і корегує
плани роботи структурних підрозділів, організує діяльність деканату, спільно з вищими
управлінськими ланками організує педагогічний процес, науково-пошукову та іншу
діяльність.
Координування співзвучне таким обов’язкам керівника факультет: керівництво
професійною підготовкою студентів; переведення студентів із курсу на курс; допуск
студентів до екзаменаційних сесій; дозвіл на дострокову здачу і перескладання курсових
іспитів; у необхідних випадках створює комісію з прийому іспитів і заліків; допускає
студентів до здачі державних іспитів, до захисту випускної кваліфікаційної (дипломної)
роботи; здійснює координацію діяльності навчальних і наукових підрозділів, що входять
до складу факультету.
Коригування – функція, спрямована на виявлення таких обов’язків: керівництво
роботою з працевлаштування випускників факультету; здійснення разом із завідувачами
кафедрами підбору кадрів професорсько-викладацького, наукового й навчальнодопоміжного персоналу.
Регулювання – спрямована на виявлення таких обов’язків керівника факультету:
керівництво складанням розкладу навчальних занять, іспитів, заліків і здійснення
контролю за його виконанням; здійснення загального керівництва з підготовки
підручників, навчальних і методичних посібників по предметах кафедр, що входять до
складу факультету; керівництво роботою ради факультету.
Облік і контроль – спрямований на виявлення таких обов’язків керівника
факультет: контролює і регулює організацію навчального процесу, навчальних
практикумів і педагогічних практик; організує контроль за самостійною роботою
студентів, виконанням індивідуальних освітніх професійних програм.
Прогностична функція – полягає в таких обов’язках керівника факультету:
організує роботу зі створення науково-методичного й навчально-методичного
забезпечення навчального процесу; забезпечує впровадження нових технологій
навчання і контролю знань студентів; забезпечує в процесі навчання впровадження
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диференційованої й індивідуальної підготовки, заснованої на планах і програмах різної
тривалості й інтенсивності навчання.
Менеджерська – передбачає такі обов’язки керівника факультету: затверджує
навчальні плани і програми навчання студентів, програми курсів; затверджує тематику і
програми дисциплін на вибір і факультативні предмети; затверджує індивідуальні плани
навчання студентів, теми дипломних і дисертаційних робіт; призначає стипендії
студентам факультету відповідно до Положення про стипендіальне забезпечення
студентів; здійснює загальне керівництво науково-дослідною роботою студентів, що
проводиться на кафедрах, у лабораторіях, наукових гуртках, наукових товариствах.
Політико-дипломатична – полягає в таких обов’язках керівника факультету:
представляє ректору кандидатів на призначення заступниками декана і розподіляє між
ними обов'язки; готує проекти планів роботи факультету, керує підготовкою засідань
ради факультету і головує на них; забезпечує зв'язок з однопрофільними установами,
організаціями освіти з метою вдосконалювання змісту, технології і форм організації
навчання студентів; проводить роботу із зміцнення й розвитку матеріально-технічної
бази факультету; представляє факультет у вченій раді навчального закладу; організує
зв'язок із випускниками факультету; вивчення якості підготовки фахівців, що
випускаються факультетом; визначає кадрову політику на факультеті.
Представницька – полягає у виявленні таких обов’язків: організує і проводить
міжкафедральні наради, семінари, наукові і науково-методичні наради та конференції;
організує роботу і здійснює контроль за науково-методичним співробітництвом кафедр і
інших підрозділів факультету з навчальними закладами, підприємствами й
організаціями; організує підвищення кваліфікації фахівців із вищою освітою, зайнятих у
сфері освіти за напрямком і профілями факультету; безпосередньо керує навчальною,
виховною і науковою роботою на факультеті; очолює роботу зі створення і реалізації на
практиці освітньо-професійних програм, навчальних планів, програм навчальних курсів.
Консультативна – обумовлена необхідністю виконання таких обов’язків, як: у
межах своєї компетенції видає розпорядження і вказівки, обов'язкові для всіх студентів і
співробітників факультету; входить до складу комісії з підсумкової державної атестації
випускників факультету, а також до складу приймальної комісії (інституту, факультету);
представляє до зарахування, відрахування і відновлення студентів.
Отже, реалізація інноваційних та традиційних функцій управлінської діяльності
керівника факультету розкрито через низку обов’язків.
Таким чином, при розробці вдосконаленої моделі реалізації системи функцій в
управлінській діяльності керівника запропонували розширення реалізації інноваційних
функцій таких функцій, як прогностична, менеджерська, представницька, сприятиме
виходу факультету на більш високий авторитетний ревінь. Етапи реалізації (проектний,
організаційно-процесуальний, змістовий, аналітико-корекційний) інноваційних функцій
управлінської діяльності керівника факультету дозволяють чітко простежити за
логічністю реалізації тих чи інших інноваційних функцій управлінської діяльності.
Визначені обов’язки при реалізації інноваційних функцій дозволяють зрозуміти
особливості змісту цих функцій.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Із метою покращення
управління діяльністю факультету розроблена модель удосконалення управління на
основі реалізації системи інноваційних функцій: прогностичної, менеджерської,
представницької, політико-дипломатичної, консультативної.
Розроблена модель передбачає врахування етапів реалізації (проектний,
організаційно-процесуальний, змістовий, аналітико-корекційний) інноваційних функцій
управлінської діяльності керівника факультету, що створює можливість для їх
системного (цілеспрямованого, логічного й послідовного) застосування в управлінській
діяльності.
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Удосконалена модель містить аналіз та детальне визначення змісту посадових
обов’язків керівника факультету при реалізації системи інноваційних функцій
управлінської діяльності.
Розроблена в дослідженні модель реалізації системи інноваційних функцій в
управлінській діяльності керівника факультету та рекомендації щодо її часткового
впровадження в практику можуть бути використані іншими вищими навчальними
закладами, а також у професійній підготовці майбутніх управлінців, системі
професійної перепідготовки управлінських кадрів, викладачами та студентами в
навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів і науково-педагогічними
працівниками, аспірантами, магістрантами в науково-пошуковій діяльності.
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У статті розглянуто дидактичні підходи до застосування комп’ютерноорієнтованого супроводу опанування диференціальних рівнянь майбутніми бакалаврами з
інформаційних технологій. Проаналізовано підходи вітчизняних науковців до визначення
комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання та визначено відмінності між поняттями
«інформаційно-комунікаційні технології» та «комп’ютерно-орієнтовані технології».
Аналіз основних дидактичних можливостей досліджуваних технологій навчання дав
змогу з’ясувати можливості використання комп’ютерно-орієнтованого супроводу
навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій, а
саме використання програмних засобів, що призначені для: демонстраційного
моделювання, забезпечення складової діяльнісного предметно-орієнтованого середовища,
визначення рівня навчальних досягнень студентів, отримання довідкових повідомлень.
Зроблено висновок про доцільність розміщення навчального курсу з диференціальних
рівнянь на сайті для більш ефективної організації навчання. Проаналізовано зміст
існуючих
інтернет-ресурсів,
що
можуть
забезпечувати
змішане
навчання
диференціальних рівнянь майбутніх фахівців та запропоновано комп’ютерно-орієнтовані
засоби, що мають супроводжувати етапи формування дій бакалаврів з інформаційних
технологій під час навчання диференціальних рівнянь.
Ключові слова: бакалавр з інформаційних технологій, диференціальні рівняння,
комп’ютерно-орієнтований супровід, змішане навчання, сайт.
Ситак И. В. «Компьютерно-ориентированное обучение дифференциальных
уравнений бакалавров по информационным технологиям».
В статье рассмотрены дидактические подходы к применению компьютерноориентированного
сопровождения
овладения
будущими
бакалаврами
по
информационным технологиям дифференциальными уравнениями. Проанализированы
подходы отечественных ученых к определению компьютерно-ориентированных
технологий обучения и определены отличия между понятиями «информационнокоммуникационные технологии» и «компьютерно-ориентированные технологии». Анализ
основных дидактических возможностей исследуемых технологий обучения дал
возможность выяснить возможности использования компьютерно-ориентированного
сопровождения обучения дифференциальным уравнениям будущих бакалавров по
информационным технологиям, а именно использование программных средств,
предназначенных для: демонстрационного моделирования, обеспечения составляющей
деятельностной предметно-ориентированной среды, определения уровня учебных
достижений студентов, получения справочных сообщений. Сделан вывод о
целесообразности размещения учебного курса по дифференциальным уравнениям на
сайте для более эффективной организации обучения. Проанализировано содержание
существующих интернет-ресурсов, которые обеспечивают смешанное обучение
дифференциальных уравнений будущих специалистов и предложены компьютерноориентированные средства, которые должны сопровождать этапы формирования действий
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бакалавров по информационным технологиям во время изучения дифференциальных
уравнений.
Ключевые слова: бакалавр по информационным технологиям, дифференциальные
уравнения, компьютерно-ориентированное сопровождение, смешанное обучение, сайт.
Sitak I. V. “Сomputer-oriented learning of differential equations by Bachelors of
Information Technology”.
The article deals with didactic approaches to the use of computer-oriented support
differential equations mastering for the future Bachelors of Information Technology. The author
analyzed the approaches of the Ukrainian scientists to the definition of computer-oriented
technologies and identifies the differences between the concepts of "information and
communication technologies" and "computer-oriented technologies." Analysis of the main
didactic possibilities of the researched learning technologies gave an opportunity to find out the
possibility of using computer-oriented support differential equations mastering for the future
Bachelors of Information Technology, namely the use of software designed for demo simulation,
to provide component activity-object-oriented environment, determine the level of educational
achievements of students , obtain reference messages. It is concluded that it is appropriate to
place a training course on differential equations on the website for more efficient training. The
author analyzes the content of existing online resources that provide blended learning
differential equations of the future professionals and proposes computer-oriented tools to
accompany the stages of formation actions of Bachelors of Information Technology during the
study of differential equations.
Key words: Bachelors of Information Technology, differential equations, computeroriented support, blended learning, website.
Вступ. У національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та
в Законі України «Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» вказується на
пріоритетність вибору серед різних підходів шляху комп’ютерно-орієнтованого
опанування студентами дисциплін у ВНЗ. Застосування комп’ютерно-орієнтованих
технологій під час фундаментальної і професійної підготовки бакалаврів з інформаційних
технологій узгоджується з основними вимогами освітньо-професійної характеристики
фахівців, майбутня професійна діяльність яких безпосередньо пов’язана із залученням
комп’ютера для розробки, застосування та дослідження математичних моделей
різноманітних процесів.
Аналіз літературних даних та постановка проблеми. Використання
комп’ютерних технологій для навчального процесу останнім часом привертає увагу
вітчизняних та закордонних дослідників. Постійний розвиток і поширення використання
досліджуваних технологій під час навчання, на які вказують зарубіжні дослідники
A. Антоніетті, К. Блертон, Дж. Барвіс, Х. Іскьердо, Х. Бенітес, А. Беренгер, Л. Ларсон,
К. Лаго-Алонсо, Т. Лейгтон, П. Мелл, Р. Пеа, Дж. Харві, Дж. Прадос, П. Шанкар та ін.,
уможливили їх застосування з метою організації навчально-професійної діяльності
бакалаврів з інформаційних технологій (ІТ) у процесі їхнього опанування
диференціальних рівнянь (ДР). Питання, що висвітлюють методику впровадження
сучасних комп’ютерно-орієнтованих технологій у математичну освіту, дидактичні й
психологічні особливості їх застосування у ВНЗ, відображені в дослідженнях вітчизняних
учених І. М. Біляй, З. В. Бондаренко, К. В. Власенко, Ю. В. Горошка, В. Б. Григор’євої,
Д. Є. Губар,
M. І. Жалдака,
В. І. Клочка,
Т. Г. Крамаренко,
М. С. Львова,
Т. С. Максимової, С. М. Медведєва, І. В. Михайленко, Н. В. Морзе, К. І. Словак,
Н. В. Рашевської, С. А. Ракова, Ю. С. Рамського, І. М. Реутової, С. О. Семерікова,
О. І. Скафи,
О. А. Смалько,
О. В. Співаковського,
Ю. В. Триуса,
О. О. Чумак,
С. В. Шокалюк та ін. Математики-методисти розглядали дидактичні можливості
використання комп’ютерно-орієнтованих технологій із метою навчання різних розділів
вищої математики майбутніх фахівців, але особливості комп’ютерно-орієнтованого
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навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з інформаційних технологій розглянуто не
було.
Так, О. В. Співаковським [12] було створено автоматизовану навчальну систему з
лінійної алгебри для студентів математичних спеціальностей, що спрямована на
формування матеріалізованих обчислювальних дій майбутніх учителів під час організації
їх самостійної навчальної діяльності із розв’язування систем лінійних рівнянь різного
ступеня складності, що системи забезпечують відкритість систематизованих тренувальних
вправ та уможливлюють індивідуалізацію навчального процесу.
К. В. Власенко [2] розроблено методичну систему організації інтенсивної
навчальної діяльності майбутніх інженерів-машинобудівників, що передбачає
впровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання з метою підтримки
сприйняття студентами навчального матеріалу та формування їх розумових дій у процесі
навчання окремих розділів вищої математики, як-от: лінійна алгебра, аналітична
геометрія та математичний аналіз. Учена вважає, що комп’ютерне моделювання за
допомогою досліджуваних технологій має забезпечити різнобічність подання смислу
навчальних дій у такий спосіб, щоб студенти під час їх опанування мали зрозуміти, що
цей смисл може набувати різних змістових інтерпретацій. Останнє, на думку науковця,
має сприйматись як передумова успішності формування розумових дій студентів.
Залучення
комп’ютерно-орієнтованого
програмно-методичного
комплексу,
розробленого С. А. Раковим [8] на основі DG, уможливлює формування досвіду
комп’ютерного моделювання майбутніх учителів математики та спрямовано на розвиток
їх математичної компетентності. Використання комп’ютерно-орієнтованих технологій
навчання показано вченим у процесі формування матеріалізованих і розумових дій
майбутніх фахівців, які опановують математичний аналіз. Комп’ютерне моделювання, на
думку вченого, може забезпечити створення проблемних ситуацій, що уможливлюють
організацію дослідницької діяльності студентів.
Ю. В. Триусом [13] було запропоновано створення у ВНЗ єдиного освітньонаукового інформаційного середовища, у якому навчальна діяльність студентів має бути
своєрідною моделлю їхньої майбутньої професійної діяльності в умовах інформаційного
суспільства. Реалізацію такого підходу науковцем здійснено під час навчання студентів
дисциплінам, як-от: «Математичне програмування», «Математична логіка та теорія
алгоритмів», «Комп’ютерна математика», «Математичні методи оптимізації» та
«Дослідження операцій».
Дослідження Т. С. Максимової [6] присвячено формуванню професійноорієнтованих евристичних дій студентів ВТНЗ. На прикладах комп’ютерно-орієнтованого
навчання лінійної і векторної алгебри й елементів математичного аналізу дослідниця
показала формування прийомів евристичної діяльності майбутніх інженерів. До
можливостей використання зазначених технологій науковець додала їх сприяння побудові
власної траєкторії навчання студентів і забезпечення спрямування на дослідження і
відкриття.
О. О. Чумак [14] обґрунтувала, що використання комп’ютерно-орієнтованих
технологій під час етапу формування матеріалізованих і розумових дій майбутніх
інженерів, які опановують теорію ймовірностей та випадкові процеси, забезпечує
інтенсифікацію навчального процесу та сприяє розвитку ймовірнісних умінь. Дослідниця
вказувала на важливість забезпечення синергійного поєднання візуального та слухового
сприйняття студентів через застосування досліджуваних технологій.
Організацію комп’ютерно-орієнтованого навчання аналітичної геометрії в
класичному університеті показала Д. Є. Губар [3]. Дослідницею обґрунтовано доцільність
упровадження комп’ютерно-орієнтованих технологій із метою здійснення позитивних
змін у традиційних дидактичних системах через відповідне управління процесом
навчання, що передбачає самостійний вибір студентом навчальної траєкторії.
Таким чином, результати досліджень науковців свідчать про незаперечні переваги
використання комп’ютерно-орієнтованих технологій під час навчання різних розділів
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вищої математики. У своїх висновках учені обґрунтовують можливість організації на
основі вказаних технологій нових видів навчальної діяльності, залучення різних типів
навчальної інтерактивності, забезпечення домінування інтерактивних методів під час
навчання, підвищення результативності синхронного та асинхронного режимів навчання,
але питання комп’ютерно-орієнтованого навчання диференціальних рівнянь майбутніх
фахівців з ІТ залишається поза увагою дослідників.
Навчання диференціальних рівнянь, як розділу вищої математики, студентів
технічних університетів розглянуто Н. В. Рашевською [9], В. І. Клочком та
З. В. Бондаренко [5], І. В. Михайленко [7]. Дослідники обґрунтували доцільність
організації змішаного навчання, що передбачає застосування комп’ютерно-орієнтованих
технологій із метою організації самостійної діяльності майбутніх фахівців. Серед
дидактичних функцій досліджуваних технологій учені відмітили можливості створення
гіпертекстових структур, що дозволяють студентові визначитись не тільки з оптимальною
траєкторію опанування навчальним матеріалом, а й обирати зручний темп роботи з ним.
Досліджуючи способи комп’ютерно-орієнтованого подання навчального матеріалу
студентам, що відповідають різним психофізіологічним особливостям їхнього
сприйняття, науковці не розглядали особливості його подання бакалаврам, майбутня
професійна діяльність яких буде повністю пов’язана із використанням зазначених
технологій.
Ціль та завдання дослідження. Проведені дослідження ставили за мету
проаналізувати дидактичні особливості застосування комп’ютерно-орієнтованих
технологій навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з ІТ.
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі завдання:
1) сформульовано відмінності між поняттями «інформаційно-комунікаційні
технології» та «комп’ютерно-орієнтовані технології»;
2) визначено основні дидактичні можливості комп’ютерно-орієнтованих технологій
навчання;
3) з’ясовано можливості використання комп’ютерно-орієнтованого супроводу для
змішаного навчання диференціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з ІТ;
4) проаналізовано зміст існуючих інтернет-ресурсів, що можуть забезпечувати
змішане навчання ДР майбутніх фахівців;
5) запропоновано комп’ютерно-орієнтовані засоби, що мають супроводжувати етапи
формування дій бакалаврів з ІТ під час навчання ДР.
Виклад матеріалу. З’ясовуючи дидактичні можливості комп’ютерно-орієнтованих
технологій навчання, ми зіштовхнулися з тим, що під час досліджень науковці вживають
як поняття інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), так і поняття комп’ютерноорієнтовані технології (КОТ). З метою визначення різниці цих понять і яке з них будемо
використовувати надалі в дослідженні, ми проаналізували думки провідних учених
М. І. Жалдака [4], О. І. Скафи [11], Ю. В. Триуса [13], на праці яких інші науковці під час
розв’язування питання використання досліджуваних технологій у процесі навчання
математичних дисциплін посилаються найчастіше.
М. І. Жалдак [4] під інформаційно-комунікаційними технологіями розуміє методи та
технічні засоби збору, зберігання, організації, передачі, обробки й представлення даних,
що уможливлюють підвищення рівня знань особистості й розвивають її здібності під час
управління технічними і соціальними процесами. На думку О. І. Скафи [11],
інформаційно-комунікаційними технологіями навчання є систематизовані загальнопедагогічні, психологічні і дидактичні процедури взаємодії викладачів та студентів із
застосуванням технічних ресурсів, спрямовані на реалізацію змісту, методів, форм та
засобів навчання, відповідних цілям освіти, враховуючих індивідуальні особливості
студентів та вимоги до формування інформаційної грамотності людини. Ю. В. Триус [13]
детермінує
інформаційно-комунікаційні
технології
як
технології,
в
яких
використовуються засоби інформатизації, серед яких чільне місце посідає комп’ютерна
техніка, застосування якої на всіх етапах навчання в рамках певної дисципліни
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уможливлює застосування комп’ютерно-орієнтованих технології навчання як
систематизованих технологій супроводу процесу передачі та засвоєння знань і вмінь
студентів.
Отже, ІКТ – це більш уніфіковані технології, використання яких передбачає
інтеграцію телекомунікацій і комп’ютерів, підпрограмного та програмного забезпечення,
залучення накопичувальних систем й аудіовізуальних систем. ІКТ містить у своєму складі
інформаційні технології, комп’ютерно-орієнтовані технології, а також телекомунікації,
медіа-трансляції, всі види аудіо й відеообробки та передачі інформації, мережеві функції
управління та моніторингу.
Аналіз наукових досліджень у галузі застосування комп’ютерно-орієнтованих
технологій для навчання математичних дисциплін майбутніх фахівців дав змогу
визначитись із основним дидактичними можливостями зазначених технологій, а саме:
– забезпечення раціональної організації навчально-професійної діяльності студентів
під час навчання через відповідне структурування навчального матеріалу, його
перебудову за певною схемою чи процедурою;
– залучення всіх видів чуттєвої перцепції студентів під час опанування навчального
матеріалу через синергійність поєднання їх візуального і слухового сприйняття;
– забезпечення відкритості системи тренувальних вправ, що уможливлюють
індивідуалізацію навчального процесу для студентів, побудову їх власної траєкторії
навчання через дотримання самостійності у пізнанні;
– використання змодельованих проблемних ситуацій під час ознайомлення студентів
з уміннями, що є необхідними для майбутньої професійної діяльності фахівця, через
різнобічне подання смислу навчального матеріалу та комп’ютерне моделювання.
Розглянемо, чи є необхідним залучення вказаних можливостей під час навчання ДР
бакалаврів з ІТ. До особливостей подання змісту навчальної дисципліни «Диференціальні
рівняння», як і будь-якої іншої математичної, відноситься стійка взаємозалежність і
наступність викладання навчального матеріалу. Наприклад, деякі рівняння другого
порядку шляхом певної заміни зводяться до рівнянь першого порядку, а більшість
диференціальних рівнянь першого порядку, у свою чергу, через певні перетворення
можуть бути зведені до рівнянь із відокремлюваними змінними. Отже, під час опанування
розв’язування диференціальних рівнянь студентові необхідно постійно звертатись до
набутих раніше знань і вмінь. Маючи незначну кількість часу, що відводиться на
навчання дисципліни, та значний обсяг навчального матеріалу, майбутньому фахівцю з ІТ
для результативного опанування ДР дуже важливо отримати уявлення про загальну
структуру курсу та навчитись швидко орієнтуватися в навчальних повідомленнях. Для
цього навчальний матеріал, що пропонується студентам, має бути чітко структурованим, а
теоретичні відомості та приклади розв’язування завдань – згруповані за певними типами
та ознаками. Такої мети можна досягти за допомогою комп’ютерно-орієнтованих
технологій. Це підтверджують В. І. Клочко та З. В. Бондаренко [5], які вважають що
структуризації теоретичного матеріалу модулю «Диференціальні рівняння» можна
досягти через комп’ютерно-орієнтований супровід.
Указаний супровід може забезпечити сприйняття студентом важливої складової
досліджуваного курсу, математичного моделювання. З досвіду викладання дисципліни
[10] можна зазначити, що чуттєва перцепція під час побудови диференціальних моделей,
зазвичай, викликає труднощі у студентів, оскільки потребує багато додаткових
«нематематичних» знань про фізичний або хімічний стан об’єкту дослідження, фізичні,
економічні, біологічні та інші закони, процеси тощо. Комп’ютерно-орієнтовані технології
навчання дозволяють створити мультисенсорне інтерактивне навчальне середовище, що
може супроводжувати усвідомлене сприйняття й розуміння досліджуваного процесу,
здійснення його математичного опису.
Уміння розв’язування диференціальних моделей формується шляхом застосування
відповідних процедур розв’язування рівнянь різного типу. Для формування відповідних
дій у студентів важливо неодноразово здійснювати реалізацію кожної процедури. На

© Сітак І. В., 2016

181

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

68

думку І. В. Михайленко [7], комп’ютерно-орієнтовані технології можуть супроводжувати
процес розв’язування тренувальних вправ із урахуванням диференціації навчання й
індивідуальних можливостей бакалаврів. Висновок І. В. Михайленко узгоджується з
рекомендаціями Д. Є. Губар [3], яка вказує на доречність залучення зазначених технологій
із метою врахування індивідуальних особливостей і можливостей студентів засвоєння
начальних повідомлень: кожному з бакалаврів потрібна різна кількість часу на засвоєння
певного навчального матеріалу; кожен із бакалаврів має обирати свій час на опанування
дисципліни (асинхронний режим навчання).
Забезпечуючи як синхронний, так і асинхронний режими навчання, досліджувані
технології можуть також допомогти викладачу організувати навчально-професійну
діяльність бакалаврів, які в майбутній професійній діяльності мають здійснювати аналіз
адекватності моделі предмету дослідження, дотримуватись процедур розв’язування задач
моделювання об’єктів і процесів інформатизації, задач оптимізації, прогнозування,
оптимального керування та прийняття рішень, розробляти концепції комп’ютерної
реалізації моделі предмету дослідження, досліджувати керованість моделей. На думку
С. А. Ракова [8], формування вищевказаних умінь у студентів має забезпечуватись через
комп’ютерне моделювання, що уможливлює різнобічне подання навчальних повідомлень
бакалаврам, полегшуючи їх аналіз, унаслідок якого змістове наповнення розкладається на
компоненти й відбувається осмислення відношень компонентів до загальної структури.
Крім того, досліджувані технології через комп’ютерне моделювання можуть допомогти
викладачу в організації супроводу проблемних ситуацій та управлінні діяльністю
студентів, що забезпечує їх усвідомлення смислу навчального матеріалу, його різних
змістових і знакових інтерпретацій.
Таким чином, ми пропонуємо використання комп’ютерно-орієнтованих технологій
як систематизованих технологій супроводу процесу передачі студентам знань і вмінь та їх
засвоєння під час навчання ДР. Згідно з академічним тлумачним словником української
мови, супроводом вважається те, що супроводжує певну дію чи процес. Ми досліджуємо
процес навчання диференціальних рівнянь бакалаврів з ІТ. Супроводжувати такий процес
комп’ютерно-орієнтованими технологіями – означає подавати студентам навчальні
повідомлення в демонстраційній формі, застосовуючи локальні пристрої відтворення
цифрової інформації (ноутбук, мобільний телефон, планшет, проектор тощо) та мережеві
ресурси. Враховуючи, що здійснення відповідного супроводу уможливлюється через
програмні засоби навчання, його (супровід) можна вважати комп’ютерно-орієнтованим.
Позиціонуючи супровід відповідним чином, ми використовуємо програмні засоби, що, за
класифікацією І. М. Біляй [1], можуть бути призначені для: демонстраційного
моделювання, забезпечення складової діяльнісного предметно-орієнтованого середовища,
визначення рівня навчальних досягнень студентів, отримання довідкових повідомлень.
Засоби,
що
уможливлюють
демонстраційне
моделювання,
можуть
використовуватись під час пояснення нового матеріалу, яке супроводжується
демонстрацією моделі об’єкта навчання. За такого підходу забезпечується синергійне
поєднання візуального та слухового сприйняття студентами навчального матеріалу.
За видами моделі можуть бути імітаційними, імітаційно керованими, динамічними
керованими. Останній вид моделі може бути заснованим на математичному описі
процесів, що є максимально наближеним до наукових моделей певної предметної галузі і
тому є відкритим (доступним) для студентів. Динамічні моделі, на думку Л.
В. Грамбовської, О. М. Яковчук, Л. Е. Гризун, К. І. Словак, через анімацію і
напівавтоматичне управління можуть допомогти викладачу створювати моделі об’єктів чи
процесів пізнання, реалізовувати принцип моделювання навчальних ситуацій під час
пояснення навчального матеріалу та організації розв’язування завдань. Крім того, до
вищевказаних засобів можна також віднести відеофрагменти, що можуть бути записані на
електронних цифрових носіях, та демонстраційні довідково-інформаційні системи тощо.
До засобів, що забезпечують складові діяльнісного предметно-орієнтованого
середовища, у першу чергу, належать програмні засоби, що уможливлюють візуалізацію
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об’єктів навчання з виконанням над ними певних дій чи перетворень. Серед таких засобів
чільне місце посідають педагогічні програмні засоби GRAN і DG, що розроблені
відповідно під керівництвом українських учених М. І. Жалдака і С. А. Ракова.
Крім того, швидке і якісне виконання чисельних обчислень, аналітичних
перетворень, побудову дво- та тривимірних графіків забезпечують системи комп’ютерної
математики, дослідження використання яких було здійснено В. П. Дьяконовим,
М. І. Жалдаком, О. Б. Жильцовим і Г. М. Торбіним, Ю. В. Горошком, О. І. Вітюком,
Ю. В. Триусом, У. П. Когут, М. В. Львовим, О. І. Тютюнник і В. М. Михалевичем,
В. І. Клочком та З. В. Бондаренко, М. П. Шишкіною. Ми використовуємо вагомий досвід
учених із використання вищевказаних програмних засобів під час навчання математичних
дисциплін, але здійснюємо пошук іншого комп’ютерно-орієнтованого супроводу, що
можна застосовувати для організації навчально-професійної діяльності майбутніх
фахівців з ІТ.
Це має бути супровід, що забезпечить складові діяльнісного предметноорієнтованого середовища та буде сприяти формуванню вмінь студентів під час їхнього
опанування процедур розв’язування диференціальних рівнянь та систем ДР. До таких
засобів відносяться комп’ютерні тренажери та розв’язальники. Комп’ютерні тренажери,
на
думку
В. М. Андрієвської,
М. І. Жалдака,
В. Г. Моторіної,
О. О. Рибалко,
Е. І. Федорчук, М. П. Шишкіної, можуть використовуватись як алгоритмізовані практичні
посібники, інтерфейс яких дозволяє студентам покроково відпрацьовувати процедуру, що
вивчається, з паралельним виправленням помилок під час розв’язування. Застосування
тренажерів під час опанування бакалаврами діями розв’язування ДР сприяє поступовій
автоматизації дії, втраті її новизни та формуванню.
Перевірка сформованості відповідних дій у студентів може забезпечуватись
хмарними обчисленнями (cloud computing), що уможливлюють надання користувачу, за
потребою, зручного доступу до обчислень через відповідні ресурси. Швидкість і простота
отримання послуг від таких ресурсів сприяла стрімкому зростанню кількості досліджень
застосування хмарних технологій у навчанні вищої математики. Застосування хмарних
обчислень досліджували M. Кусумано, П. Мелл, М. Тернер, Д. Уік, С О. Семеріков,
Ю. В. Биков, Н. Р. Балик, А. Ф. Дода та В. М. Михалевич, С. В. Бас, Ю. Ю. Дюлічева,
Ю. М. Линник, В. П. Олексюк, Л. М. Олійник, З. С. Сейдаметова та Г. С. Сейдаметов,
М. І. Сидорова, М. П. Шишкіна та інші. Науковці не ставили за мету розробку методики
управління навчально-професійною діяльністю бакалаврів з ІТ через залучення хмарних
обчислень під час корекції дій розв’язування ДР.
Коригування відповідних дій студентів також має відбуватись через засоби
визначення рівня їхніх навчальних досягнень. До таких засобів відносяться тестові
завдання, що різняться за способом розміщення, за структурою, за можливими способами
подання відповіді, за ступенем «гнучкості», за повнотою охоплення навчального
матеріалу тощо. Питання діагностики рівня знань і вмінь студентів під час професійної
підготовки, зокрема коригування засвоєння навчального матеріалу через комп’ютерноорієнтовані тестові форми організації контролю розв’язувалось дослідниками
В. С. Аванесовим,
І. М. Біляй,
К. В. Власенко,
Д. Є. Губар,
К. М. Гуревич,
І. М. Мілютіною, Ю. Й. Тулашвілі та іншими. Учені розглядали системи створення та
використання програмних засобів під час тестування студентів, але питання комп’ютерноорієнтованого контролю навчання ДР бакалаврів з ІТ залишилось поза увагою
дослідників.
Крім того, науковцями не повною мірою розглянуті педагогічні програмні засоби
(ППЗ), що мають довідково-інформаційне призначення під час опанування студентами
ДР. Такі засоби використовуються як доповнення до традиційних підручників та
навчальних посібників. Це можуть бути електронні посібники, підручники, довідники,
бази даних та бази знань із текстовим або мультимедійним поданням навчального
матеріалу, гіпертекстові або гіпермедійні системи. За способом зберігання даних ППЗ
довідково-інформаційного призначення можуть зберігатися на основі зосередженої або
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розподіленої моделі зберігання даних. Природною формою зберігання такого роду даних
є освітні сайти. Освітній сайт – це цілісна, концептуально обґрунтована і структурно
вибудувана система, що об’єднує в собі взаємозв’язані між собою веб-сторінки, зміст
яких підпорядкований загальній ідеї і виражений у конкретних цілях і завданнях кожної з
них.
На думку Д. Є. Губар [3], актуальність розробки навчальних ресурсів
обумовлюється потребою вдосконалення шляхів і методів взаємодії суб’єктів навчального
процесу між собою, підвищення рівня інтерактивності дидактичного матеріалу;
відсутністю єдиної узгодженої системи щодо застосування інтерактивних засобів
навчання в підготовці фахівців. Ми погоджуємось із дослідницями в тому, що
інтерактивність
навчальних
засобів
може
забезпечуватись
використанням
телекомунікаційних мереж, які уможливлюють організацію вищої математичної освіти за
змішаним навчанням (blended learning).
Використання змішаної моделі організації навчального процесу ВНЗ досліджували
Д. Абернаті, С. Бонк, М. Дрісколл, С. Джубан, Дж. Еттевелл, T. K. Тен Нeo, Дж. Мейстер,
Ю.-Д. Райрс, П. Велатен та інші науковці. Аналізуючи різні підходи науковців до
визначення поняття змішаного навчання, ми з’ясували, що залучення цього типу навчання
вимагає від викладача поєднання традиційних і комп’ютерно-орієнтованих технологій
навчання, забезпечуючи під час цього соціальну взаємодію («студент-викладач»,
«студент-студент»), що для студентів досліджуваної спеціальності має вагоме значення.
Розглянемо більш докладно вимоги до розробки змішаного курсу навчання ДР
майбутніх фахівців з ІТ.
Навчальний контент курсу ДР має бути подано державною мовою та містити
необхідне дидактичне забезпечення досліджуваної дисципліни: путівник за курсом і його
програму, інтерактивні лекції до кожної теми, добірку методичних рекомендацій до
практичних робіт, процедури розв’язування основних типів диференціальних рівнянь,
тренажери для відпрацювання вміння розв’язування ДР, динамічні моделі для
формування вміння математичного моделювання, онлайн-калькулятори для перевірки
правильності розрахунків, ППЗ для візуалізації об’єктів навчання, СКМ для полегшення
виконання складних обчислень та реалізації чисельних методів обчислення
диференціальних рівнянь та систем ДР, електронну бібліотеку з дисципліни, віртуальну
класну кімнату.
Такий курс може бути розміщено на сайті, реалізація якого уможливлюється через
залучення системи керування вмістом (Content Management Systems, CMS) WordPress.
CMS-системи мають програмне забезпечення, що надає інструменти для додавання,
редагування, видалення інформації на веб-сайті. Більшість сучасних CMS мають
модульну архітектуру, що дозволяє адміністраторові самому обирати і набудовувати ті
компоненти, які йому необхідні. Подібні до WordPress CMS дозволяють керувати
текстовим і графічним наповненням веб-сайту, надаючи користувачеві інтерфейс для
роботи із вмістом сайту, зручні інструменти зберігання та публікації інформації,
автоматизуючи процеси розміщення інформації в базах даних та її видачі в Iнтернетпростір.
Обираючи CMS серед найпоширеніших, ми дійшли висновку, що WordPress має
низку переваг перед іншими системами: простота встановлення, простота налаштувань;
простота адміністрування; високий рівень функціональності; швидкість роботи; гнучка
можливість seo-оптимізації; підтримка сучасних веб-стандартів. Крім того, використання
WordPress є безкоштовним. Це обумовлюється залученням мови програмування PHP із
використанням бази даних MySQL та поширенням сирцевого коду на умовах ліцензії
GNU General Publіc Lіcense.
До того ж досвід використання WordPress у освітній сфері, починаючи з 2008 року,
свідчить про його надійність та зручність. WordPress став потужним інструментом для
створення сайтів газет, журналів, університетів и коледжів та останнім часом поширено
використовується в якості систем керування освітнім контентом та навчальним процесом.
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Ми проаналізували зміст існуючих сайтів, що можуть забезпечувати змішане
навчання ДР майбутніх фахівців (табл. 1). Цей аналіз засвідчив, що існуючі розробки не
відповідають вищевказаним вимогам.
Більшість розглянутих мережевих ресурсів містить начальні матеріали для
опанування ДР першого та другого порядків, інколи – систем ДР. Питанням
математичного моделювання із застосуванням диференціальних рівнянь та теорії
стійкості на сайтах увага майже не приділяється. Звернено увагу на відсутність
комп’ютерних тренажерів, що мають сприяти формуванню вміння студентів
використання процедур розв’язування диференціальних рівнянь. Також на сайтах майже
відсутні засоби, що уможливлюють демонстраційне моделювання, забезпечують усі
складові діяльнісного предметно-орієнтованого середовища та визначення рівня
навчальних досягнень студентів. Крім того, комп’ютерно-орієнтовані засоби, що мають
довідково-інформаційне призначення, не відповідають вимогам освітньої програми
майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій.
Таблиця 1
Інтернет-ресурси, що можуть використовуватись під час навчання ДР
Назва сайту
Вміст сайту
1
2
Українські інтернет-ресурси
«Образовательный
Містить
навчальні
матеріали
до
тем
«Звичайні
канал AlWEBRa»
диференціальні рівняння» та «Диференціальні рівняння
вищих порядків»:
• теоретичні матеріали;
• відеофрагменти лекцій;
• тренувальні тестові завдання.
Освітній
портал Містить
приклади
розв’язування
основних
типів
математичного
диференціальних рівнянь першого та другого порядку.
спрямування
«YukhymCommunity»
Російські інтернет-ресурси
«Дифференциальные
Містить навчальні матеріали до тем «Основні поняття теорії
уравнения»
диференціальних рівнянь», «Звичайні ДР першого порядку»,
«Існування та єдність розв’язку ДР», «Звичайні ДР вищих
порядків», «Теорія лінійних ДР», «Системи звичайних ДР»,
«Теорія стійкості», «Рівняння у частинних похідних першого
порядку»:
• теоретичні матеріали;
• завдання для самостійної роботи.
Інтернет-ресурс
Містить навчальні та довідкові матеріали до тем «ДР
«EXPonenta.ru»
першого прядку», «ДР вищих порядків», «Системи
звичайних ДР», «Автономні системи ДР», «Точки спокою
систем ДР»:
• теоретичні матеріали;
• приклади аналітичного розв’язування ДР;
• приклади розв’язування ДР за допомогою систем
комп’ютерної математики MathCad та Mathematica;
• завдання для самостійного опанування теми;
• контрольні питання.
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Продовження таблиці 1
2
Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого прядку»,
«ДР другого порядку», «Системи звичайних ДР»:
• теоретичні матеріали;
• чисельні методи розв’язування ДР: методи Ейлера та РунгеКутта;
• приклади деяких геометричних і хімічних задач, що
розв’язуються із застосуванням ДР.
Англомовні інтернет-ресурси
«Interactive
Містить навчальні та довідкові матеріали до тем «ДР
Mathematics»
першого прядку», «ДР вищих порядків»:
• теоретичні матеріали;
• приклади розв’язування завдань до кожної теми;
• деякі приклади застосування ДР у задачах біології, фізики,
механіки.
«Interactive Differential Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого прядку»,
Equations»
«ДР другого порядку», «Системи звичайних ДР»:
• теоретичні матеріали;
• довідковий матеріал;
• глосарій.
Khan Academy
Містить навчальні матеріали до тем «Розв’язування ДР
першого та другого порядку», «Застосування ДР для
розв’язування задач механіки»:
• відеолекції.
«CosmoLearning»
Містить відео-фрагменти та приклади розв’язування
диференціальних рівнянь першого порядку.
MathWorks
Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого порядку»,
«ДР вищих порядків»:
• відео-лекції професорів MathLab Central Г. Стренга та
К. Моле;
• приклади застосування СКМ MathLab для розв’язання ДР
першого та другого порядків.
«Notes on Diffy Qs: Містить навчальні матеріали до тем «ДР першого порядку»,
Differential Equations «ДР, що допускають зниження порядку:
• інтерактивні лекції;
for Engineers»
• приклади аналітичного розв’язування ДР;
• приклади реалізації чисельного розв’язування ДР засобами
СКМ MathLab;
• графічну інтерпретацію розв’язків рівнянь;
• ілюстрації фізичних процесів, для опису яких застосовують
ДР.
Advances in Difference
Містить:
Equations
• наукові статті за темами застосування ДР; • приклади
розв’язування типових ДР першого порядку;
• електронну бібліотеку з дисципліни.
1
«ma∑prof∫.ru»

Уточнімо, які з комп’ютерно-орієнтованих засобів можуть бути використані
викладачем на різних етапах формування дій у процесі навчання ДР бакалаврів з
інформаційних технологій (табл. 2).
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Таблиця 2
Комп’ютерно-орієнтовані засоби, що мають супроводжувати етапи формування
дій бакалаврів з ІТ під час навчання ДР

Формування розумових дій

Формування речових дій

Формування
матеріалізованих дій

Назва
етапу

Мета

• Засвоєння математичних предметних знань про:
ДР першого порядку, ДР вищих порядків, лінійні
ДР зі сталими коефіцієнтами, знаходження
наближених розв’язків задачі Коші, системи ДР,
теорію стійкості розв’язків ДР і їх систем;
• опанування навчальних умінь: застосування
процедур розв’язування різних типів ДР першого
порядку, вищих порядків та систем ДР;
• використання процедур залучення програмних
засобів під час розв’язування завдань на
розробку
та
дослідження
алгоритмів
функціонування
комп’ютеризованих
систем
методами інтегрування лiнiйних ДР n-го порядку
• Розпізнавання типів ДР першого та вищих
порядків;
дотримання етапів аналізу диференціальних
моделей на: коректність, повноту, складність,
точність;
• розпізнавання етапів дослідження існування,
єдиності і стійкості розв'язків на основі теорії
стійкості розв’язків ДР

• Формування
вміння
математичного
моделювання за допомогою: ДР першого
порядку, лінійних ДР зі сталими коефіцієнтами;
нормальних систем ДР;
• ознайомлення із уміннями, що є необхідними
для майбутньої професійної діяльності: аналіз
адекватності моделі предмету дослідження,
дотримання процедур розв’язування задач
моделювання об’єктів і процесів інформатизації,
задач оптимізації, прогнозування, оптимального
керування та прийняття рішень, розробка
концепції
комп’ютерної
реалізації
моделі
предмету дослідження, дослідження керованості
моделей
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Комп’ютерно-орієнтовані
засоби, що мають
супроводжувати етапи
формування дій
• інтерактивні лекції;
• інтерактивні
рекомендації
до
практичних занять;
• процедури
розв’язування
ДР
відповідних типів;
•
комп’ютерні
тренажери;
• онлайн-калькулятори;
• інструкції
з
використання процедур
залучення
програмних
засобів
під
час
розв’язування завдань
• інтерактивні лекції;
• інтерактивні
рекомендації
до
практичних занять;
• процедури
розв’язування
ДР
відповідних типів;
• тестові завдання;
• динамічні моделі;
• віртуальна
класна
кімната
• динамічні моделі;
• онлайн-калькулятори;
• ППЗ для візуалізації
об’єктів навчання;
• СКМ Maxima Scilab;
• віртуальна
класна
кімната
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Висновки. Отже, застосовуючи вищевказані засоби під час навчання ДР разом із
відповідними методами і формами навчання, ми забезпечуємо супровід опанування
бакалаврами з ІТ певними здатностями, серед яких значне місце відводиться
формуванню готовності майбутніх фахівців використовувати ІКТ у професійній
діяльності. Опанування студентами навичками застосування ІКТ у практичній
діяльності має сприяти формуванню їхньої комп’ютерної грамотності чи ІКТграмотності. Формування ІКТ-грамотності майбутніх фахівців ІТ є передумовою
розвитку їхньої ІТ-компетентності, що є основною серед професійних.
Таким чином, використання комп’ютерно-орієнтованих технологій під час
опанування майбутніми фахівцями з ІТ диференціальних рівнянь ґрунтоване на
створенні й застосуванні освітнього сайту, під час розроблення та залучення якого
важливо забезпечувати вибір відповідних компонентів методичної системи. Розробка й
застосування комп’ютерно-орієнтованої методичної системи навчання ДР бакалаврів ІТ
вимагає з’ясування методичних передумов, що має забезпечувати підготовку майбутніх
фахівців за будь-яких умов, стимулюючи самоосвіту.
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У статті розглядається використання системного підходу до тестування навчальної
діяльності студентів як одного з методів контролю у ВНЗ. Останніми роками тестування
як перспективний спосіб вимірювання успішності та якості навчальних досягнень
студентів набуває все більшого поширення та актуальності. На основі аналізу
досліджень провідних українських учених доведено, що тестування – це поняття
багатоаспектне, яке необхідно розглядати з різних точок зору. Важливо враховувати
переваги та недоліки тестування, спиратися на принципи тестового контролю. Саме
системний підхід дає можливість охопити різні складові тестування, представити його
як системне явище в навчальному процесі ВНЗ. При розробці тестів необхідно брати до
уваги складові системи тестування такі, як мета тестового контролю, зміст тестових
завдань, види та форми тестів, види контролю тощо. Тобто слід розглядати тестування
навчальної діяльності студентів із позицій системного підходу.
Ключові слова:тестування, тестовий контроль, системний підхід, мета контролю,
зміст тестування, форма тестів.
Чепурко И.П. «Системный подход к тестированию учебной деятельности
студентов».
В статье рассматривается использование системного подхода к тестированию
учебной деятельности студентов как одного из методов контроля в вузе. В последние
годы тестирование как перспективный способ измерения успешности и качества знаний
студентов приобретает все большее распространение и актуальность. На основе анализа
исследований ведущих украинских ученых доказано, что тестирование - это понятие
многоаспектное, которое необходимо рассматривать с разных точек зрения.Важно
учитывать преимущества и недостатки тестирования, опираться на принципы тестового
контроля. Именно системный подход позволяет охватить различные составляющие
тестирования, представить его как системное явление в учебном процессе вуза. При
разработке тестов необходимо учитывать составляющие системы тестирования такие,
как цель тестового контроля, содержание тестовых заданий, виды и формы тестов, виды
контроля и тому подобное. То естьследует рассматривать тестирование учебной
деятельности студентов с позиций системного подхода.
Ключевые слова:тестирование, тестовый контроль, системный подход, цель
контроля, содержание тестирования, форма тестов.
Chepurko I.P. “A systematic approach to testing educational activity of students”
The article discusses the use of a systematic approach to testing educational activity of
students as one of the methods of control in high school.In recent years, testing a promising
way to measure the success and quality of students' knowledge is becoming more and more
widespread and relevance.On the basis of studies of leading Ukrainian scientists proved that
the testing - a multidimensional concept, which should be considered from different points of
view. It is important to take into account the advantages and disadvantages of testing, based
on the principles of the test control.This systematic approach can cover a variety of testing
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components, present it as a systemic phenomenon in the educational process of the university.
In developing the test to be considered components of the test system, such as the purpose of
the test control, the contents of the test tasks, kinds and forms of tests of the controls and the
like.That is, consider testing the educational activities of students with systematic approach.
Keywords: test, test control, system approach, the purpose of inspection, testing,
maintenance, test form.
Постановка проблеми. Підвищення якості підготовки майбутніх спеціалістів в
умовах реформування освіти неодмінно супроводжується пошуком нових та
вдосконаленням уже існуючих форм і методів організації навчального процесу,
включаючи контроль навчальної діяльності студентів. Однією з актуальних проблем, що
потребує ґрунтовного вивчення та вирішення, є забезпечення високої якості оцінювання
досягнень студентів у вищому навчальному закладі. При цьому особлива увага
надається розробці та використанню ефективних методів контролю й перевірки знань і
вмінь студентів. Сьогодні одним із найбільш перспективних способів вимірювання
успішності студентів є тестування. Дослідження психологів переконливо доводять, що
екзаменаційний тест є не лише об’єктивним методом оцінювання навчальних досягнень
студентів, але й менш суворим у порівнянні з традиційним екзаменом. З’ясовано, що в
умовах тестування рівень екзаменаційної тривоги у студентів є нижчим, а ступінь
уважності – вищим.Також перевагами тестового контролю дослідники називають:
уніфікацію вимог, застосування єдиних критеріїв оцінки, економію часу студентів і
викладачів тощо.
Хоча раніше виникало багато дискусій щодо достатності тестового контролю для
забезпечення об’єктивності при оцінюванні знань студентів, згодом тестування стало
одним із інструментів адаптації сучасної педагогіки до реформ у системі освіти.
Останніми роками тестовий контроль навчальної діяльності студентів набуває все
більшого поширення, при цьому якість освіти з кожним роком погіршується. Тому
проблема використання тестування у ВНЗ залишається надзвичайно актуальною і
потребує глибокого аналізу для підвищення ефективності навчального процесу і, як
наслідок, зростання кількості висококваліфікованих фахівців серед випускників вищих
навчальних закладів.
Згідно з вимогами Закону «Про вищу освіту» набула актуальності проблема
об’єктивності контролю в контексті забезпечення якості освіти. Питання ефективних
засобів діагностики якості освіти виникає у вищий школі в разі проведення
акредитування спеціальностей, складання державних іспитів, вступних іспитів до
магістратури, виконання комплексних контрольних робіт тощо. Використання для цих
цілей незалежного оцінювання у вигляді тестування дозволило б скласти однакові
умови для студентів різних навчальних закладів, скоротити час на контрольні заходи та
їх перевірку, а головне – зробити контроль об’єктивним. Тестування в якості вступних
іспитів на другий освітній рівень (магістратура) давно використовується в країнах
Заходу, а в нашій державі – це справа майбутнього. Та майбутнє будується сьогодні,
тому викладачам ВНЗ необхідно більш широко використовувати тести для контролю
навчальної діяльності студентів, урізноманітнювати види тестових завдань, охоплюючи
всю навчальну дисципліну та контролюючи знання, вміння та навички студентів.
Суттєвим аргументом того, що тестування є ефективною формою контролю,
доказом доцільності впровадження її в навчальний процес, є незалежне тестування
учнів шкіл. З огляду на практику його проведення, ця форма дозволяє повною мірою
виявити знання випускників шкіл, майбутніх студентів. Щоб продемонструвати високий
результат, їм необхідно володіти ґрунтовними знаннями з певних дисциплін за кілька
років навчання. Учні, які показали високий рівень знань та вмінь на зовнішньому
незалежному оцінюванні, отримали можливість навчатися в обраних університетах.
Тому широке впровадження тестування в навчальний процес вищої школи – це нагальна
потреба сьогодення.

© Чепурко І.П., 2016

191

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

78

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню тестування навчальної
діяльності студентів приділяли увагу як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, але воно
завжди тісно пов’язане з контролем знань тих, хто навчається. Питанням контролю
навчальної діяльності та оцінювання знань студентів присвячені роботи А.Алексюка,
В.Лозової, І.Подласого, В.Безпалька та ін. Аналіз наукових досліджень дав змогу
визначити, що дослідження проблем контролю відбувається в декількох напрямках:
– контроль як шлях удосконалення управління навчальним процесом
(В.Безпалько, В.Карпов, В.Козаков та ін.);
– розробка теоретичних проблем контролю (Ю.Бабанський, І.Булах, Н.Буринська,
Т.Ільїна, Л.Романишина, Н.Тализіна та ін.);
– дослідження функцій контролю (В.Бочарникова); нетрадиційних форм і методів
контролю (А.Бондаренко, Н.Буринська, Н.Наумов, В.Нуждін та ін.);
– визначення рейтингу студентів (В.Аванесов, В.Воловник, Л.Гранюк,
С.Кубицький, В.Лозова, П.Олійник, О.Попович, І.Романюк, Н.Шиян та ін.), аналіз
переваг рейтингової системи оцінювання порівняно з традиційною (В.Бочарникова) [1].
Питання організації контролю в умовах кредитно-модульної системи навчання
висвітлено в працях українських та зарубіжних дослідників: Я.Болюбаша, Ю.Гапона,
С.Гончаренка, В.Грубінка, В.Журавського, А.Загороднього, Д.Кірстейна, Б.Клименка,
С.Ніколаєнка, М.Степка, О.Спіріна, Л.Товажнянського, З.Тимошенка, Г.Хога,
В.Шинкарука та ін.
Доцільності застосування тестового контролю для встановлення рівня знань та
вмінь студентів присвячено чимало робіт. Розглядались різні аспекти проблеми: історія,
досвід інших країн, специфічні труднощі, що пов’язані з використанням тестів під час
підготовки спеціалістів різного профілю, питання мотивації студентів тощо.
Безпосередньо тестування, структура і форми тестових завдань, комп’ютерне тестування
та обробка результатів досліджено у працях К. Інгенкампа, Дж. Равена, В. Аванесова,
Ю. Богачкова, Я. Бродського, І. Булаха, А. Землякова, Ю. Іванова, І Алексейчука, Н.
Тализіної, В. Бочарникова, Н. Шиян та ін.
Виклад основного матеріалу. По-перше, зупинимо увагу на змісті поняття
«навчальна діяльність» із точки зору соціального досвіду, який у ній засвоюється.
Узагальнюючи думки науковців, визначимо навчальну діяльність як цілеспрямоване
засвоєння індивідом соціально-виробленого досвіду, будь-яких практичних і наукових
(емпіричних та теоретичних) знань і способів діяльності в умовах організованого
навчання.
Важливою складовою визначення ефективності навчальної діяльності є контроль
знань та умінь студентів, який дає можливість викладачу отримати інформацію про хід
навчального процесу. Контроль знань студентів дозволяє: дізнатися про наявність
прогалин у знаннях студентів (оскільки вони є і прогалинами в діяльності викладача, то
він має можливість дізнаватися про свої особисті недоліки); виявити помилкове або
неточне розуміння вивченого; перевірити повноту знань, усвідомленість і міцність їх
засвоєння, вміння їх застосовувати; засвоїти динаміку успішності; привчити студентів
до самоконтролю і раціональної організації праці; стимулювати розумову активність
студентів; виробити в них навички синтезування і систематизації навчального
матеріалу; привчити студентів до наполегливості й відповідальності в навчальній
діяльності; забезпечити оперативний зовнішній і внутрішній зворотний зв’язок у
навчанні; визначити продуктивність використання викладачем навчального посібника,
методу чи прийому навчання; порівняти ефективність праці викладачів, оцінити роботу
навчального закладу за якістю навчання і підготовки спеціалістів тощо [3].
Розглядаючи види контролю навчальної діяльності студентів у вищих навчальних
закладах, відмічаємо, що застосовується попередній, поточний, повторний, періодичний
і підсумковий контроль. Кожен із видів контролю має певну мету, функції, методи та
засоби. Розрізняють такі методи контролю: опитування викладачем,виконання тестів,
розв’язання задач, робота з комп’ютерними програмами; взаємоконтроль; самоконтроль
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та ін. Також контроль здійснюється в певних формах: семестровий екзамен,
семестровий диференційований залік, семестровий залік, комплексна перевірка тощо.
Метод тестування використовується для всіх видів та форм контролю. А сьогодні, в
умовах приєднання до європейського освітнього простору, до контролю висувається
низка вимог, серед яких є систематичність, об’єктивність, диференційованість і т. ін.
Саме тестування в найбільше відповідає цим вимогам.
Тобто тестування як метод контролює важливу складову процесу навчання. Він
позитивно впливає на засвоєння програмного матеріалу; сприяє покращенню організації
навчальних занять, самостійної роботи; підвищує відповідальність студентів і
викладачів за рівень знань; дає можливість оцінити особисті якості студентів; виконує
навчальну, коригувальну, методичну, оцінювальну, діагностичну, виховну функції.
Систематичне використання тестування навчальної діяльності студентів дозволяє
викладачеві оцінити ступінь засвоєння матеріалу дисципліни, ставлення до неї студентів
і може характеризувати результат професійної діяльності самого викладача. Може
також свідчити про визнання студентами необхідності отриманих у ході вивчення
певної дисципліни вмінь, знань, навичок для формування їхнього фахового рівня.
Для студентів рівень оцінки може бути значущим чи незначущим, залежно від
мотивації його навчальної діяльності. Студент, націлений на оволодіння знаннями та
спеціальністю, які забезпечать його конкурентоздатність на ринку праці, зацікавлений у
високій оцінці його знань. Студент, перед яким стоїть завдання лише отримання
диплому, неважливо якого, буде байдужим до рівня оцінки, його буде цікавити лише
результат. Тому з точки зору мотивації навчальної діяльності студентів, важливого
значення набуває об’єктивність оцінки знань студента, яка впливає й на ставлення його
до самого себе, до викладача, до даної дисципліни, до навчання у вищому навчальному
закладі взагалі.
У процесі контролю потрібно визначати не тільки рівень знань студентів. Не менш
важливо встановити, чого вони не знають й не вміють та як це виправити. При цьому
необхідно пам’ятати про основну мету й кінцевий результат процесу навчання –
надбання відповідних знань, навичок та вмінь у сфері конкретної спеціальності.
Принциповою відмінністю тестів від звичайних завдань, які використовуються для
контролю знань студентів, є те, що тест – це науково обґрунтований метод й одночасно
інструмент дослідження ряду наукових напрямків вивчення особистості, здібностей, а
також інших питань, необхідних для наукової організації навчального процесу.
Тестування, як і будь-який інший метод контролю навчальної діяльності
студентів, має переваги і недоліки. А.І. Ягодзінський,А.О. Муромцева, JI.B. Іванова та
ін. до його переваг відносять: об’єктивність і справедливість оцінки знань; відсутність
емоційних стресів і перевантажень, психологічного впливу на студента; порівняння
оцінок з однієї і тієї самої дисципліни щодо викладачів, факультетів, інститутів, що
дозволяє одержати об’єктивний матеріал про рівень підготовки студентів і якості
викладання; можливість широкого використання технічних засобів та персонального
комп’ютера, які підвищують ефективність і якість роботи викладачів; можливість
заощадження часу викладачів і студентів; суцільний метод контролю порівняно з
вибірковим методом, який застосовується на екзаменах, заліках [2].
Недоліками тестування є висока трудомісткість розробки науково обґрунтованих
тестів, які мають високі та стійкі показники надійності та валідності, можливість
відгадування студентами правильних відповідей; можливість помилкової оцінки. Одним
із найсуттєвіших недоліків, особливо для майбутніх педагогів, вважаємо те, що
зловживання (постійне застосування) цим способом діагностики успішності не розвиває
навичок мовленнєвого спілкування студентів із викладачами, а також уміння правильно
формулювати свою думку у процесі усного виступу перед аудиторією слухачів. Крім
того, у повсякденному житті майбутні фахівці будуть змушені самостійно вирішувати
реальні завдання, при цьому не буде альтернативних відповідей, як у тесті.
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Однак використання сучасних статистичних методів та персонального комп’ютера
при розробці, обґрунтуванні та апробації тестів дає можливість ліквідувати зазначені
недоліки, що дозволяє вважати тестування одним із найбільш прийнятних і
перспективних методів оцінки знань студентів. Також використання тестування як
провідного методу контролю вимагає від викладача більш широкого впровадження
інноваційних технологій навчання.
З огляду на все вище зазначене робимо висновок, що тестування як метод
контролю навчальної діяльності студентів ВНЗ – це багатоаспектне поняття, до розгляду
якого доцільно використати системний підхід. Саме системний підхід є теоретикометодологічною базою для аналізу величезної множини явищ та об’єктів. Існує багато
визначень поняття «система», але їх об’єднує загальний погляд на те, що система
характеризується цілісністю, наявністю взаємодіючих елементів, виконанням певної
функції та певною структурою. Під структурою зазвичай розуміють стійкі зв'язки між
елементами системи, які відображають просторове та часове розташування елементів та
характер їх взаємодії. При одному й тому ж складі елементів, але при різній взаємодії
між ними змінюється і призначення системи та її можливості, тому структура є однією
з важливих характеристик систем.
Системний підхід дозволяє дослідити властивості та структуру об’єкта в цілому,
враховує зв'язки та специфіку його складових. Існує декілька різновидів системного
підходу: комплексний, структурний, цілісний. Комплексний підхід передбачає наявність
сукупності компонентів об'єкту або застосованих методів дослідження. При цьому не
беруться до уваги взаємовідношення між компонентами (структурними елементами),
повнота їх складу, взаємовідношення компонентів із цілим. Саме з позиції комплексного
підходу тестування можна розглядати як певну структуру, бо в тестуванні все
взаємопов’язано та взаємообумовлено: тестові завдання, характеристики цільової групи,
об’єкти тестового контролю тощо. Також тестування має своє місце і значення в
загальній системі контролю. Тобто тестовий контроль – це підсистема в структурі
системи навчання у ВНЗ. Ця підсистема не тільки функціонує як необхідний і
невід’ємний елемент системи навчання, але й залежить від соціального замовлення
суспільства, підпорядковується цілям навчання, пов’язана зі змістом навчальних
дисциплін, спирається на загальнодидактичні принципи, має ті ж самі характеристики та
закономірності, як і будь-яка інша система, має власні цілі, функції, форми, якості та
структуру.
Розглянемо принципи тестування як підсистеми контрольної діяльності. До таких
принципів, що віддзеркалюють закономірності тестового контролю в структурі
освітнього процесу, належать принципи: індивідуального характеру; систематичності і
системності перевірки й оцінки знань студентів; тематичності (стосується всіх ланок
перевірки і передбачає оцінку навчальних досягнень студентів за семестр і за кожну
тему дисципліни); диференційованої оцінки успішності навчання студентів; єдності
вимог викладачів до студентів (передбачає врахування кафедрами і викладачами діючих
у державі освітніх стандартів); об’єктивності; гласності тощо [2].
Ефективність тестового контролю визначається його організацією, забезпеченістю
технічними засобами, використанням персонального комп’ютера, відповідного
програмного забезпечення.Організація тестового контролю з позицій системного
підходу повинна ґрунтуватися на виконанні визначених вимог, до яких передусім варто
віднести такі:
1.
Визначення мети тестового контролю знань. Контроль знань потрібно
підпорядкувати поставленій меті навчання. Формулювання мети повинно орієнтуватися
на зміст навчального матеріалу, засвоєння якого буде контролюватися. Сама ж мета
повинна бути спрямована на розв’язання конкретних завдань орієнтації навчального
процесу і його елементів, бо контроль віддзеркалює результат навчання, освіти й
виховання, а його основні функції підпорядковані загальній меті навчання.
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2.
Установлення конкретних, об’єктивно необхідних результатів контролю
знань. Загальна мета контролю повинна конкретизуватися через принципи його
організації. Показниками ж результату контролю є знання, вміння й навички.
3.
Знаходження методів об’єктивного аналізу й оцінки висновків контролю.
Ця вимога реалізується одночасно через функції контролю і принципи організації
педагогічного контролю.
Передумовою використання тестування є не лише визначення елементів,
уточнення шляхів вимірювання, тестування та оцінювання, а й конкретизація змісту
тестових завдань у відповідності до мети контролю та визначення рівню знань, умінь і
навичок.
Перевірка знань передбачає визначення вивченості студентами: фактів, які
наводяться в дисципліні, обставин їхнього встановлення і відмінностей між ними;
наукових та інших проблем відповідно до тем, що вивчаються; фундаментальних понять
за темами, їх визначень, уявлень про обсяг і зміст понять, а також практичного
застосування цих понять; основних правил, закономірностей і законів, їхніх
формулювань, умов і границь прояву, специфіки застосування; теорій, встановлених
дослідним шляхом фактів, а також основних положень, рівнянь, доказів, висновків,
сфери практичного застосування знань, виникаючих прогностичних можливостей
використання знань тощо.
Перевірка умінь спрямована на встановлення володіння: оперуванням фактами
(розуміння джерел фактів, взаємозв’язків між ними, відмінності фундаментальних
об’єктів і фактів від похідних); роботи з проблемами (формулювання проблеми за
темою, уміння відшукувати можливі шляхи розв’язання проблеми); оперування
поняттями (розпізнавання понять, конструювання їхніх визначень); розкриття обсягу
поняття; характеризувати кількісний склад об’єктів, їхню класифікацію, розкривати
зміст поняття, характеризувати суттєві прикмети об’єктів; встановлення взаємозв’язку
між поняттями, виділення поміж них фундаментальних; практичного застосування
правил, закономірностей і законів; теоріями (розпізнавання теорії; відшукування
дослідних фактів, необхідних для підтвердження теорії; розкриття змісту теорії, тобто
характеристика основних положень, рівнянь, доказів, висновків; здійснення на основі
засвоєної теорії практичних дій).
Перевірканавичок включає:побудовуі здійсненняалгоритму операцій для
виконання конкретних дій в структурі уміння;моделювання практичного виконання
дій,щовходять доскладу відповідного уміння;надійне виконання комплексу дій, що є
складовими відповідного уміння;самоаналіз результатів виконання дій, що складають
зміст навички у процесі її застосування задля досягнення поставленої мети;час
виконання відповідного уміння (як наприклад, вимірювання швидкості читання
іноземною мовою, здійснення розрахунку згідно із засвоєним математичним правилом
тощо).
Перевірка засвоєних способів діяльності вимагає: розпізнавання методів і
процедур дій, які належать до вивченого матеріалу; розкриття змісту методів і
процедур; характеристики дій і операцій, які складають їхню сутність; володіння
методами і процедурами, пов’язаними з набуванням знань та їхньою обробкою;
застосування методів і процедур у різних варіантах послідовності дій, що їх складають,
а також у нових умовах; характеристики умов і меж застосування методу або процедури.
Перевірка рівня розвитку здібностей передбачає: виконання тестів досягнень,
інтелекту, креативності; створення освітньої продукції, яка відповідає темі, що
вивчається, з наперед заданими параметрами;виконання видів діяльності, які
відповідають цільовим предметним установкам теми, що вивчається;виконання видів
діяльності, що відповідають цільовій метіосвітніх установ;виконання методологічних,
організаційних та самоорганізаційних видів освітньої діяльності [2].
Таким чином, зміст тестових завдань, які є основою тестів, слід представляти у
вигляді чіткої ієрархічної структури, яка повинна відповідати меті навчання. Для
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кожної дисципліни (окремої теми) необхідно контролювати знання, вміння, навички
відповідно до рівня їх засвоєння, тобто зміст завдань, представлений у формі тестів, це
підсистема системи тестування.
Серед багатьох визначень поняття «тест», зупинимось на такому: тест - це досить
короткі, стандартизовані чи нестандартизовані проби, іспити, що дозволяють за
порівняно короткі проміжки часу оцінити викладачами і студентами результативність
навчальної діяльності студентів, тобто оцінити ступінь і якість досягнення кожним
студентом мети навчання. В сучасній системі освіти існує багато класифікацій типів та
форм тестів. Наприклад, тестові завдання можуть бути вільної форми відповіді (тести з
пропусками; завдання на доповнення; коротка відповідь; форма мікротвору) та форми,
яка передбачає вибір відповіді (встановлення зв’язку; альтернативні форми; вибір
відповіді). Отже, для сучасного викладача існує великий вибір форм та типів тестів.
Найпоширенішими є тестові завдання закритого типу у вигляді лаконічного і
завершеного висловлювання, яке сформульовано в стверджувальній (але не питальній)
формі. Рекомендовано, щоб у висловлюванні містилося 5-10 слів. Завершується
висловлювання варіантами відповідей, яких повинно бути від 2 до 5, ісеред них одна
відповідь має бути правильною. Розрізняють декілька принципів формування відповідей
тестових завдань закритого типу: альтернативний, класифікаційний, поєднувальний,
кумуляційний. У тестовому завданні з альтернативною формою відповіді студент
повинен обрати одну з відповідей, вказавши лише букву. Класифікаційний спосіб
формування відповідей полягає в тому, що список відповідей - це перелік можливих
станів, понять і т. ін. У поєднувальному способі формування відповідей кожна відповідь
містить поєднання понять, які нібито мають відношення до змісту завдання.
Кумулятивний спосіб формування відповідей відрізняється від поєднувального тим, що
кількість понять у варіантах відповідей різна, до того ж відповіді розташовуються
відповідно до кількості понять, що містяться в них.
Серед переваг тестових завдань закритого типу слід відмітити те, що певною
мірою вони моделюють реальність, оскільки на практиці найчастіше зустрічаються
ситуації, де вирішальне значення має альтернативний вибір; з такими відповідями легше
реалізувати комп’ютерну контролюючу програму; необхідність вибору відповіді з
кількох можливих варіантів допомагає студенту краще розібратися в навчальному
матеріалі. Основними недоліками є можливість вгадування правильної відповіді, а отже,
сприймання неправильних правдоподібних відповідей має негативний вплив на міцність
засвоєння, оскільки через певний час студент може переплутати правильну і
неправильну відповіді.
Наступний тип тестових завдань – це завдання на відповідність. Працюючи з
такими завданнями, студент повинен встановлювати зв’язки між поняттями предметної
галузі. Складаючи завдання на відповідність, можна використовувати різні види
зв’язків: цілого і частини, загального і конкретного, причини і наслідку тощо.
Тестові завдання на правильну послідовність передбачають, що студент повинен
розташувати у правильному порядку певні об’єкти, подані в завданні цього типу
хаотично. У таких завданнях можливі дві форми відповіді. В першому випадку слова в
завданні можуть бути не позначені буквами чи цифрами, а студент повинен указати біля
кожного поняття відповідний номер. В іншому випадку біля букви чи цифри, зазначеної
у завданні, студент ставить свою цифру.
Завдання відкритого типу передбачають незакінченість думки. При цьому варіанти
відповідей не пропонуються, а студент сам повинен сформулювати відповідь. Зазвичай
тестове завдання такого типу створюється шляхом пропуску певного слова, поняття у
висловлюванні. Відкритість завдання суттєво змінює його сприйняття. Але тут може
йтися про вгадування, оскільки пропущене слово визначає сенс речення.
Перша та основна перевага тестів відкритого типу порівняно з тестами закритого
типу - їхня здатність якісно вимірювати навчальні досягнення. До інших переваг тестів
відкритого типу належать: технологічність процедури тестування; об’єктивність
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оцінювання; психологічна комфортність для значної частини студентів; здатність
виявити не тільки те, що засвоєно, а й те, що не засвоєно (тобто такі тести структурують
навчальну діяльність студентів за складовими і дають змогу виявити, чи володіють
студенти цими складовими); можливість застосовувати комп’ютерні технології для
проведення тестування, перевірки правильності виконання завдань і обробки його
результатів; економія часу на забезпечення зворотного зв’язку.
Складання тестів будується за єдиною схемою: визначення цілей тестування,
складання первісного варіанта тесту, його апробація та корекція до потрібного стану,
розробка системи інтерпретації отриманих результатів.
Щодо використання тих або інших тестів навчальної діяльності студентів,
надійність висновків забезпечується лише за умови правильного їх сполучення з усіма
іншими групами тестів. Тому і тестові випробування повинні завжди мати комплексний
характер, а тестування будуватися на системному підході.
Висновки. Аналізуючи досвід використання тестування навчальної діяльності
студентів у вищий школі, можна
стверджувати, що такий метод контролю в
навчальному процесії вищих навчальних закладів є актуальним та необхідними.
Тестування активізує студентів до навчальної діяльності, робить процес їхнього
навчання цікавішим та результативнішим, сприяє формуванню позитивного ставлення
до дисциплін, що вивчаються. Проте слід враховувати, що тестування не може бути
єдиною формою контролю навчальної діяльності студентів.
Також тестування є швидким способом отримання викладачем зворотньогозв’язку
щодо рівня знань, умінь та навичок студентів у ході вивчення певної дисципліни. Це дає
змогу викладачеві завчасно здійснити корективи в навчальному процесі та підвищити
особисту професійну ефективність.
Застосування системного підходу до тестування навчальної діяльності студентів
розглянуто як сукупність методологічного та методичного підходів, згідно з яким
досліджуваний метод контролю представлено ієрархічною системою, що є складовою
навчального процесу у ВНЗ, має ті ж самі характеристики та закономірності. Тому цілі
та зміст тестування повинні відповідати цілям та змісту навчання певної дисципліни, а
результати тестування виступають показниками успішності навчальної діяльності
студентів. Система тестового контролю має власні структурні компоненти, в ролі яких
виступають тестові завдання, їхня форма, вид та зміст.
Список використаних джерел.
1. Васюк О. Організація контролю навчання студентів / О. Васюк, Н. Майданюк // Вісник Кн.
палати. – 2009. – № 5. – С. 27-29.
2. Оцінка знань студентів та якості підготовки фахівців (методичні та методологічні аспекти) :
навч. посібник / А. Й. Ягодзінський, А. О. Муромцева, Л. В. Іванова та ін. – Київ, 1997. – 216 с.
3. Слєпкань З. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / З. І. Слєпкань. – Київ :
Вища школа, 2005. – 239 с.
References.
1. Vasyuk, O & Maydanyuk, N 2009, ‘Orhanizatsiya kontrolyu navchannya studentiv’, Visnyk
Knyzhnoyi palaty, no. 5, pp. 27-29.
2. Yahodzinskyy, AY, Muromtseva, AO, Ivanova, LV et al. 1997, Otsinka znan studentiv ta yakosti
pidhotovky fakhivtsiv (metodychni ta metodolohichni aspekty), Kyyiv.
3. lyepkan, ZI 2005, Naukovi zasady pedahohichnoho protsesu u vyshchiy shkoli, Vyshcha shkola,
Kyyiv

Стаття надійшла до редакції 15.04.2016р.

© Чепурко І.П., 2016

197

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

84

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 37.036:37.015
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В МИКОЛАЇВСЬКОМУ
НАЦІОНАЛЬНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
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педагогічних наук, проректор із науково-педагогічної і виховної роботи і підвищення кваліфікації з
науково-педагогічної роботи; Миколаївський національний аграрний університет вул. Георгія
Гонгадзе, 9 м. Миколаїв 54020, Україна

У статті висвітлено досвід виховної діяльності, зокрема управління якістю музичної
освіти в Миколаївському національному аграрному університеті. Сьогодні вищий навчальний
заклад покликаний формувати нову генерацію української інтелігенції – грамотну, всебічно
розвинену, творчу і відповідальну за себе і свої дії, здатну активно спрямовувати на подальший
розвиток незалежної Української держави всі набуті знання й уміння. Миколаївський
національний аграрний університет (далі – МНАУ) завжди прагнув і прагне використовувати
мистецтво з метою підвищення культурного рівня студентів, розвитку їх творчих здібностей і
соціальної активності. Мета виховання студентської молоді МНАУ – сформувати всебічно й
гармонійно розвинену, морально, культурно, професійно й соціально компетентну особистість,
здатну ефективно реалізовувати свої права й обов’язки й успішно здійснювати професійну
діяльність. У нових соціально-економічних умовах актуальним стає розвиток такої сукупності
компетенцій, яка б забезпечувала молодій людині здатність: бути відповідальним; приймати
спільні рішення; регулювати конфлікти ненасильницьким шляхом; розуміти та сприймати різні
культури, релігії, мови та національні традиції; володіти новими технологіями, розуміти рамки
їх застосування й розповсюдження; здійснювати інноваційну діяльність; адаптуватися в умовах
сучасного світу.
Ключові слова: виховання, музична освіта, вищий навчальний заклад, управління,
мистецтво, художньо-естетичне виховання, якість музичної освіти.
Шарата Н.Г. «Управление качеством музыкального образования в Николаевском
национальном аграрном университете».
В статье отражен опыт воспитательной деятельности, в частности управления
качеством музыкального образования в Николаевском национальном аграрном университете.
Сегодня вуз призван формировать новое поколение украинской интеллигенции - грамотное,
всесторонне развитое, творческое и ответственное за себя и свои действия, способное активно
направлять на дальнейшее развитие независимого Украинского государства все приобретенные
знания и умения. Николаевский национальный аграрный университет (далее - МНАУ) всегда
стремился и стремится использовать искусство с целью повышения культурного уровня
студентов, развития их творческих способностей и социальной активности. Цель воспитания
студенческой молодежи МНАУ - сформировать всесторонне и гармонично развитую,
нравственно, культурно, профессионально и социально компетентную личность, способную
эффективно реализовывать свои права и обязанности и успешно осуществлять
профессиональную деятельность. В новых социально-экономических условиях актуальным
становится развитие такой совокупности компетенций, обеспечивающую молодому человеку
способность: быть ответственным; принимать совместные решения; регулировать конфликты
ненасильственным путем; понимать и воспринимать различные культуры, религии, языки и
национальные традиции; владеть новыми технологиями, понимать рамки их применения и
распространения; осуществлять инновационную деятельность; адаптироваться в условиях
современного мира.
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Ключевые слова: воспитание, образование, высшее учебное заведение, управление,
искусство, художественно-эстетическое воспитание, качество музыкального образования.
Sharata N. “Management control of music education in the Mykolaiv National Agrarian
University”.
The article discusses about management control of artistic and aesthetic education as a problem
of pedagogy. Today higher education institution designed to form a new generation of Ukrainian
intelligentsia - competent, fully developed, creative and responsible for themselves and their actions,
able to actively guide the further development of an independent Ukrainian state all acquired
knowledge and skills. Mykolayiv State Agrarian University has always sought and seeks to use art to
improve the cultural level of students develop their creative abilities and social activity. The purpose of
education of students Mykolaiv National Agrarian University - to form fully and harmoniously
developed, morally, culturally, professionally and socially competent person, capable to effectively
exercise their rights and responsibilities and successfully carry out professional activities. In the new
socio-economic conditions of urgent development of such a set of competencies that will provide
young people the ability: to be responsible; make joint decisions; regulate conflicts through nonviolent; understand and accept different cultures, religions, languages and national traditions; have new
technologies, understand the scope of their application and dissemination; to innovate; adapt to the
modern world.
Keywords: education, music education, high school education, management, art, aesthetic
education, quality music education.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Одним із основних факторів забезпечення
демократичного поступу України на принципах євроінтеграційних цінностей є впровадження
ефективної системи управління в усі суспільно-соціальні сфери, оскільки Україна як
європейська держава ставить завдання не лише забезпечення успішних соціально-політичних та
соціально-економічних реформ, але й досягнення нової якості життя, гармонізації суспільних
відносин.
Освіта й виховання є основою соціально-економічного, інтелектуального, культурного та
духовного розвитку як держави, так і суспільства загалом.
Концептуальні основи художньо-естетичного виховання закладено в державних
документах щодо розвитку освіти України, основним завданням яких є: забезпечення розуміння
молодим поколінням своєї національної приналежності; збереження та розвиток національної
культури, залучення молоді до її джерел; поліпшення патріотичного виховання молодого
покоління; боротьба з поширенням негативних явищ у молодіжному середовищі; прищеплення
молоді ціннісних орієнтацій, притаманних високорозвиненому суспільству.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
У наукових роботах психологів та педагогів досліджуються проблеми формування
національної культури (О. Батухтіна, Г. Богатирьова), національного виховання (І. Бех, В.
Івашківський, Т. Смагіна, Г. Пономарьова, Т. Ципан, Г. Шевченко); виховання національної
самосвідомості у старшокласників (Л. Алшевська, Д. Алфімов) і студентів (Р. Береза, Ю.
Бєлова, Т. Горова).
Застосування засобів українського фольклору в навчанні та вихованні молоді розкрито в
працях: видатних педагогів (А. Авдієвського, І. Беха, С. Горбенко, І. Зязюна, А. Іваницького, Д.
Кабалевського, О. Олексюка, Г. Падалки, О. Рудницької, К. Ушинського); мистецтвознавців (Г.
Костюка, Г. Побережної); фольклористів (Е. Алексєєва, О. Гулака-Артемовського, В.
Верховинця, М. Дмитренка, В. Дубравіна, К. Квітки, А. Коціпінського, С. Русової, П.
Сокальського).
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає в узагальненні досвіду управління
якістю музичної освіти в Миколаївському національному аграрному університеті.
Виклад основного матеріалу. Метою освіти є всебічний розвиток людини як
особистості, що є найвищою цінністю суспільства, розвиток її талантів, фізичних і розумових
здібностей; формування громадян із високим рівнем національної свідомості.
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У Концепції національно-патріотичного виховання зазначено, що молоде покоління слід
спрямовувати на задоволення потреб етнокультурного відродження та розвитку як українського
народу, так і представників інших етносів, що проживають в Україні, надання їм широких
можливостей для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, мови, культури, формування почуття
національної гідності [1].
Процес художньо-естетичного виховання має базуватися на державних національновиховних та культурно-освітніх заходах, витоки яких ґрунтуються на історичному минулому
нашої країни.
Розглянемо ключову дефініцію нашого дослідження «виховання».
Виховання – явище багатогранне, складне, містить ознаки соціальних взаємодій,
соціальних відносин, соціальної організації, що дає можливість розглядати виховання як
соціально-культурний феномен. У кожному суспільстві на будь-якому етапі його розвитку
співіснують різні способи і методи виховання, в яких яскраво простежуються національнокультурні варіації. Реалізація функцій виховання як відкритої соціальної системи
забезпечується у взаємодії з іншими соціальними системами, головною з яких є суспільство як
цілісна система та органічна єдність взаємодії індивідів, спільнот, соціальних інститутів й
організацій.
Виховання в широкому соціальному розумінні виступає як цілеспрямоване управління
процесом розвитку особистості, складова процесу соціалізації, що перебуває під певним
педагогічним контролем і відбувається через освіту та організацію життєдіяльності вихованців.
Тлумачний словник української мови подає таке визначення поняттю виховання – «це
сукупність знань, культурних навиків, поглядів, що становлять загальний рівень духовного
розвитку людини і є наслідком систематичного впливу, навчання [2, с. 271].
На думку М. Пiдлacого, «виxoвaння – це cиcтeма, яка саморозвивається, а її oдиницeю є
розвивальна виховна cитуaцiя. При цьому рoзвивaютьcя не лишe виxoвaнцi, виховна дiяльнicть,
вихователі, а й цiлicний виховний процес. Виxoвний пpoцec, у свою чepгу, співвідноситься з
формуванням ocoбиcтocтi» [3].
Науковець О. Олексюк, досліджуючи спрямованість сучасного художньо-естетичного
виховання в напрямі особистісно-орієнтованої парадигми, вказує на необхідності дотримання
вимог щодо впровадження даної парадигми, а саме: «…застосування у процесі навчання творів,
зміст яких сповнено гуманістичного смислу; поєднання нормативного забезпечення змісту
навчання із наданням учневі можливості вільного вибору його напрямів; стимулювання в учнів
оцінно-критичного ставлення до мистецтва, та вільне його виявлення; максимальна активізація
розвитку творчих можливостей учнів; створення позитивного емоційного забарвлення процесу
навчання; повага до учня, формування в нього людської гідності, почуття відповідальності за
результати навчання; прагнення до всебічного осягнення і розповсюдження кращих здобутків
музичного мистецтва» [4].
Таким чином, музичне мистецтво є одним із найважливіших інструментів визначення
художньо-творчої і духовно-ціннісної спрямованості особистості.
Здатність мистецтва впливати на процес формування особистості було визнано з
найдавніших часів, і протягом багатьох сторіч музика включалася до системи виховання
людини [5].
Дослідник О. Отич розглядає мистецтво як універсальну, унікальну конфігурацію,
систему, обсяг, середовище, знання, вміння, досвід, які здатні гармонізувати, коригувати,
виліковувати, виховувати, навчати людину і суспільство в цілому, опосередковано на рівні
художнього твору, витвору мистецтва (джерело інформації), людини (глядача, одержувача
інформації) та відводять мистецтву найважливішу роль у формуванні в особистості цілісної
картини світу, в якій інтегруються наукові уявлення й чуттєво-образні елементи
світосприйняття [6, с.5].
Мета виховання студентської молоді Миколаївського національного аграрного
університету – сформувати всебічно й гармонійно розвинену, морально, культурно, професійно
й соціально компетентну особистість, здатну ефективно реалізовувати свої права й обов’язки й
успішно здійснювати професійну діяльність. У нових соціально-економічних умовах
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актуальним стає розвиток такої сукупності компетенцій, яка б забезпечувала молодій людині
здатність: бути відповідальним; приймати спільні рішення; регулювати конфлікти
ненасильницьким шляхом; розуміти та сприймати різні культури, релігії, мови та національні
традиції; володіти новими технологіями, розуміти рамки їх застосування й розповсюдження;
здійснювати інноваційну діяльність; адаптуватися в умовах сучасного світу.
На нашу думку, «художньо-естетичне виховання – це процес набуття мистецьких знань і
вмінь; засіб особистісного розвитку на підставі виявлення: творчих можливостей майбутніх
фахівців, їхніх професійних здібностей, музичних, естетичних потреб та інтересів, що
ґрунтуються на історичному досвіді свого народу, прийнятті полікультурного простору,
ціннісному ставленні до етнонаціональної специфіки».
Художньо-естетичне виховання у взаємозв’язку з освітою розвиває моральні, креативні,
духовні здібності майбутнього фахівця, необхідні в різних галузях його професійної діяльності
та особистого життя.
Науковці О. Богданова, О. Гончаренко, І. Клименко, І. Пясковський, С. Садовенко,
Т. Танько досліджували різні аспекти теорії та методики художньо-естетичного навчання й
виховання, зробивший акцент на необхідності глибокого вивчення народного мистецтва, на
важливості дослідження його природи й особливостей в історії нашого суспільства, виховання
молоді.
Метою естетичного виховання є високий рівень естетичної культури особистості, її
здатність до естетичного освоєння навколишньої дійсності [7, с. 202]. Кінцева мета естетичного
виховання – формування готовності особистості до естетичної діяльності як важливого
компонента естетичної культури.
Існують такі різновиди цієї діяльності:
- організація естетичного середовища, в якому перебуває людина;
- конкретна творча діяльність у галузі мистецтва;
- пропаганда мистецтва та естетичних ідеалів;
- естетична виразність у навчальній виробничій та побутовій діяльності;
- виявлення естетичної культури у взаєминах із людьми [7].
У художньо-естетичному вихованні молоді необхідно керуватися такими принципами:
- єдність краси і добра – шлях до прекрасного одночасно є шляхом до добра; навчання
прекрасному є одночасно і навчання добру;
- єдність національного, загальнолюдського – формування національної свідомості,
любові до рідної землі, володіння надбаннями світової культури;
- неперервність, спадкоємність потребує, щоб вплив на особистість у позитивному вимірі
починався з її народження і продовжувався протягом усього життєвого шляху;
- демократизація і гуманізація – тісна співпраця науково-педагогічного працівникакуратора і студента, створення умов для творчості та самореалізації особистості;
- активність, творча самостійність студентів в освітньо-виховному процесі, у художній
самодіяльній творчості.
Відповідно до алгоритму нашого дослідження розглянемо поняття «якість».
Згідно з «Великим тлумачним словником сучасної української мови», «якicть – цe
oб'єктивнa, icтoтнa, нeвiд'ємнa вiд буття внутpiшня визнaчeнicть, цiлicнicть пpeдмeтiв i явищ,
зaвдяки якiй вoни є caмe цими, a нe iншими oб'єктaми» [8].
У Законі України «Про вищу освіту» якість вищої освіти визначається як рівень
здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її
компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.
З метою забезпечення якості вищої освіти необхідно створити систему нормативної
документації регулювання освітньої діяльності вищих навчальних закладів, яка матиме
традиційні підходи, що склалися у вищих навчальних закладах і спиратиметься на стандарти
забезпечення якості вищої освіти, розроблені Європейською Асоціацією з гарантування якості у
вищій освіті.
Аналіз науково-педагогічної літератури дослідників, з-поміж яких: C. Андpуceнкo, В.
Дoмнiч, В. Aлeкceeв, Т. Буряк Т., Л. Вiткiн , А. Cбpуєвa, Х. Ceбкoвa та інші [9; 10; 11; 12; 13;
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14; 15], дає підстави стверджувати, що нині немає єдиної точки зору науковців щодо
визначення дефініції «забезпечення якості вищої освіти».
Однією з основних умов зaбeзпeчeння якості вищої освіти є потреба в дocлiджeнні й
усуненні poзбiжнocтeй мiж початковою ситуацією та кінцевим результатом. Виникає
необхідність аналізу вихідної ситуації для подальшого визначення характеру розбіжності.
Отримана iнфopмaцiя сприяє зменшенню poзбiжнocтeй.
Отже, спираючись на вищезазначене, можна сказати, що забезпечення якості вищої
освіти – це процес усунення розбіжностей між наявною ситуацією та кінцевим результатом.
Зусилля, спрямовані на те, щоб система та її учасники, враховуючи особливості національного
виховання, могли надавати послуги, що відповідають державним та європейським стандартам.
Система планування виховної роботи Миколаївського національного аграрного
університету включає комплексний план виховної роботи університету, зокрема: план засідань
ради з виховної роботи; план культурно-виховних заходів; план засідань рад із виховної роботи
на факультетах; план роботи студентського профспілкового комітету; план роботи студентської
колегії; план роботи практичного семінару для кураторів академічних груп (методи проведення
виховної роботи як в аудиторний, так і позааудиторний час: кураторські години, круглі столи,
конкурси, тренінги); організаційно-методичні матеріали з виховної роботи; план роботи
бібліотеки; план роботи клубів за інтересами, гуртків, студій, спортивних секцій, телестудії,
туристичного гуртка тощо.
З метою більш ефективного впливу мистецтва на виховання майбутніх працівників
аграрного сектора держави участь студентів у різноманітних творчих колективах університету
виходить за межі власне художньої самодіяльності.
Усі творчі колективи беруть участь у заходах, спрямованих на залучення якомога більшої
кількості студентів до художньо-естетичної діяльності і пропаганди різноманітних видів
мистецтва, з-поміж яких: презентація творчих колективів, літературно-музичні композиції,
творчі зустрічі з працівниками культури і мистецтва (поетами, художниками), презентації
студентів – авторів поетичних збірок, виїзні концерти, спектаклі в населених пунктах
Миколаївщини, фестивалі творчості всеукраїнського, обласного, регіонального, міського рівнів,
відкриті дискусії з проблем, що хвилюють студентів, виставки творчих робіт студентів із
декоративно-ужиткового мистецтва, фестивалі «Барви осені», «Студентський зорепад»,
шефські виїзди з художніми програмами, лекції-концерти за участю мистецтвознавців міста,
регіону тощо.
Переважна більшість науковців вважає, що забезпечення якocтi вищої освіти містить у
собі всі аспекти освіти. Інші – охоплює результати eкзaмeнiв, oцiнoк і дані про cтудeнтiв.
На нашу думку, «якicть музичної освіти у вищому навчальному закладі – це єдність
якocтi умoв, якocтi освітнього пpoцecу i якocтi peзультaту з визначенням художньо-творчої і
духовно-ціннісної спрямованості особистості, вiдпoвiдноcті освітньої системи цiлям, пoтpeбaм i
соціальним нopмaм (cтaндapтaм) музичної ocвiти, що спрямовані на підвищення рівня
художньо-естетичного виховання.
Якicть peзультaтiв музичної освіти та художньо-естетичного виховання у вищому
навчальному закладі ми poзглядaємо як сукупність xapaктepиcтик пpoцecу та йoгo peзультaтiв,
що необхідні для художньо-естетичного виховання
Висновки. Позитивний досвід виховної роботи в Миколаївському національному
аграрному університеті дозволяє визначити переваги управління якістю музичної освіти в
Миколаївському національному аграрному університеті.
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У статті наведені результати експериментальної перевірки методики навчання основ
наукових досліджень майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв.
Розкрито сутність реалізації педагогічного експерименту та його основних завдань: обрання
критеріїв та показників, за якими слід здійснювати оцінку результатів навчання; проведення
аналізу навчання студентів за традиційною методикою; здійснення перевірки ефективності
експериментальної методики навчання основ наукових досліджень майбутніх фахівців.
Наведена характеристика критеріальної бази дослідження: критерій сформованості
дослідницьких знань та вмінь, критерій впливу елементів методики на формування
дослідницьких знань та вмінь, критерій впливу елементів методики на формування
професійно важливих якостей майбутніх фахівців.
Розкрита сутність реалізації теоретичних методів дослідження (аналіз методик
навчання основ наукових досліджень; узагальнення інформації щодо розробки цілей,
змісту, методів, засобів та форм навчання) та емпіричних (спостереженні за навчальною
діяльністю студентів; анкетування тих, хто навчається, здійснення порівняльного
педагогічного експерименту).
Ключові слова: педагогічний експеримент, ефективність методики, дослідницькі
знання та вміння, креативність, самостійність.
Бачиева Л.А. «Экспериментальное исследование эффективности методики обучения
основам научных исследований будущих специалистов».
В статье приведены результаты экспериментальной проверки методики обучения
основам научных исследований будущих специалистов по машинам та аппаратам
химических производств. Раскрыта сущность реализации педагогического эксперимента и
его основных задач: определение критериев и показателей, по которым следует выполнять
оценку результатов обучения; проведение анализа обучения студентов по традиционной
методике; осуществление проверки эффективности экспериментальной методики обучения
основам научных исследований будущих специалистов.
Приведена характеристика критериальной базы исследования: критерий
сформированности исследовательских знаний и умений, критерий влияния элементов
методики на формирования исследовательских знаний и умений, критерий влияния
элементов методики на формирование профессионально важных качеств будущих
специалистов.
Раскрыта сущность реализации теоретических методов исследования (анализ методик
обучения основ научных исследований; обобщение информации по разработке целей,
содержания, методов, средств и форм обучения) и эмпирических (наблюдении за учебной
деятельностью студентов; анкетирование обучающихся, осуществление сравнительного
педагогического эксперимента).
Ключевые слова: педагогический эксперимент, эффективность методики,
исследовательские знания и умения, креативность, самостоятельность.
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Bachiieva L.O. “Experimental investigation of the effectiveness of teaching methods of
the basics of scientific research”
The results of experimental verification of the teaching methods of the basics scientific
research are defined in the article. The essence of the implementation of the pedagogical
experiment and its main goals: definition of criteria and indicators by which to assess learning
outcomes; analysis of student learning outcomes according to traditional methods; exercise test the
effectiveness of experimental techniques learning the basics of scientific research of future
professionals are provided insight into.
The characteristics of the criterial basis of the study: the criterion of ' research knowledge
and skills, the criterion of the influence of the elements of a methodology for developing research
knowledge and skills, the criterion of the influence elements method on the formation of
professionally important qualities of future specialists were presented.
The essence of theoretical research methods (analysis of studying methods of the basics of
scientific research; compilation of information for the development of objectives, content,
methods, means and forms of education) and empirical (the observation of the educational
activities of students; students surveys, the implementation of comparative pedagogical
experiment) are provided insight into.
Keywords: pedagogical experiment, methods of efficiency, research knowledge and skills,
creativity and independence.
Постановка проблеми. Соціально-економічні зміни, що відбуваються в сучасному
суспільстві, безпосередньо впливають на систему освіти та вимагають нових підходів до її
вдосконалення, розвитку та оновлення. Ці зміни, а також розвиток науки та техніки
зумовлюють підвищення вимог щодо якості підготовки майбутніх фахівців. Необхідно
реалізувати взаємозв’язаний процес поступового розвитку науки та техніки, виробництва
та сфери використання, створення їх як єдиного послідовно пов’язаного комплексу “наука –
техніка – виробництво”.
Наведене вище підкріплюється основними принципами освіти України, які
визначені в законах “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Національній доктрині розвитку
освіти: інтеграція освіти з наукою і виробництвом, органічне поєднання освіти та науки,
підготовка фахівців, здатних до творчої праці, професійного саморозвитку, освоєння та
впровадження наукоємних технологій.
Однією з основних дисциплін, яка призначена сформувати в майбутніх інженерів
знання та уміння організації та здійснення дослідницької роботи відповідно до об’єктів їх
професійної діяльності, є “Основи наукових досліджень у галузі хімічних виробництв”. При
навчанні слід врахувати особливість галузі: наявність великої кількості обладнання (машин
та апаратів), необхідність розробки та впровадження нових технологій та відповідно до них
− постійне вдосконалення існуючого обладнання на основі результатів дослідницької
діяльності.
Отже, методика навчання основам наукових досліджень майбутніх фахівців із машин
та апаратів хімічних виробництв має бути розроблена на основі формування та
узагальнення дослідницьких умінь відповідно до технічних об’єктів галузі. Розроблена
методика потребує експериментальної перевірки. Проведення експерименту вимагає
визначення критеріїв та показників, за якими здійснюватиметься оцінка результатів
навчання; аналіз результатів навчання студентів за традиційною методикою, здійснення
перевірки ефективності експериментальної методики, узагальнення результатів та
формулювання висновків. Під час проведення експериментального дослідження особливо
складною постає проблема визначення й перевірка критеріїв та показників, які забезпечать
сформованість та узагальнення дослідницьких умінь відповідно до технічних об’єктів
галузі. Особливої уваги потребує питання визначення професійно важливих якостей,
необхідних для реалізації дослідницької діяльності .
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблеми формування навчальнодослідницьких умінь розглядають у своїх роботах Ю. Бабанський, І. Лернер, В. Сидоренко,
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А. Усова та інші; проблеми формування дослідницьких умінь під час вивчення інженерних
дисциплін С. Артюх, Г. Горелікова, Т. Кокшарова, І. Кринецкий, В. Крутов, В. Мигаль,
А. Нізовцев, Г. Шевелева та інші. Аналіз існуючих методик навчання основам наукових
досліджень дозволив встановити, що жодна з них у повному обсязі не відповідає вимогам
державного стандарту за змістом, методами та засобами навчання.
Нами розроблені модель змісту на метод навчання основ наукових досліджень.
Cутність моделі змісту полягає в об’єктному підході до формування та узагальнення
системи дослідницьких умінь, що відтворюють послідовність етапів дослідницької
діяльності на конкретних технічних об’єктах галузі [7]. Метод навчання основ наукових
досліджень ґрунтується на послідовному формуванні та узагальненні груп дослідницьких
умінь
(інформаційно-аналітичних,
модельно-проектувальних,
експериментальновимірювальних та оцінювально-рефлексивних) при здійсненні дослідження технічних
об’єктів хімічної промисловості [8].
Визначені зміст, методи та засоби навчання є основою методики навчання основ
наукових досліджень майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв.
Постановка завдання. Метою статті є представлення послідовності етапів та
результатів експериментального дослідження ефективності методики навчання основ
наукових досліджень майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв.
Виклад основного матеріалу. У ході виконання експериментальної роботи основним
методом дослідження був обраний педагогічний експеримент [4; 5; 6; 9; 10]. Реалізація
педагогічного експерименту передбачала виконання завдань:
−
обрати критерії та відповідні до них показники, за якими здійснюватиметься оцінка
результатів навчання основам наукових досліджень майбутніх фахівців;
−
здійснити аналіз результатів навчання студентів за традиційною методикою навчання
основам наукових досліджень;
−
здійснити перевірку ефективності експериментальної методики навчання основам
наукових досліджень майбутніх фахівців.
Із метою розв’язання поставлених завдань використовувались методи теоретичного та
емпіричного дослідження, методи математичної статистики. Серед теоретичних методів
було обрано: аналіз методик навчання основ наукових досліджень; узагальнення інформації
щодо розробки цілей, змісту, методів, засобів та форм навчання основам наукових
досліджень. У якості емпіричних обрано методи: спостереження за навчальною діяльністю
студентів; анкетування з метою визначення стану сформованості дослідницьких умінь
майбутніх фахівців, педагогічний експеримент (констатувальний етап, формувальний етап)
був використаний для визначення результатів навчання та визначення ефективності
експериментальної методики. Для кількісної оцінки результатів педагогічного
експерименту використовувалися методи математичної статистики.
Відповідно до вимог педагогічного експерименту основними показниками результатів
експериментальної роботи було визначено надійність, вірогідність та валідність. Надійність
результатів експериментальної роботи реалізована виконанням дослідницьких процедур у
відповідності до стандартизованих методик її проведення. Вірогідність результатів
експериментальної роботи була забезпечена однаковими умовами навчально-виховного
процесу експериментальної та контрольної групи. Валідність результатів забезпечена тим,
що основні фактори впливу (контингент студентів, рівень їхньої підготовки, умови
організації і проведення педагогічного експерименту) в контрольній і експериментальній
групах були однаковими, крім одного – розробленої експериментальної методики навчання
студентів основ наукових досліджень.
Ефективність розробленої методики забезпечується підвищенням рівнів
сформованості в студентів дослідницьких знань, дослідницьких умінь та професійно
важливих якостей. Саме тому критеріями ефективності розробленої методики навчання
визначені:
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критерії сформованості дослідницьких знань та вмінь К1;
критерій впливу елементів методики на формування дослідницьких знань та вмінь К2;
критерій впливу елементів методики на формування професійно важливих якостей К3.
Для кожного критерію слід розробити групу показників. Результати визначення
критеріїв та показників експериментального дослідження наведені в табл.1.

−
−
−

N
з/п
1
2
3
4
1
2

1
2

Критерії та показники експериментального дослідження
Назва критеріїв та показників

Таблиця 1

Критерій сформованості дослідницьких знань та вмінь
Відносні витрати навчального часу (Пч.)
Показник засвоєння дослідницьких знань (Пз.)
Показник сформованості дослідницьких умінь (Пу.)
Показник сформованості вміння виконувати узагальнення на основі логічної
операції об’єднання результату дослідження технічних об’єктів (Пуз.)
Критерій впливу елементів методики на формування дослідницьких знань та умінь
Показник ступеню впливу розроблених методів навчання на формування системи
дослідницьких знань та вмінь (Пм.)
Показник ступеню впливу розроблених засобів навчання на формування системи
дослідницьких знань та вмінь(Пзас.)
Критерій впливу елементів методики на формування професійно важливих якостей
майбутніх фахівців
Ступінь впливу на формування самостійності студента (Пс.)
Ступінь впливу на формування креативності особистості студента (Пк.)

Розглянемо більш докладно кожен із критеріїв та встановимо перелік показників, які
входять до нього. Критерій сформованості дослідницьких знань та вмінь К1. Основними, що
характеризують критерій К1, є показник засвоєння дослідницьких знань Пз та показник
сформованості умінь Пу. Однак перевірка рівня сформованості дослідницьких знань та
вмінь здійснюється при виконані окремих завдань, при цьому суттєвим є значення кількості
часу, який витрачено студентом на виконання завдання. Саме тому введемо показник Пч.
який буде характеризувати витрати студентом навчального часу на вирішення завдань.
Одним із завдань нашого дослідження було сформувати у студентів систему дослідницьких
умінь на основі узагальнення інформації результатів дослідження технічних об’єктів
хімічних виробництв, саме тому введемо показник, який характеризує такі вміння – Пуз.
Показник Пуз характеризує сформованість уміння виконувати узагальнення на основі
логічної операції об’єднання результату дослідження технічних об’єктів хімічних
виробництв. Таким чином, показниками критерію сформованості дослідницьких знань та
вмінь нами визначені: показник сформованості знань Пз., показник сформованості умінь Пу.,
показник витрат навчального часу Пч. та показник сформованості вміння виконувати
узагальнення на основі логічної операції об’єднання результату дослідження технічних
об’єктів хімічних виробництв Пуз.
Перейдемо до аналізу наступного критерію К2 – критерій впливу елементів
методики на формування знань та вмінь. Показниками даного критерію визначені такі: Пм. –
показник рівня впливу розроблених методів навчання основам наукових досліджень на
формування системи дослідницьких знань та Пзас. – показник рівня впливу розроблених
засобів навчання основам наукових досліджень на формування системи дослідницьких
знань.
Наступним критерієм експериментального дослідження методики навчання основам
наукових досліджень є критерій впливу методики на формування професійно важливих
якостей майбутніх фахівців. Професійно важливі якості майбутніх фахівців аналізують у

© Бачієва Л.О., 2016

207

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

своїх роботах Б. Виппер, Т. Волобуєв, О. Гура, В. Давидов, Б. Житник, О. Романовський,
С. Кубіцький, Н. Масюкова та інші. За результатами аналізу робіт дослідників нами
визначено, що саме самостійність і креативність є професійно важливими якостями
майбутніх фахівців, які формуються під час реалізації дослідницької діяльності. Отже, для
характеристики критерію К3 – критерій впливу елементів методики на формування
професійно важливих якостей визначимо такі: показник Пс. – показник самостійності,
показник Пк. – показник креативності.
Наступним кроком розробки експериментального дослідження визначимо необхідну
кількість студентів для участі в експерименті. При проведенні експериментального
дослідження необхідно забезпечити дотримання репрезентативності та однорідності
вибірки. Для визначення об’єму вибірки нами використана формула [3, с. 40]. За
результатами розрахунків визначено, що в педагогічному експерименті кількість
респондентів у контрольній та експериментальній групах повинна складати більше, ніж 60
осіб. Отже, на констатувальному етапі експерименту брало участь 62 студента, на
формувальному – 137 студентів. Загальна кількість респондентів, що взяли участь у
експерименті, склала 199 студентів.
Проведення констатувального етапу експерименту відбувалося у відповідності до
кроків розробленої програми:
−
визначення завдань експериментального дослідження;
−
встановлення варійованих (тих, що підлягають змінам) та неварійованих умов
експериментального дослідження;
−
визначення умов здійснення експериментального дослідження;
−
визначення показників для перевірки результатів реалізації методики навчання;
−
визначення об’єму вибірки для здійснення експериментального дослідження;
розробка методики здійснення експериментального дослідження;
−
визначення критеріїв для математико-статистичної обробки отриманих результатів
експериментального дослідження;
−
здійснення аналізу результатів експериментального дослідження.
Завданням констатувального етапу був аналіз результатів використання методики, що
традиційно використовується в навчальному процесі. При проведенні констатувального
експерименту в якості неварійованих умов була визначена методика навчання студентів
основам наукових досліджень, що традиційно використовується в навчальному процесі, а
саме її складові: цілі, зміст, методи, форми та засоби, технологія навчання.
Установлені розрахункові формули для визначення кожного показника визначених
критеріїв, що наведені в табл.1. Для визначення показника відносних витрат навчального
часу Пч. ми скористаємося формулою (1):
t
(1)
Пч = cт. . ,
t
де
tст.. – час виконання завдання студентом;
t – час виконання завдання фахівцем-викладачем.
Для переводу визначених кількісних значень показника відповідно до рівнів:
низький, середній, високий скористаємося спеціальною шкалою [1; 9] та
отримаємо: низький рівень (Пч.≥4); середній рівень (2≤ Пч <4); високий рівень (Пч <2).
Під час розрахунку показника рівня сформованості дослідницьких знань Пз. ми
виходили з положення, що він характеризує фактичну кількість вирішених теоретичних
завдань по відношенню до загальної кількості завдань [2], та визначали за формулою (2):
П з. =

де
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Z ф. ,
,
Z n.

(2)

Zф. – фактична кількість вирішених студентом теоретичних завдань;
Zn. – загальна кількість завдань.
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Для переводу визначених кількісних значень показника відповідно до рівнів:
низький, середній, високий – скористаємося шкалою [1; 9] та отримаємо: низький рівень
(Пз.<0,7); середній рівень (0,7≤ Пз <0,85); високий рівень (0,85≤ Пз ≤1).
Визначимо формулу для встановлення наступного показника сформованості вмінь –
Пу. Кількісне значення показника Пу. встановимо як відношення кількості вірно виконаних
дій при виконанні навчального завдання до загальної кількості дій, необхідних для
виконання завдання [2, с. 172] (3).
П у. =

а,
р

(3)

де

a – кількість вірно виконаних дій при виконанні завдання;
р – загальна кількість дій, необхідних для розв’язання завдання.
Для переводу визначених кількісних значень показника відповідно до рівнів:
низький, середній, високий – скористаємося шкалою [1, 9] та отримаємо: низький рівень
(Пу.<0,7); середній рівень (0,7≤ Пу.<0,85); високий рівень (0,85≤ Пу.≤1).
Показника самостійності студентів характеризується кількістю звертань студента до
підказок при першому та контрольному етапі виконанні навчального завдання. Для його
розрахунку використаємо формулу [2, с. 212] (4):
р
П с. = 1 − ,
m

(4)

де
p – кількість звертань студента до підказок при першому виконанні навчального
завдання;
m – кількість звертань студента до підказок на контрольному етапі виконанні
навчального завдання.
Для переводу визначених кількісних значень показника відповідно до рівнів:
низький, середній, високий скористаємося шкалою [1; 9] та отримаємо: низький рівень
(Пс.<0,4); середній рівень (0,4≤ Пс. <0,7); високий рівень (0,7≤ Пс.≤1).
Наступним показником критерію впливу елементів методичної системи на
формування професійно важливих якостей є креативність. Сутність поняття креативності
розглянуті в працях В. Андрєєва, М. Андрусенко, А. Морозова, В. Моляко, Н. Попової,
В. Шадрикова, С. Яголковського. Для визначення кількісних характеристик показника
скористаємося опитувальником креативності, що був розроблений Джонсоном. Як зазначає
Е. Тунік: “Опитувальник креативності – це об’єктивний перелік характеристик творчого
мислення та поведінки учня, розроблений для ідентифікації прояву креативності за
допомогою зовнішнього спостереження. Опитувальник складається з восьми пунктів, кожен
з яких оцінюється на основі спостережень експерта” [11, с. 24].
Визначимо перелік характеристик креативності, що необхідні для здійснення
дослідницької діяльності: розуміти проблему дослідження; висунення та вираження великої
кількості різних ідей для вирішення проблеми дослідження (швидкість); висунення різних
видів, типів та категорій ідей вирішення проблеми дослідження (гнучкість мислення);
висунення додаткових ідей, вирішення проблеми дослідження (кмітливість,
винахідливість); демонстрування уяви, здатності до структурування інформації;
оригінальність та продуктивність запропонованих ідей; пропонування незалежних ідей;
впевненість у своєму рішенні проблеми дослідження, відстоювання своєї точки зору в
шляхах її вирішенні [11]. Відповідно до інструкцій щодо проведення та оцінки результатів
опитувальника, кожна з перелічених характеристик креативності оцінюється за 5-ти
бальною шкалою (1– ніколи, 2 – рідко, 3 – іноді, 4 – часто, 5– постійно). Загальною оцінкою
креативності є сума балів за вісьмома пунктами (мінімальна оцінка – 8, максимальна оцінка
– 40), в залежності від якої визначається рівень креативності студента (низький, середній,
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високий) [2; 11]. Для перерахунку скористаємося шкалою: низький рівень (Пк.< 24);
середній рівень (24≤ Пк. <32); високий рівень (32≤ Пк.≤40).
Для визначення кількісних характеристики показників рівня впливу розроблених
методів та засобів навчання на формування системи дослідницьких знань та вмінь нами
розроблена анкета. Для оцінки цих показників було використано числову триступеневу
шкалу (низький рівень – 1, середній рівень – 2, високий рівень – 3), яку реалізовано у
відповідній анкеті.
Отримані результати констатувального етапу експерименту свідчать про недостатній
рівень забезпечення якості навчання.
Наступним етапом експериментального дослідження було проведення його
формувального етапу. Необхідною умовою виконання формувального етапу є розробка
програми його виконання. Складовими програми визначимо ті ж самі, що й для виконання
його констатувального етапу.
Метою проведення формувального етапу педагогічного експерименту є перевірка
сформульованої гіпотези про те, що якість навчання основам наукових досліджень
майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв підвищиться, якщо елементи
методики – цілі, зміст, методи, засоби, форми та технологію навчання – розробити на основі
об’єктного підходу до формування дослідницьких умінь; узагальнення системи
дослідницьких
умінь:
інформаційно-аналітичних,
модельно-проектувальних,
експериментально-вимірювальних,
оцінювально-рефлексивних,
які
відтворюють
послідовність етапів дослідницької діяльності.
Завдання даного етапу педагогічного експерименту сформулюємо на основі кроків
досягнення його мети – розробити та впровадити до навчального процесу метод навчання
дисципліни, який розроблений на основі узагальнення інформаційно-аналітичних,
модельно-проектувальних, експериментально-вимірювальних, оцінювально-рефлексивних
дослідницьких умінь при дослідженні технічних об’єктів хімічних виробництв; дидактичні
засоби навчання дисципліни, які забезпечують узагальнення дослідницьких умінь;
технологію навчання.
При визначенні варійованих (тих, що підлягають змінам) умов проведення
експерименту слід зазначити, що для експериментальної групи ними будуть складові
експериментальної методики навчання, для контрольної групи – складові традиційної
методики.
Проведення формувального етапу здійснювалося у звичайних умовах організації
навчального процесу. Місцем проведення педагогічного експерименту було обрано
Українську інженерно-педагогічну академію кафедру хімії, машин та апаратів хімічних та
харчових виробництв. У експерименті брали участь студенти спеціальностей “Професійне
навчання. Машини та апарати хімічних виробництв”, “Професійне навчання. Автоматизація
хімічних виробництв”.
Відповідно до завдання в групі, що є експериментальною, навчання дисципліни
здійснювалося за експериментальною методикою навчання, у тій групі, що обрана
контрольною, – за традиційно методикою. Сутність експериментальної методики навчання
полягала в здійсненні послідовного формування груп дослідницьких умінь на конкретних
технічних об’єктах хімічних виробництв. За результатами проведення та перевірки
дослідницьких контрольних завдань були визначені такі критерії та їх показники: критерії
сформованості дослідницьких знань та вмінь та критерій впливу елементів методичної
системи на формування професійно важливих якостей. Для визначення показників критерію
впливу елементів методичної системи на формування професійно важливих якостей
використано метод анкетування. Для перевірки критеріїв сформованості дослідницьких
знань та вмінь проводилися контрольні роботи.
За результатами експериментального дослідження нами отримані дані, які наведені в
табл.2.
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Таблиця 2
Узагальнені результати експеріментальної роботи щодо навчання основ наукових
досліджень
№
Середні
Критерії
та
показники
методики
навчання
основ
наукових
з.п.
значення
досліджень
КГ
ЕГ
Критерій сформованості дослідницьких знань та вмінь
1
Відносні витрати навчального часу
2,37 2,59
2
Показник засвоєння дослідницьких знань
2,05 2,28
3
Показник сформованості дослідницьких умінь
2,11 2,33
4
Показник сформованості уміння виконувати узагальнення на
основі логічної операції об’єднання результату дослідження
технічних об’єктів
2,07 2,27
Критерій впливу елементів методики на формування дослідницьких знань та вмінь
5
Показник ступеню впливу розроблених методів навчання на
формування системи дослідницьких знань та вмінь
2,03 2,25
6
Показник ступеню впливу розроблених засобів навчання на
формування системи дослідницьких знань та вмінь
2,10 2,32
Критерій впливу елементів методики на формування професійно важливих якостей
майбутніх фахівців
7
Ступінь впливу на формування самостійності студентів
3,02 3,45
8
Ступінь впливу на формування креативності особистості студента 1,9
2,1
Отримані результати свідчать про суттєве підвищення якості навчання основам наукових
досліджень. Оскільки в експериментальній групі відносно контрольної витрати навчального
часу зменшилися на 9,28%, показник сформованості дослідницьких знань збільшився на
11,22%, сформованості вмінь на 10,43% та сформованості вміння виконувати узагальнення на
9,66%. Суттєвими є зміни щодо впливу елементів методики на формування дослідницьких
знань та вмінь: показник рівня впливу розроблених методів навчання на формування системи
дослідницьких знань та вмінь збільшено на 10,84%, Показник рівня впливу розроблених засобів
навчання на формування системи дослідницьких знань та вмінь на 10,48%. Позитивні
результати отримані в експериментальних групах при визначенні критеріїв впливу елементів
методики на формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців: рівень впливу на
формування самостійності студентів збільшився на 14,24%, рівень впливу на формування
креативності особистості студента на 10,53%. Статистична обробка отриманих даних
проводилась на основі непараметричного критерію Пірсона. При цьому значущість
ститастичних висновків приймалась для довірчої імовірності р≤ 0,05. Розрахунки проводились
за допомогою програми ЕХEL. Розрахунки підтвердили статистичну значущість показників.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Для експериментальної перевірки
розробленої методики навчання був проведений педагогічний експеримент. Критерій
сформованості дослідницьких знань та вмінь визначався через відносні витрати навчального
часу на виконання завдань, засвоєння дослідницьких знань, сформованість дослідницьких умінь
та вмінь виконувати узагальнення на основі логічної операції об’єднання результату
дослідження технічних об’єктів. Критерій впливу елементів методики визначався через
показник ступеню впливу розроблених методів та засобів навчання на формування системи
дослідницьких знань та вмінь. Критерій впливу елементів методики на формування професійно
важливих якостей майбутніх фахівців визначався через ступінь впливу на формування
самостійності та креативності особистості студента.
Експериментальна перевірка впливу розробленої методики дозволила встановити, що в
експериментальній групі відносно контрольної витрати навчального часу зменшилися на 9,28%,
показник сформованості дослідницьких знань збільшився на 11,22%, показник сформованості
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дослідницьких умінь збільшився на 10,43%, умінь виконувати узагальнення − на 9,66%; рівень
впливу розроблених методів навчання збільшено на 10,84%, рівнень впливу розроблених
засобів навчання збільшено на 10,48%; рівень впливу на формування самостійності студентів
збільшився на 14,24%, креативності − на 10,53%. Таким чином, гіпотеза дослідження
підтверджена.
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У статті розглядаються питання, пов'язані з формуванням комунікативної
компетентності інженерів-педагогів у процесі її педагогічної діяльності.
Описані теоретичні формування комунікативної компетентності інженерів-педагогів,
схарактеризовано критерії і рівні професійно-комунікативної компетентності майбутніх
інженерів-педагогів та обґрунтовано актуальність проблеми формування професійної
компетентності інженера-педагога, яка обумовлена постійною трансформацією
соціального досвіду, реконструкцією сфер освіти, появою всіляких різновидів
авторських педагогічних систем, зміною рівня запитів соціуму до фахівця.
Розкрито сутність і структуру професійно-комунікативної компетентності майбутніх
інженерів-педагогів, особливості комунікативного показника в професійній підготовці
інженерів-педагогів, організаційно-педагогічні умови, що сприяють формуванню
професійно-комунікативної компетентності в майбутніх інженерів-педагогів, функції та
деякі елементи професійної діяльності інженера-педагога, що є основними аспектами
у формуванні професійної компетентності особистості в процесі навчання у вищому
навчальному закладі.
Ключові слова: формування, інженер-педагог, майбутній фахівець, комунікативність,
компетентність, культура, діяльність, сутність, структура, розвиток, цілі, завдання,
підготовка, процес, професійна діяльність, професійна підготовка.
Бобрикова Ю.С. «Формирование коммуникативной компетентности будущих
инженеров-педагогов в процессе педагогической деятельности»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием коммуникативной
компетентности инженеров-педагогов в процессе педагогической деятельности.
Описаны
теоретические
формирования
коммуникативной
компетентности
инженеров-педагогов, охарактеризованы критерии и уровни профессиональнокоммуникативной компетентности будущих инженеров-педагогов и обоснована
актуальность проблемы формирования профессиональной компетентности инженерапедагога, которая обусловлена постоянной трансформацией социального опыта,
реконструкцией сфер образования, появлением всевозможных разновидностей авторских
педагогических систем, изменением уровня запросов социума к специалисту.
Раскрыта сущность и структура профессионально-коммуникативной компетентности
будущих
инженеров-педагогов,
особенности
коммуникативного
показателя
в
профессиональной подготовке инженеров-педагогов, организационно-педагогические
условия,
способствующие
формированию
профессионально-коммуникативной
компетентности у будущих инженеров-педагогов, функции и некоторые элементы
профессиональной деятельности инженера-педагога, которые является основными
аспектами в формировании профессиональной компетентности личности в процессе
обучения в высшем учебном заведении.
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Ключевые слова: формирование, инженер-педагог, будущий специалист,
комуникативность, компетентность, культура, деятельность, сущность, структура, развитие,
цели, задачи, подготовка, процесс, професиональная деятельность, профессиональная
подготовка.
Bobrikova Y. “Communicative competence formation of future engineers and teachers in
the pedagogical activity process”
The article discusses issues related to the communicative competence formation of future
engineers and teachers in the pedagogical activity process.
The theoretical development of communicative competence of engineers and teachers were
described, criteria and levels of professional communicative competence of future engineersteachers were made, and the urgency of the problem of professional competence formation of
engineer-teacher was proved with constant transformation social experience, the reconstruction of
education activity, the emergence of various types author's pedagogical systems, the change in the
level of social inquiries for the specialist.
The essence and structure of professional communicative competence of future engineersteachers, especially the communication indicator in the training of engineers-teachers,
organizational and pedagogical conditions promoting formation of professional and
communicative competence of future engineers-teachers, the functions and some elements of
professional activity of engineer-teacher were discovered, what are the main aspects of
professional competence formation of the individual in a higher education learning process.
Keywords: culture, educational activity, culture of educational activity, training of a future
teacher, model, training, specialists, engineer, teacher, method, process, role, purpose, graduate
school, formation.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями. В останнє десятиліття у сфері соціальних,
економічних, політичних змін у країні відбувається оновлення змісту професійної освіти,
що підкреслює необхідність підвищення якості професійної підготовки фахівців у системі
вищої освіти.
Широка затребуваність інженерними та педагогічними кадрами і той вплив, який
чинять інженери-педагоги на процеси, що відбуваються в суспільстві, визначили
підвищення вимог до їхньої професійної підготовки і компетентності. У ході професійної
діяльності інженерам-педагогам доводиться спілкуватися з різними людьми, оскільки
спілкування – це особливий самостійний вид професійної діяльності, який, однак, має
інженерно-технічну підготовку. Майбутній інженер-педагог відчуває серйозні труднощі у
сфері комунікативної взаємодії, що висуває в ряд актуальних проблему формування
професійно-комунікативної компетентності інженера-педагога, від рівня сформованості
якої значною мірою залежить успіх професійної діяльності. В цілях запобігання цих
ускладнень формування і розвиток професійно-комунікативної компетентності майбутнього
інженера-педагога має стати цілеспрямованим і спеціально організованим.
Проблема розвитку професійно-комунікативної компетентності інженера-педагога
вимагає аналізу інженерної діяльності, яка відрізняється складністю, різноманітністю
поставлених завдань, відповідальністю з точки зору виконання службових обов'язків. Будьяка діяльність, зокрема і інженерно-педагогічна, багата і складна за своїм змістом, формою
і способами здійснення.
У наукових роботах із проблематики розвитку інженерно-педагогічної освіти на
основі аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду навчання інженерів-педагогів робиться
загальний висновок, що в сучасних умовах воно має базуватися на компетентісному
підході. У багатьох країнах підготовка кадрів орієнтована на розвиток компетентності і є
найбільш поширеною концепцією в останні роки.
Вимога до професійної компетентності майбутніх фахівців простежується в
законодавстві України про професійно-технічну освіту. Відповідно до Закону України «Про
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професійно-технічну освіту» [7], ця освіта є комплексом педагогічних та організаційноуправлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями,
вміннями і навичками з обраної ними галузі професійної діяльності, розвиток
компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема підготовки фахівців до
професійної діяльності та підвищення ефективності навчання у вищій школі є актуальною.
У дослідженнях Ю. К. Бабанського, А. А. Вербицького, Е. Ф. Зеєра, І. Я. Лернера, В. А.
Сластеніна та інших запропоновано концепції, що розкривають основні аспекти та
напрямки підвищення якості професійної освіти.
Проблема професіоналізму і компетентності завжди перебувала в колі наукових
інтересів учених, а з середини минулого століття вона трансформувалась у проблему
формування професійної компетентності майбутніх фахівців у процесі навчання у вищих
навчальних закладах. Як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники проблем сучасної вищої
освіти стверджують, що воно повинно базуватися на компетентісному підході. Основу для
подальшого вивчення проблеми формування професійно-комунікативної компетентності
інженера-педагога складають праці вчених, які вивчають систему, особливості та проблеми
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів: С. Я. Батишева, П. П. Блонського,
В. о. Блюхера, О. А. Булавенко, Е. А. Гришина, Е. Ф. Зеєра, Р. А. Карпової, О. Е. Коваленко,
Н.Д. Крупської, Ю. В. Кульчик, B. C. Ледньова, А. Н. Леонтьєва, Н.Ю. Нікітіної, В. І.
Ревякиної, Л. З. Тархан, К. Д. Ушинського тощо.
Феномен професійно-комунікативної компетентності фахівців досліджувався в
роботах А. О. Абдуллиної, Б. Р. Ананьєва, Ю. Н. Ємельянова, Ю. М. Жукова, Н.В.
Кузьміної, Б. Ф. Ломова, А. К. Маркової, Л. А. Петровської, Е. В. Сидоренко та інших, що
включають в поняття професійно-комунікативної компетентності потребу в спілкуванні,
інтенсивність і широту кола спілкування; уміння говорити і слухати, переконувати і з
повагою ставитися до позиції партнера зі спілкування; особливості емоційного відгуку на
отриману інформацію і особистість партнера; власне самопочуття в процесі комунікативної
діяльності; вміння контролювати себе, адекватно оцінювати самого себе, а не тільки
партнера зі спілкування.
У методичній літературі (Н.А. Іпполітова, М. Р. Львів, З. С. Смелкова, А. Н. Щукін та
ін.) професійно-комунікативна компетентність передбачає «володіння навичками
спілкування у визначеному професійному колективі, вміння створювати і інтерпретувати
професійно значущі висловлювання (тексти). А для цього майбутньому фахівцю необхідно
знати специфіку професійного спілкування в тій чи іншій сфері діяльності, норми мовної
поведінки, що забезпечують результативність і ефективність вирішення поставлених перед
ним професійних завдань».
Формування цілей статті (постановка завдання). Метою нашої статті є теоретичне
обґрунтування формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-педагогів у
процесі педагогічної діяльності.
Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
1. Розкрити сутність і структуру професійно-комунікативної компетентності
майбутніх інженерів-педагогів.
2. Схарактеризувати критерії і рівні професійно-комунікативної компетентності
майбутніх інженерів-педагогів.
3. Виявити організаційно-педагогічні умови, що сприяють формуванню професійнокомунікативної компетентності в майбутніх інженерів-педагогів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Освіта, професійна кваліфікація в
умовах ринкової економіки стають особистим капіталом громадян. Для того, щоб цим
капіталом можна було вигідно розпоряджатися, він повинен бути конвертованим на
ринку праці – легко знаходити собі застосування [1]. Найбільш яскраво ці тенденції
простежуються в майбутніх інженерів-педагогів, адже фахівці цієї професійнокваліфікаційної групи покликані одночасно забезпечувати виробництво та підготовку
нових кадрів. Сьогодні прогрес людства залежить не стільки від технологічного та
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економічного зростання, скільки від рівня розвитку особистості. Це зумовило перехід
від класичного поняття «трудові ресурси» до понять «людські ресурси», «людський
капітал», а потім до концепції «компетентності людини» і спонукало широко
використовувати компетентнісний підхід у підготовці фахівців різних професійних
груп. Освіта та професійна підготовка є фундаментом людського розвитку та прогресу
суспільства, а також виступають гарантом індивідуального розвитку, відроджують
інтелектуальний, духовний та виробничий потенціал суспільства. Значущість освіти і
професійної підготовки в розвитку людських ресурсів, визнання їх високими
цінностями людини і суспільства зумовило прийняття Міжнародною організацією
праці ще в 1975 р. Конвенції про професійну орієнтацію та професійну підготовку в
галузі розвитку людських ресурсів.
Таким чином, сьогодні на перший план виходить не тільки те, що знає фахівець
(інженер-педагог), але й те, що він вміє робити й здійснювати як професіонал. Із цього
випливає, що сучасні потреби суспільства, особистості й окремих соціальних груп в
освіті вимагають доповнити традиційний культурологічний підхід (де основний акцент
робився на засвоєння соціокультурного досвіду попередніх поколінь) у підготовці
фахівців, компетентнісним і особистісно орієнтованим підходами. Аналіз зазначених
підходів і співвідношення їх один з одним показує, що вони не суперечать, а взаємно
доповнюють один одного. При цьому важливо зауважити, що на відміну від
культурологічного підходу, компетентнісний підхід поки перебуває на стадії
затвердження, що природно вимагає його науково-теоретичної і практичної
аргументації.
Вищесказане підкреслюють багато вітчизняних дослідників у сфері підготовки
інженерів-педагогів у системі вищої освіти. На думку О. Е. Коваленко, «ситуація в
економіці вимагає сьогодні неординарних, зовсім нових підходів до формування
трудового потенціалу, змісту професійно-технічної освіти, нових методів і засобів
навчання в цій системі, безперервних, тісних зв'язків навчальних закладів із
роботодавцями» [1]. «Сьогодні потрібен працівник нового типу, – зазначає вона, –
професійно і соціально мобільний, який має глибокі професійні знання з інтегрованим
професіям, володіє економічними і правовими знаннями, основами наукової організації
праці та культури виробництва, здатний до технічного та соціального творчості,
самоствердження, готовий до роботи з використанням різних форм організації праці і
виробництва в умовах конкуренції» [2]. Ми згодні з тезою, що саме ланка інженернопедагогічної освіти сьогодні стає першочерговим, пріоритетним завданням у розвитку
вищої освіти України. При цьому необхідно відзначити, що сучасна інженерна
педагогіка утворилася на основі природного з'єднання інженерної і педагогічної освіти,
проте не є простим механічним поєднанням цих двох видів освіти – це новий вид
системи знань.
Сучасна концепція інженерно-педагогічної освіти України передбачає наявність у
структурі діяльності інженера-педагога двох взаємопов'язаних і відносно самостійних видів
професійної діяльності, професійно-педагогічної та професійно-інженерної. Інженерпедагог повинен не тільки викладати певну навчальну дисципліну, але й здійснювати
керівництво практикою учнів середнього професійного навчального закладу, тобто
інженер-педагог професійної школи повинен бути компетентним у певній профільній
предметній галузі [3].
Навчання майбутніх інженерів-педагогів, які володіли б повним і комплексним
багажем знань, умінь і навичок щодо інженерного та педагогічного напрямів, необхідно
організовувати, гармонійно поєднуючи теоретичну і практичну складові навчального
процесу, виробничу практику, яка є основою формування практичних виробничих і
педагогічних компетентностей. Під виробничою практикою в широкому сенсі ми розуміємо
цикл практик, передбачених навчальними планами підготовки інженерів-педагогів
(починаючи з навчально-ознайомчої практики і закінчуючи переддипломною), оскільки всі
види практики або пов'язані з виробничою діяльністю в реальних або імітованих умовах
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підприємств, або в навчальних закладах при викладанні інженерних дисциплін.
Вищевказані елементи професійної освіти покликані допомогти майбутнім інженерампедагогам якомога швидше влитися у виробничу і (або) педагогічну діяльність. Адже їхня
професійна діяльність включає два самостійних і водночас взаємопов'язаних компонентів:
інженерну і педагогічну.
Такої думки дотримуються автори концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти
в Україні [6]. Наявність інженерного компонента дозволяє спеціалісту працювати у сфері
промислового виробництва, використання педагогічної діяльності зводиться до організації
та реалізації навчально-виховного процесу, що дає йому соціальну захищеність.
Таким чином, навчання інженерів-педагогів, необхідно розглядати як комплексний
паралельно-послідовний процес, який включає в себе всі види навчальної діяльності, що
відносяться до інженерної і педагогічної компонентів. Взаємозв'язок компонентів навчання
інженера-педагога проявляється в тому, що завдяки інженерному блоку інженер-педагог під
час здійснення педагогічної діяльності має можливість правильно підготувати матеріальнотехнічну базу і опанувати науково достовірними технічними знаннями з метою передачі їх
студентам. Аналіз інженерно-педагогічної діяльності показав, що вона відрізняється від
діяльності інженерної і педагогічної характером виконання дій.
При цьому характер цієї діяльності відображається в змісті освіти інженера-педагога.
Фактично фахівцю необхідно засвоїти два види діяльності, а термін його навчання у
вищому навчальному закладі становить п'ять років. Стільки ж часу становить термін
підготовки окремо інженерів і окремо педагогів. При цьому обсяг інформації, який
необхідно засвоїти інженеру-педагогу, значно більший, ніж у інженера або педагога, що
видно з аналізу інженерно-педагогічної діяльності [9].
Таким чином, виникає протиріччя між часом, відведеним на навчання інженерапедагога, і обсягом знань і вмінь, які він повинен засвоїти. Це протиріччя зумовило
постановку проблеми оптимізації процесу навчання, яку вирішити шляхом збільшення
часу відведеного на навчання неможливо. Тому слід звернути увагу на оптимізацію
змісту освіти майбутніх інженерів-педагогів і на вибір доцільних і раціональних форм і
методів навчання, які повинні використовуватися при підготовці інженерів-педагогів у
навчальному закладі [8].
Висновки. Практика та результати наукових досліджень свідчать, що підготовка
майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ націлена в першу чергу на одержання
професійних знань, навичок, умінь і є формою розвитку інженерної свідомості і
технічного мислення, в той час, як власне інженерна практична діяльність як процес
створення і експлуатації техніки вимагає не тільки хороших професійних, але й
комунікативних знань, умінь, навичок і сформованих комунікативних якостей
особистості.
Як показує практика, технологічні сторони професійного спілкування і відповідні
комунікативні вміння не завжди усвідомлюються майбутніми інженерами-педагогами
як важливі засоби та умови їх ефективної професійної діяльності, тому значна частина
випускників переживає труднощі у професійно-комунікативної діяльності. Це
обумовлено недостатнім рівнем їх теоретичної та практичної професійнокомунікативної підготовки, слабкою сформованістю мотиваційного ставлення до
професійного спілкування як важливого аспекту професійної діяльності, а також
професійно значущих комунікативних умінь і якостей особистості.
Компетентнісний підхід в освіті передбачає, що професійне становлення
інженера-педагога включає в себе такі компоненти, як професійна компетентність,
самореалізація, самоактуалізація. І інженер-педагог у системі освіти не аморфна особа,
відірвана від реальності буття, а людина, яка за допомогою постійної роботи над собою
вдосконалює свої професійні та особистісні якості, мета і сенс якої полягає в тому, щоб
навчитися бути справджнім фахівцем, який реалізує гармонію себе і світу через
досягнення граничних буттєвих і професійних цінностей.
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ЛЕКЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ
ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ
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У статті здійснено ретроспективний аналіз лекційної форми навчання у вітчизняній
вищій школі. Визначено причини дискусії в середовищі прогресивної науково-педагогічної
громадськостіXIX – початку ХХ століття щодо її доцільності, переваг і недоліків з огляду
на суспільні вимоги. Розкрито теоретико-методичні засади підготовки й проведення
академічної лекції як основної форми навчання у національній вищій школі(принципи,
функції, структура, основні вимоги). Акцентовано увагу на недоліках академічної
(традиційної) лекції в контексті сучасних викликів (глобалізація, інновації в науковотехнічній сфері, мобільність людських ресурсів, реалізація «Програми навчання протягом
життя» тощо). Висловлено авторську позицію щодо шляхів підвищення ефективності
лекційної форми навчання у ВНЗ (поєднання керівної ролі викладача з високою активністю
студентів на основі використання сучасних інноваційних (інтерактивних, мультимедійних,
інформаційних) технологій, забезпечення оперативного зворотного зв'язку зі студентами,
інтенсифікація педагогічної праці, мобілізація мислення, знань та вмінь студентів шляхом
запровадження інноваційних технологій, реалізація повною мірою принципу виховуючого
навчання, орієнтування на попереднє самостійне засвоєння студентами змісту лекційного
матеріалу). Окреслено найбільш раціональні й дієві способи трансформації лекційної форми
навчання з огляду на сучасні вимоги (проблемна лекція, лекція із заздалегідь
запланованими помилками, лекція брейнстормінг («мозкова атака»), лекція пресконференція, бінарна лекція, інтерактивна лекція тощо). Доведено доцільність широкого
запровадження в практику вищої школи інтерактивної, мультимедійної та проблемної
лекцій. Зазначено умови, що покликані забезпечити результативність запровадження
названих інновацій.
Ключові слова: форма навчання, лекція, види лекцій, інновації, вимоги, принципи,
функції, умови.
Зеленская Л.Д. «Лекционная форма обучения в контексте трансформационных
вызовов современности»
В статье осуществлен ретроспективный аналіз лекционной формы обучения в
отечественной высшей школе. Определены причины дискуссии в средепрогрессивной
научно-педагогической общественности второй половины XIX - начала ХХ века
относительно цецелесообразности, преимуществ и недостатков в связи с общественными
требованиями. Раскрыты теоретико-методические основы подготовки и проведения
академической лекции как основной формы обучения в национальной высшей школе
(принципы, функции, структура, основне требования). Акцентировано внимание на не
достатках академической (традиционной) лекции в контексте современных вызовов
(глобализация, инновации в научно-техническойсфере, мобильность человеческих
ресурсов, реализация «Программы обучения в течении жизни» и т.п.). Высказано авторскую
позицию относительно повышения эффективности лекционной формы обучения в вузе
(сочетание руководящей роли преподавателя с высокой активностью студентов на основе
использования
современных
инновационных
(интерактивных,
мультимедийных,

© Зеленська Л.Д., 2016

219

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

информационных) технологий, обеспечение оперативной обратной святи со студентами,
интенсификация педагогического труда, мобилизация мышления, знаний и учений
студентов путем внедрения инновационных технологий, реализация в полной мере
принципа воспитывающего обучения, ориентация на предварительное самостоятельное
усвоение студентами содержания лекционного материала). Определены наиболее
рациональные и эффективные способы трансформации лекционной формы обучения с
учетом современных требований (проблемная лекция, лекция с заранее запланированными
ошибками, лекція брейнсторминг («мозговая атака»), лекція пресс-конференция, бинарная
лекция, интерактивная лекция и т.д.). Доказана целесообразность широкого внедрения в
практику высшей школы интерактивной, мультимедийной и проблемной лекций. Указаны
условия, призванные обеспечить результативность внедрения перечисленных инноваций.
Ключевые слова: форма обучения, лекция, виды лекций, инновации, требования,
принципы, функции, условия.
Zelenska L. “Lecture in the context of modern transformation challenges”
The article looks into the retrospective analysis of lecture as a form of education in the
national high school. The reasons for debate among progressive scientific and educational society
of XIX- early XX century on its expediency, advantages and disadvantages due to public demands
are determined. The present article reveals theoretical and methodological principles of
preparation and conducting of academic lecture as the main form of education in national high
school (principles, functions, structure, basic requirements). The attention is concentrated on
disadvantages of academic (traditional) lectures in the context of current challenges (globalization,
innovations in science and technology, mobility of human resources, realization of the "Program
of lifelong learning", etc.). The author's position as to the ways of improving lecture forms of
education at the university (combination of leadership of the teacher with students of high activity
level through the use of modern innovative (interactive, multimedia, informational) technologies,
providing an efficient feedback from students, intensification of pedagogical work, mobilization of
thinking, knowledge and skills of students through the introduction of innovative technologies, full
implementation of the principle of full educational learning, orientation on the previously mastered
by students material of the lecture ) is presented. The most rational and effective ways of
transformation the lecture as a form of education due to the modern requirements (problematic
lecture, lecture with premeditated errors, "brainstorming", lecture as a press-conference, binary
lectures, interactive lectures, etc.) are outlined. The expediency of wide introduction of multimedia
and problematic lectures into the high school educational process is proved. Conditions said to be
intended to ensure the effectiveness of the introduction of innovations presented are indicated.
Key words: form of education, lecture, lecture types, innovations, requirements, principles,
functions, conditions.
Постановка проблеми. Розбудова національної системи вищої освіти в сучасних
умовах з урахуванням кардинальних змін у всіх сферах суспільного життя, історичних
викликів XXI століття вимагає критичного осмислення досягнутого і зосередження зусиль
та ресурсів на розв'язанні найбільш гострих проблем, які стримують розвиток, не дають
можливості забезпечити нову якість вищої освіти, адекватну нинішній історичній епосі.
Серед зазначених проблем особливо актуальними є: недостатня відповідність освітніх
послуг вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці; повільне
здійснення гуманізації та інформатизації системи вищої освіти, впровадження в навчальновиховний процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій; відсутність
системи мотивацій і стимулювання інноваційної діяльності тощо.
Одним із шляхів вирішення зазначених проблем слугує модернізація не лише
структури й змісту вищої освіти, але й організаційних форм навчання, зокрема лекційної, на
інноваційній основі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Публікації останніх років свідчать про
активний пошук науковцями й викладачами-практиками нових підходів до організації й
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проведення лекційних занять у вищій школі. Так, питання ефективного поєднання
методологічної, дидактичної й технологічної складових у змісті й структурі лекції знайшли
обґрунтування в працях О. Аксьонової, С. Вітвицької, Л. Головко, В. Нагаєва, С. Піхоти,
Т. Ротової та ін.; шляхи й методичні прийоми забезпечення пізнавальної активності й
самостійності студентів під час лекційних занять висвітлено в працях А. Алексюка,
В. Вергасова, І. Кобиляцького, А. Кузьмінського, М. Махмутова та ін.; інноваційні підходи
до проведення сучасної лекції представлено в наукових доробках М. Артюшиної,
М. Буланової-Топоркової, Т. Головчука, Л. Кайдалової, М. Махінової, В. Ягупова та ін.
Мета статті – на основі аналізу ґенези лекційної форми навчання у національній
вищій школі охарактеризувати альтернативні підходи до її організації в контексті сучасних
викликів.
Виклад основного змісту. Як відомо, лекція є основною формою навчання у вищій
школі, дидактична мета якої полягає в тому, щоб увести студентів у наукову проблему,
повідомити і розкрити основні питання теми, зосередити увагу на найскладнішому
матеріалі, готувати їх до подальшої самостійної роботи.
Зазначимо, що лекційна форма навчання зародилася в Стародавній Греції і набула
розвитку в Стародавньому Римі та в епоху Середньовіччя. У цей час джерел інформації
було обмаль, тому вчений, як правило магістр або професор, систематизував інформацію у
вигляді писаних текстів і на заняттях зачитував матеріал студентам. Це був своєрідний
спосіб колективного розповсюдження і засвоєння інформації.
У процесі наукового пошуку встановлено, що така практика зберігалася й у
вітчизняній вищій школі аж до середини XIX століття. При цьому більшість
університетських лекційних курсів не мала наукового спрямування і містила лише
фрагментарні уявлення викладача про предмет.Студентам також відводилася роль пасивних
спостерігачів, що полягала «у вислуховуванні та розумінні лекцій, які читаються» [5].
Зазначені тенденції зумовлювали не тільки негативне ставлення до лекцій з боку студентів,
але й породжували думки серед викладачів щодо їх недоцільності в умовах інтенсивного
розвитку наукового знання й широкого запровадження практичних і семінарських занять,
що набули поширення, починаючи з другої половини XIX століття. Зокрема, М. Пирогов
одну із причин негативного ставлення студентів до багатьох університетських лекторів
убачав у тому, що вони часто не вірили своєму викладачеві або не були впевнені в глибині
його знань та щирості наукових переконань. «Тому, - писав учений, - новому поколінню
наших професорів потрібно добре зрозуміти значення авторитету в науці та його
необхідність для студентів» [7, с. 387].
Вивчення історико-педагогічних джерел [3; 5; 7] засвідчує той факт, що саме на межі
XIX-ХХ століть науково-педагогічною громадськістю починає здійснюватися інтенсивний
пошук шляхів раціоналізації лекційної форми навчання, серед яких перевага надавалася
поглибленню змісту лекції, удосконаленню способів організації розумової діяльності
студентів, активізації їхнього мислення за допомогою дидактичних засобів розвитку уваги і
подолання пасивності («короткі диспути», «бесіди», «задавання запитань» тощо). Зокрема,
М. Пирогов обґрунтував два методичних різновиди читання лекції, кожен із яких мав
сприяти тому, щоб «розум слухачів на лекціях був у постійній роботі»: по-перше, коли
«викладач пояснює наукові істини, що не опубліковані чи одному йому відомі та ним одним
добуті»; по-друге, коли «викладач має особливий хист слова» [7, с. 139]. Водночас, будучи
прихильником ідеї розвитку самостійності й активності студентів у навчанні, учений
пропонував розглядати лекції і як доповнення до самостійної роботи студентів. За таких
умов, на його переконання, лекції мають набувати допоміжногоі роз'яснювального
значення.
Утім, як відомо, в практиці вищої школи впродовж наступного століття першість
посіла саме академічна лекція, яка залишається провідною формою навчання у вищій школі
дотепер. За словами проф. С. Миротворцева, академічна лекція стала «кульмінаційним
пунктом усього нашого викладання». Така лекція відповідає навчальному завданню
конкретної дисципліни і спрямована на реалізацію чинної програми. Вона будується на
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принципах системності, інформативності, наочності, доступності й покликана реалізувати
низку функцій: освітню, розвивальну, виховну, організаційну. Кожна така лекція є логічно
завершеною ланкою єдиної замкненої системи - курсу лекцій. У її тексті мають бути чітко
пов´язані між собою структурно-логічні дидактичні блоки. Проектується графічний текст,
планується де, коли, скільки і які схеми, рисунки, графіки, формули будуть подаватися як
підтвердження вербальної інформації. Принцип наочності реалізується за допомогою різних
засобів візуалізації. Академічна лекція читається зрозумілою для студентів мовою із
поясненням незнайомих слів і термінів. Її текст має бути логічним, простим і зрозумілим
[1].
Віддаючи перевагу саме академічній лекції, М.Жуковський зазначав, що за силою
вражень, які створює така лекція, вона стоїть вище від усіх інших форм і методів. Водночас
вона є найекономнішою в часі.
Утім на переконання більшості науковців [1; 4; 8], не дивлячись на її суттєві переваги,
академічна лекція має низку недоліків.
по-перше, інформація, яку подає викладач, спрямована, в основному, на слухову
пам'ять студента. Цей вид пам'яті досить недосконалий. Сприйнята інформація утримується
в короткотерміновій пам'яті невеликий проміжок часу. І коли немає підкріплення,
інформація «вивітрюється». Дослідження засвідчують той факт, що на кінець лекції з
усього обсягу поданої інформації студент може відтворити лише 10-15 %;
• по-друге, великі потоки слухачів (понад 50 осіб) позбавляють викладача можливості
ефективно управляти розумовою діяльністю студентів (робота за схемою «вислухай,
запам’ятай, відтвори»);
• по-третє, студенти молодших курсів слабко володіють методикою і технікою
сприймання змісту лекції та її конспектування;
• по-четверте, класична лекція певною мірою привчає студента до пасивного
привласнення чужих думок, не стимулює потягу до самостійного навчання, не забезпечує
індивідуального, диференційованого підходу до навчання;
• по-п’яте, значний обсяг часу витрачається лектором для запису студентами
основних ідей чи положень питання, що розкривається;
• по-шосте, не кожен лектор володіє риторичною майстерністю, що дозволяє
утримувати аудиторію впродовж відведеного лекційного часу.
Отже, недоліки самої традиційної лекції, з одного боку, й низка суспільних викликів,
які постали сьогодні перед вищою школою, з іншого боку, знову ставлять під сумнів
доцільність лекційної форми навчання і водночас стимулюють науково-педагогічну
спільноту до пошуку шляхів її вдосконалення. Непересічне значення в цьому процесі
належить саме суспільним викликам, до яких ми відносимо:
масовість здобуття вищої освіти, появу «нового студента», який позиціонує себе
як замовник освітніх послуг і вимагає більш комфортного і якісного навчання;
культурну реінтерпритацію вищої освіти, тобто віднесення її до «приватних
благ», що зумовило перетворення більшості університетів у бізнес-корпорації;
перебудову свідомості, ментальності, традиційних форм діяльності цілих
генерацій викладачів, втрату ними статусу монополіста і розпорядника знань і інформації;
інтенсивний розвиток інформаційних технологій, поширення дистанційного
навчання, що дозволяють студентам слухати лекції в онлайн-режимі кращих спеціалістів із
різних куточків світу. Тим быльше, що для сучасного покоління студентів заміна загального
фізичного освітнього простору віртуальним є вже природнім процесом;
необхідність реалізації «Програми навчання протягом життя» тощо.
На наше переконання, сьогодні ефективною є така лекція, яка дозволяє поєднати
керівну роль педагога з високою активністю студентів на основі використання сучасних
інноваційних (інтерактивних, мультимедійних, інформаційних) технологій, дає можливість
опрацьовувати значний масив інформації, налагоджувати оперативний зворотній зв'язок зі
студентами, сприяє інтенсифікації педагогічної праці, мобілізації мислення, знань та вмінь
студента і, як наслідок, досягнення високих результатів навчальної діяльності. Це вимагає
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принципово нової «університетської педагогіки» - від «педагогіки запам’ятовування» до
«педагогіки відкриття».
В останні роки педагогічною науковою і вишівською практикою накопичено значний
обсяг знань і практичних рекомендацій щодо підготовки, організації й проведення
нетрадиційних лекцій, які певною мірою відповідають зазначеним вимогам (проблемна
лекція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція брейнстормінг («мозкова
атака»), лекція прес-конференція, бінарна лекція, інтерактивна лекція тощо). Зупинимося на
характеристиці саме тих, які є сьогодні найбільш затребуваними на ринку освітніх послуг.
По-перше, - це інтерактивна лекція, що дозволяє поєднати керівну роль викладача з
високою активністю студентів на основі використання сучасних інтерактивних технологій.
Викладання програмного матеріалу в процесі такої лекції здійснюється шляхом активізації
знань студентів як ретроспективних, що побудовані на базі міжпредметних зв'язків, так і
новостворених, які студент отримує під час лекції за допомогою викладача та самостійного
мислення [6].
Слід звернути увагу на те, що не кожна лекція і не з кожного предмету може бути
побудована як інтерактивна. Тому мотивація викладача до читання інтерактивної лекції
повинна бути досить потужною та обґрунтованою.
На відміну від традиційної, інтерактивна лекція зводить до мінімуму монолог
викладача, а надає перевагу діалогу лектора і студентів, під час якого останні поступово
набувають необхідних знань. Інтерактивна лекція має не суто інформаційний характер, а
здебільшого проблемний і пошуковий. При цьому змінюється роль викладача: він не тільки
викладає матеріал, але й створює систему нової інформації, знань студентів шляхом
активізації їхньої самостійної роботи. Лектор ставить проблему перед студентами і
особисто допомагає їм самостійно працювати в напрямі її розв'язання, консультує в
поетапному пошуку рішення.
Отже, особливостями інтерактивної лекції є, по-перше, активізація мислення і
поведінки студентів, яка має довготривалий характер упродовж усього лекційного часу; подруге, - самостійність навчання та прийняття рішень студентами; по-третє, - постійна
взаємодія викладача і студентів.
За свідченням науковців [4; 6; 8], реалізація названих особливостей досягається під
час лекції за рахунок комплексного застосування найбільш доцільних у кожному
конкретному випадку інноваційних технологій. Серед них перевагу мають комп'ютерні
технології, зокрема гіпертекстові, навчальні модулі, ділові ігри, технології «кейс-стаді»,
«уорк-шоп», тренінги, презентації тощо.
Окрім інтерактивних лекцій сьогодні особливо затребуваними з боку суб’єктів учіння
є лекції на основі мультимедійних технологій. Організаційна сторона впровадження даної
технології полягає в тому, що на початку курсу студент отримує електронну версію
конспекту і на лекцію приходить із роздрукованим змістом. За такої умови він має
можливість раніше опрацювати матеріал лекції, визначити незрозумілі моменти та
уточнити їх під час лекції. На самій лекції студент звільняється від трудомісткого та
стомлюючого процесу конспектування і може зосередитися на суті навчального матеріалу.
Технологія лекції з використанням інтерактивної дошки дозволяє студенту
“увімкнути” всі канали сприйняття інформації. На екрані послідовно висвітлюється базова
ситуація та її розвиток. Ключові моменти підкреслюються, виділяються кольором,
пояснювальним текстом, звуковими ефектами. Механізми процесів пояснюються засобами
анімації та демонстрацією вмонтованих цифрових відеозйомок. Засоби дошки дозволяють у
доступній формі підкреслити найбільш значущі моменти лекції.
Підкреслимо, що переваги традиційної лекції (подання матеріалу викладачем,
розстановка акцентів, постановка завдання, послідовний розвиток складної системи від
елементарного об’єкта тощо) у віртуальній лекції навіть підсилюються.
Досвід засвідчує, що впровадження мультимедійних технологій в процес навчання є
достатньо дієвим, але потребує вирішення значного обсягу завдань щодо розвитку
матеріально-технічної бази, напрацюванню відповідного досвіду та методології викладання.
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Досить ефективною в контексті сучасних викликів вважаємо і проблемну лекцію, яка
ставить за мету розвинути творчі здібності студента, спрямувати його в напрямі здобуття
нових знань через власну ініціативу та активність у навчанні.
Прочитана проблемна лекція може бути з навчальної дисципліни або окремої теми,
яка має не суто інформаційний, а пошуковий характер. Особливістю такої лекції є те, що
викладач створює проблемну ситуацію, визначає проблему, яка потребує дослідження та
вирішення на даній лекції. При цьому лектор не тільки ставить проблему, а й організовує
процес її розв’язання, активізує студентів, залучає їх до обговорення, висловлення думок і
прийняття рішення. У такий спосіб студенти набувають знання через дію, активне
мислення, спільну працю над розв’язанням поставленої проблеми. Викладач, зі свого боку,
спрямовує розумову діяльність студентів у заданому напрямі.
Проблемний виклад лекції змінює роль викладача і перетворює його з традиційного
лектора, який бере на себе подання всієї системи знань з обраної теми, на викладачаконсультанта, який консультує студентів щодо розв’язання визначеної проблеми.
Орієнтовна структура проблемної лекції може бути такою:
1. Проблемний блок – постановка проблеми. Викладач повинен досить чітко
поставити проблему лекції і обґрунтувати необхідність її розв’язання.
2. Інформаційний блок – надання системи інформації. Викладач орієнтує студентів
щодо існуючого інструментарію, тобто того, що напрацьовано з даної проблеми з
теоретичної точки зору, які знання вже набуті в процесі розвитку світової чи вітчизняної
науки, яка інформація існує і які джерела її містять.
3. Блок аналізу і синтезу – всебічне вивчення проблеми дослідження. На цьому етапі
створюється наукове середовище, творчий мікроклімат для деталізованого обговорення
окремих питань, вивчення положень і процесів.
Унаслідок дослідження будь-яким методом студенти повинні надати варіанти
розв’язання проблеми, підходи до вирішення ситуації, поради, рекомендації, розробити
пропозиції. Викладач під час обговорення консультує студентів, активізує їхні попередні
знання та досвід, деталізує завдання, орієнтує щодо необхідної інформації, інструментарію
та механізму їх використання, сприяє обговоренню, допомагає в поетапному пошуку
рішення, формулює остаточний висновок.
4. Підсумковий блок – оцінка результатів дослідження. На цьому етапі викладач
підводить підсумки проведеного заняття, оцінює роботу студентів щодо розв’язання
поставленої проблеми [6].
Висновки. Отже, на підставі зазначеного можна зробити висновок про те, що
сьогодні в умовах інтенсивного розвитку інформаційних технологій, поширення вільного
доступу до різних джерел інформації, зміни функцій лектора від транслятора знань до
консультанта в самостійному здобутті студентами знань, лекційна форма викладання у
вищій школі потребує суттєвого оновлення. Лекційна аудиторія має перетворитися із
майданчика трансляції готової інформації в центр постановки завдань і обговорення шляхів
їх рішення. Це, у свою чергу, вимагає з одного боку, розширення функцій сучасної лекції,
серед яких ключовими постають методологічна, виховна, інформаційна, розвивальна,
орієнтувальна, організаційна, з іншого боку, - підвищення вимог до неї. Проте досягти
очікуваних результатів можливо за таких умов:
- по-перше, покращення матеріально-технічної бази, укомплектування лекційних
аудиторій сучасними технічними засобами: комп’ютером, мультимедійним проектором,
інтерактивною дошкою (типу SMART Board);
- по-друге, розробки електронної версії лекційного курсу (мультимедійного
підручника, електронного конспекту лекцій, презентаційної версії курсу у форматі
PowerPoint), з яким студент може ознайомитися на інформаційно-консультативному сайті
кафедри або безпосередньо у викладача;
- по-третє, зміни мотивації навчальної діяльності студентів у зв’язку з наданням їм
повного конспекту лекцій для попереднього ознайомлення;
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- по-четверте, поглиблення методичної й технічної підготовленості професорськовикладацького складу, розвитку вмінь і навичок вибудовувати суб’єкт-суб’єктні відносини
під час лекції в діалоговому режимі, виявлення педагогічного такту в стосунках зі
студентами, а також реалізації повною мірою принципу виховуючого навчання, оскільки
перед професорсько-викладацьким складом сьогодні стоїть складне завдання: виховати не
інтелектуала, а інтелігента.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушуваної проблеми.
Перспективними напрямами подальших наукових пошуків може стати виявлення шляхів і
способів оперативного вдосконалення провідних форм навчання у вищій школі в контексті
сучасних суспільних викликів.
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ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У КУРСАНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
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У роботі розглядаються питання формування політичної компентності у курсантів
Національної академії Національної гвардії України. Наведено досвід розвитку зарубіжної та
вітчизняної політичної культури, як незамінної складової політичної компетенції. Розглянуті
основні компоненти політичної компетентності та політичної культури. Розглянуто проблеми
становлення воєнної політології в Україні. Зроблено висновки щодо необхідності подальшого
удосконалення політичної компетентності курсантів. Наголошується на необхідності
подальшого науково-теоретичного обґрунтування розробки проблеми політичної
компетентності курсантівНаціональної академії Національної гвардії України. Акцент
зроблений на необхідності проведення кількісних та якісних досліджень для визначення стану
сформованості політичної компетентності курсантів, а також розробці пропозицій для
керівництва військових закладів України, для покращення якості освітита поліпшення
політичної грамотності військовослужбовців.
Ключеві слова: компетентність,
політична компетентність, політична культура,
компоненти політичної культури.
Куруч А.В. «Теоритические аспекты формирования политической компетентности у
курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины».
В работе рассматриваются вопросы политической компетенции курсантов Национальной
академии национальной гвардии Украины. Приведен пример развития зарубежной и
отечественной политической культуры, как незаменимой составной политической
компетентности. Рассмотрены основные компоненты политической компетентности и
политической культуры. Рассмотрено становление военной политологии в Украине. Сделаны
выводы по значению и дальнейшему развитию политической компетентности курсантов, ее
усовершенствование. Отмечается необходимость дальнейшего научно-теоритического
обоснования проблемы политической компетентности курсантовНациональной академии
национальной гвардии Украины. Акцент сделан на необходимости проведения количественных
и качественных исследований для измерения качества политической компетентности курсантов
а также разроботке предложений для руководства военных учреждений Украины.
Ключевые слова: компетентность, политическая компетентность, политическая культура,
компоненты политической культуры.
Kuruch A.V. "Theoretically aspects of political competence cadets' formation of the National
Academy of the National Guard of Ukraine. »
The paper deals with the political competence of the students of the National Academy of the
National Guard of Ukraine. There is the example of the development of foreign and domestic political
culture as an essential component of political competence. The basic components of the political
competence and political culture are analyzed. We consider the establishment of military political
science in Ukraine. We drew the conclusions on the value and further development of the political
competence of the students. We pointed the need for further scientific-theoretical substantiation of the
problem of political competence of cadets of the National Academy of the National Guard of Ukraine.
Emphasis is placed on the need for quantitative and qualitative research to measure the quality of the
political competence of the cadets and proposals to guide the military institutions of Ukraine.
Keywords: competence, political competence, political culture, political culture component
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Актуальність дослідження і постановка проблеми. У процесі
становлення
демократичного суспільства в Україні, кожен громадянин несе частину відповідальності за
політичну ситуацію в країні, саме тому питання поліпшення політичної компетентності
широких верств населення України стоїть дуже гостро. Це в першу чергу стосується тих осіб,
для яких політична компетентність є складовою їхньої інтегральної професійної
компетентності. Курсанти НАНГУ є невід’ємною частиною сучасного українського
суспільства. Їхня майбутня
професійна діяльність потребує формування політичної
компетентності на високому рівні, адже за період навчання курсанти не тільки здобувають
професію, а й формуються як особистості зі своїм індивідуальним світоглядом, політичною
свідомістю та політичною культурою. Від успіху цього процесу залежить, наскільки освічені та
відповідальні люди будуть забезпечувати обороноспроможність країни.
Аналіз досліджень та публікацій. Політична компетентність є невід’ємною складовою
політичної культури. ЇЇ досліджували такі визнані особистості як Н. Мак'явеллі, Ж.-Ж. Руссо, А.
де Токвіль, В. Вільсон, Т. Адорно, Г. Маркузе, Е. Фромм. Шлях до сучасної концепції
політичної культури достатньо довгий. Першим, хто ввів термін «політична культура», був
німецький філософ-просвітитель XVIII століття Йоган Гердер, але він не вклав сучасний зміст в
цей термін і не припускав, що концепція політичної культури буде мати такий сильний вплив
на політичну науку.
Великий вклад у вивчення політичної культури зробив американський політолог
Г.Алмонд у 50-60 роках ХХ ст. Цікавість до політичної культури була обумовлена історичними
подіями, більшість країн, які в цей час звільнилися від колоніального рабства, спробували
скопіювати політичну систему США, але ці спробі були приречені на невдачу. Аналізуючи
результати таких спроб, американські політологи, зокрема Алмонд та Верба, сформулювали
концепцію політичної культури [5].
Більш широку трактовку політичній культурі надає Л. Пай, він вводить такі поняття, як
«політична ідеологія», «національний характер і дух», «національна політична психологія» і
«фундаментальні цінності народу».
Як систему символів, що включена до системи політичних комунікацій, політичну
культуру розглядав Л. Дітмер.
Отже, на основі дослідження поглядів різних авторів можна стверджувати, що політична
культура це – сукупність установок, цінностей, поведінки, яка стосується взаємних відносин
між громадянами та владою. А політична компетентність дає змогу розуміти цілі та наслідки
цих відносин [6].
Відображення процесу формування політичної компетентності є в роботах
обмеженої кількості авторів Н. Лепська, О. Скнар, І. П’янковська, Н.Ротар. Зокрема вивченню
питання компетентності приділено мало уваги. Під час аналізу літератури з досліджуваного
питання були вивчені публікації, які стосуються окремих компонентів політичної
компетентності. Зокрема існують нечисленні статті щодо компетенції у вирішенні проблем ( Д.
Єрмаков, К. Митрофанов, О. Соколова, К. Поливанова, Г. Цукерман), щодо професійної та
особистої відповідальності спеціалістів різних галузей ( В. Акін, П. Друкер, Ф. Коллінз, Д. Лед,
М. Солодкая), щодо специфіки роботи в групі та колективі ( Ю. Байков, В. Виноградов, Д.
Егоров, І. Лук,янова, О. Єрлих). Однак проблема комплексного формування політичної
компетентності, як цілісної педагогічної категорії, залишається недостатньо вивченою.
Постановка завдання. Метою роботи є аналіз ситуації щодо формування політичної
компетентності в курсантів Національної академії національної гвардії України і надання
пропозицій щодо її поліпшення.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо понятійно-термінологічний апарат
досліджуваної проблеми. Отже, політична компетентність (від лат. Competo - добиваюся,
відповідаю, підходжу; competensis - відповідний, здатний) - володіння ґрунтовними знаннями в
якійсь галузі; компетенцією у відповідній сфері знання, авторитетною думкою. Політична
компетентність - володіння широким, сучасним комплексом знань про політику, умінням їх
застосовувати на практиці в політичному житті суспільства. Політична компетентність
складається із сукупних політичний знань, накопиченого політичного досвіду, володінням
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політичними технологіями, що врешті-решт веде до зростання авторитету носія цього знання і
вміння, в силу чого він виступає як авторитетно-компетентна особа [3].
Політична компетентність складається з декількох структурних компонентів. Наприклад,
когнітивний компонент пов’язаний зі знанням своїх політичних прав, механізму їх захисту,
соціальних норм, традицій, цінностей, існуючих в даному суспільстві. Для цього потрібні певні
вміння та навики щодо придбання знань та оволодіння інформацією. Причому важливі не самі
знання в їхньому багатогранному аспекті, а система знань у термінах та фактах, яка дозволить
громадянину поповнювати їх за потребою.
Емоційний компонент включає систему відношень індивідуума до себе, як до
громадянина, громадянського суспільства і держави, політичним правам та обов’язкам.
Наступний компонент політичної компетентності поведінковий. Він передбачає
реалізацію тієї чи іншої моделі політичної поведінки: участь у роботі громадсько-політичних
організацій, електоральна активність, залучення до реалізації соціальних, економічних програм.
Останній компонент регулятивний – він направлений на самоусвідомлення та на
самооцінку своєї громадянської позиції, своїх можливостей у сфері політичної діяльності,
осмислення і регуляцію системи політичних переконань, вибраних поведінкових стратегій. [1]
Важливо виділити внутрішні і зовнішні аспекти політичної компетентності. Багато
вчених пов’язують внутрішні аспекти зі сприйняттям громадянами своєї компетентності, а
зовнішні – з визначенням ступеня важливості існуючої політичної системи. Значною
характеристикою взаємовідносин населення і політичної системи є уявлення людей про те,
наскільки вони зможуть розібратися в політичних питаннях. З однієї сторони, в людини може
бути недостатньо ресурсів, щоб зрозуміти всі нюанси політичних проблем, з іншого боку, сама
політика може бути достатньо важкою простому громадянину, так що без знань внутрішніх
механізмів важко в ній орієнтуватися. Виходячи з проведеного аналізу, ми вважаємо, що
внутрішній аспект пов’язаний з оцінкою суб’єктом тих або інших складових політичної
компетентності, а зовнішній – із проявом у навколишньому середовищі. В достатній мірі
розкриває сутність політичної компетентності цікавість до політики, інформування про
політичний процес, довіра, рівень і форма політичної активності, мотиви дії, результативність
політичної участі. [8]
Політична компетентність військових розглядалася в працях таких науковців, як В.
Афанасенко, В. Рєзніков, І.Ващенко, Б. Бородін, І. Азаров, усі вони пояснюють політичну
компетентність, не виходячи за рамки курсу воєнної політології, і взагалі не виділяють її як
окремий предмет вивчення. На основі проведеного аналізу ми з’ясували, що на сьогоднішній
день проблемі вивчення політичної компетентності українських військовослужбовців
приділялось недостатньо уваги. Вивченню взаємодії армії і політики присвячена незначна
кількість наукових праць. Більше уваги приділяється політичній компетентності студентів
гуманітарних наук, ніж курсантам НАНГУ, тому що довгий час існувала думка про
аполітичність військовослужбовців. Участь у політичному житті країни ототожнювалась
залученню населення до участі в політичних партіях та громадських організаціях. Оскільки
армія організована, мобільна та потужна сила, що володіє значним арсеналом людських та
технічних ресурсів, за своїм ступенем організованості та підготовки з нею не може зрівнятися
ніякий інший соціальний інститут держави. Саме тому й існувала думка, що військові повинні
бути поза політикою. Події 2014 року змінили уявлення про значення політичної компетенції
для військових. Поступово змінюється підхід до навчання та виховання курсантів. У сучасному
розумінні військовослужбовець – це людина інтелектуально розвинута, розумна, врівноважена
та політично грамотна. Існує класифікація політичної компетентності для студентів
гуманітарних ВНЗ. Але цю класифікацію можна сміливо застосовувати і для курсантів НАНГУ,
оскільки ці принципи базуються більше на людських якостях.
Виходячи з змістовного наповнення терміну «політична компетентність», який був
запропонований Радою Європи в 1989 році, варто виділити три основоположні принципи
реалізації політичної компетентності майбутнього спеціаліста: індивідуально-моральний,
соціальний та політичний.
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Індивідуально-моральний базується на тому, що майбутній спеціаліст повинен вміти
приймати відповідальні рішення, мати основні уявлення про етику професійної діяльності, про
відповідальність за методи та результати своєї роботи, про належне співвідношення особистих,
корпоративних, державних інтересів та цінностей. Необхідно формувати у спеціалістів уміння
вирішувати проблеми, що з’являються в різноманітних ситуаціях: в поведінці та в стосунках
людей, в оцінці особистих вчинків, у професійній діяльності, при орієнтації на ринку праці.
Таким чином, критерієм оцінки індивідуально-морального принципу є:
−
знання про причини, масштаби та способи вирішення професійних проблем, знання
професійних етичних норм;
−
вміння та навички розрізняти факти та думки, спроектувати різні робочі ситуації,
вміння логічно висловлювати свою позицію, вміння використовувати особистий досвід
стосовно конкретної ситуації, здатність до самоконтролю;
−
діяльністно-важливі якості: цілеспрямованість, відповідальність, адекватна самооцінка,
впевненість у собі, чесність, порядність.
Соціальний принцип базується на тому, що кожний спеціаліст має вміти приймати
участь у колективних рішеннях, домовлятися на основі розумного компромісу, має вирішувати
конфлікти ненасильницькими методами. Кожен спеціаліст повинен вміти виробляти стратегію
взаємодії з оточуючими людьми, організовувати спільну діяльність для досягнення визначених
соціально значущих цілей. Знати етику професійного спілкування та використовувати її. Даний
принцип характеризує організаторські здібності та управлінські якості спеціаліста, а також
свідчить про вміння попереджати конфліктні ситуації.
Можна виділити такі показники сформованості соціального принципу реалізації
політичної компетентності у спеціалістів:
−
знання суспільних норм та правил поведінки, знання етики професійного спілкування,
знання основ психології;
−
вміння та навики конструктивно взаємодіяти з людьми, переконувати, вміння
максимально використовувати свій досвід;
−
діяльністно-важливі якості: комунікабельність, лідерські якості, соціальна активність,
критичне ставлення до себе та оточуючих.
Політичний принцип основується на формуванні політичної грамотності, здатності до
глобального мислення, здатності науково оцінювати соціально значущі процеси і проблеми,
критично ставитися до того чи іншого аспекту розвитку суспільства, сприяння формуванню
цінностей свободи та демократії, виховання толерантності як норми соціального існування.
Критеріями сформованості політичного принципу реалізації політичної компетентності є:
−
знання тенденцій та основних напрямків політичного розвитку суспільства та держави,
тенденції розвитку економічних процесів, знання тенденції розвитку професійної сфери;
−
вміння та навички аналізувати соціально значущі процеси, вміння та навички
прогнозувати результати професійної діяльності;
−
діяльністно-важливі якості: патріотизм, гуманізм, потреба у самовдосконаленні,
толерантність.
В зв’язку з індивідуальними особливостями та нерівномірним розвитком політичної
компетентності у студентів виділені критерії будуть мати різну ступінь прояву і відповідати
одному із ступенів сформованості: низькому, середньому, високому.
Якщо більшість критеріїв перебувають на низькому рівні, то для студента характерна
позиція уникання відповідальності та неготовності вирішити проблему. Спостерігається висока
старанність при низькій ініціативності. Не завжди виявляється власна точка зору на проблему.
Більшість показників сформованості політичної компетентності, які перебувають на
середньому рівні характеризуються недостатністю навичок міркування, прогнозування та
аналізу. У дискусійних ситуаціях не завжди готові взяти на себе відповідальність, часто
перекладаючи її на інших або на незалежні обставини. Мають завищену самооцінку. Маючи
перед собою ціль, не завжди дотримуються етично професійних норм.
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На високому рівні сформованості політичної компетентності студент характеризується
впевненістю при спілкуванні, при цьому потребує самовдосконалення. Здатен взяти на себе
відповідальність, прийняти до уваги наслідки своєї діяльності [5].
В останні декілька років ситуація в нашій країні змінюється, відбувається взаємодія
національної воєнної політики України і політики в галузі безпеки і оборони міждержавних
утворень, наприклад таких, як НАТО, відбувається обґрунтування напрямків національного
військового будівництва. Політична компетенція для військових стає актуальним завданням.
Воєнно-політологічні знання допоможуть курсантам зрозуміти місце і роль воєнної
організації в політичній системі, її функції, сформують розвинену воєнно-політичну культуру
майбутніх офіцерів. Варто пам’ятати, що політична компетентність підвищить соціальний
статус і престиж військової служби буде сприяти вихованню патріотизму [7].
В Україні в останнє десятиріччя воєнна політологія поступово набуває статусу
самостійної галузі наукового знання, але цей процес відбувається досить повільно. Питання
політичної компетентності серед курсантів НАНГУ повинно посідати одне з головних місць у
вихованні майбутніх офіцерів, важливо, щоб курсанти вміли не тільки виконувати бойові
задачі, а й самостійно могли
спрогнозувати будь-яку політичну подію чи ситуацію, які
відбуваються в Україні та світі. Адже національна гвардія в державі виконує найголовніші
політичні функції, такі як збереження кордону, збереження внутрішньої цілісності держави,
охороняє громадський порядок тощо.
Сьогодні гостро постає питання проведення ефективної воєнної політики як головного
складника національної безпеки. Політична компетенція не повинна базуватися лише на
теоретичних засадах, а насамперед одним із головних завдань її практичної реалізації повинен
бути прогноз тенденцій у розвитку сучасної армії, аналіз воєнно-політичної ситуації в світі та
навколо кордонів держави, оцінка можливих загроз тощо. Останнім часом відбувається
осмислення стратегії національної воєнної політики, формується нове середовище європейської
безпеки, визначається місце України в ньому.
Взагалі в багатьох країнах світу армія перетворилася на значущу суспільно-політичну
силу. Це такі країни, як Ізраїль, Росія, Германія. В Україні сьогодні відбувається реформування
армії, вона перетворюється на активний згуртований дисциплінований колектив, який має
високий інтелектуальний потенціал, що здатен впливати на політичне життя держави. [6]
Виходячи із викладеного вище, зробимо такі висновки:
У реаліях сучасного світу міжнародний тероризм, широкомасштабні військові операції в
усьому світі, гонка озброєння, етнічні конфлікти, організована злочинність становлять реальну
загрозу для міжнародної та національної безпеки. Наслідки цих чинників можуть бути
непередбачуваними та незворотними.
На жаль, протягом тривалого часу питанню політичної компетентності серед курсантів
НАНГУ не приділялося значної уваги. Низький рівень політичної поінформованості, який
зумовлює недостатню компетентність населення, неможливість визначити свою політичну
позицію навіть стосовно ключових питань суспільно-політичного розвитку України і
схильність громадян брати участь у вирішенні питань, незалежно від обізнаності у справі, все
це є наслідком радянського минулого нашої держави. Де політично компетентні громадяни, а
особливо військові, не були потрібні. Зараз ситуація в сучасному інформативному світі
змінюється, що нам і довели події в Україні в 2004 та 2014 роках. Але інерційна радянська
політична культура досі залишається домінуючою в нашому суспільстві, хоча дедалі
потужнішими стають українські політичні цінності та орієнтації. Сьогодні для України
актуальною є проблема радикального оновлення, трансформації посткомуністичної політичної
культури в національну, суверенну, демократичну як за змістом, так і за духом. [8]
Події 2014 року змусили нас обміркувати значення політичної компетентності
військових. Це питання залишається маловивченим, потребує вдосконалення понятійнотермінологічний апарат. Існує також проблема обмеженої кількості джерел, де можна було б
знайти достатню кількість інформації.
Необхідно зрозуміти місце і значення політичної компетентності в компетентнісній
моделі випускника бакалавратури НАНГУ. Навчальна програма НАНГУ не досконала, досить
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велику частину навчання курсантів посідає бойова та стройова підготовка, безумовно, це
важливо для майбутніх офіцерів, але в умовах сучасного інформаційного світу не варто
забувати про загальний розвиток курсантів як особистостей. Адже в бою виграє той, у кого
найменше втрат.
Потребує вдосконалення і кваліфікація викладачів. Також потребує вдосконалення
рівень якості освіти. Варто виявити цікавість у курсантів до вивчення політичних процесів, дати
змогу їм самостійно аналізувати та прогнозувати події, та не нав’язувати свою авторитетну
думку. Для більш поглибленого вивчення питання варто провести додаткові дослідження з
використанням тестових технологій та соціологічного інструментарію.
Перспективи подальших досліджень
До перспективних напрямів дослідження проблематики, що розглядається, ми
відносимо проведення низки опитувань щодо стану сформованості політичної компетентності
в курсантів НАНГУ і розроблення на цій основі пропозицій для керівництва вищих
військових навчальних закладів України.
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В статті обґрунтовано філософські та загальнонаукові засади розробки методичної
системи підготовки майбутніх інженерів – технологів харчової галузі до творчої
професійної діяльності. Встановлено, що категорії філософії мають значну
методологічну цінність та можуть бути застосовані у сфері творчої діяльності майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі. Розглянуто основні категорії філософії:
матеріальне та ідеальне, простір і час, причина і наслідок, необхідність і випадковість,
можливість і дійсність, загальне і одиничне, зміст і форма, сутність і явище,
суперечність і розвиток.
Встановлено, що зміст методичної системи підготовки майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі до творчої професійної діяльності повинен бути
представлений інтегрованими просторово-логічними трьохвимірними моделями, де
першим виміром є система знань про об’єкти харчової галузі, другим виміром є система
критеріїв та параметрів, а третім виміром є система прийомів та методів розв’язання
творчих задач щодо розробки та удосконалення об’єктів харчової галузі. Така модель
відображає просторово-часову єдність декларативної та процедурної складових творчої
професійної діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі
Ключові слова: філософські та загальнонаукові засади, підготовка майбутніх
інженерів – технологів харчової галузі, творча професійна діяльність, категорії
філософії, матеріальне та ідеальне, простір і час, причина і наслідок, необхідність і
випадковість, можливість і дійсність, загальне і одиничне, зміст і форма, сутність і
явище, суперечність і розвиток.
Лазарева Т. А., Якуб Коралевский, Тарасюк А.П. «Философские и общенаучные
принципы разработки методической системы подготовки будущих инженеровтехнологов пищевой отрасли к творческой профессиональной деятельности»
В статье обоснованы философские и общенаучные принципы разработки
методической системы подготовки будущих инженеров - технологов пищевой отрасли к
творческой профессиональной деятельности. Установлено, что категории философии
имеют значительную методологическую ценность и могут быть применены в сфере
творческой деятельности будущих инженеров-технологов пищевой отрасли.
Рассмотрены основные категории философии: материальное и идеальное, пространство
и время, причина и следствие, необходимость и случайность, возможность и
действительность, общее и единичное, содержание и форма, сущность и явление,
противоречие и развитие. Установлено, что содержание методической системы
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подготовки будущих инженеров-технологов пищевой отрасли к творческой
профессиональной деятельности должно быть представлено интегрированными
пространственно-логическими трехмерными моделями, где первым измерением
является система знаний об объектах пищевой отрасли, вторым измерением является
система критериев и параметров, а третьим измерением является система приемов и
методов решения творческих задач по разработке и совершенствованию объектов
пищевой отрасли. Такая модель отражает пространственно-временное единство
декларативной и процедурной составляющих творческой профессиональной
деятельности будущих инженеров-технологов пищевой отрасли.
Ключевые слова: философские и общенаучные принципы, подготовка будущих
инженеров - технологов пищевой отрасли, творческая профессиональная деятельность,
категории философии, материальное и идеальное, пространство и время, причина и
следствие, необходимость и случайность, возможность и действительность, общее и
единичное, содержание и форма, сущность и явление, противоречие и развитие.
T. Lazarieva, J. Koralevski, Tarasuk A. “Philosophical and general scientific principles
of teaching training development of future engineers of food technology for creative
activities”.
The philosophical and general scientific principles of design methodology of training
future engineers - technologists of food industry to creative profession were provided in the
article. Found that categories of philosophy have significant methodological value and can be
used for creative activity of future engineers the food industry. The basic philosophy
categories were considered: material and ideal, space and time, cause and effect, necessity and
chance, possibility and reality, and common identity, content and form, essence and
phenomenon, conflict and development.
It was established that the content of methodical system of training future engineers of
the food industry to the creative professional activities must be submitted integrated spatial
and logical three-dimensional models, where the first dimension is the system knowledge of
objects food industry, the second dimension is the system of criteria and parameters, and the
third measurement of a system of techniques and methods for solving creative tasks for the
development and improvement of facilities of the food industry. This model reflects the spacetime unity declarative and procedural components of creative professional activity of future
engineers of the food industry.
Keywords: philosophical and general scientific principles, training of future engineers technologists food industry, creative professional activities, categories of philosophy, material
and ideal, space and time, cause and effect, necessity and chance, possibility and reality,
universal and individual, content and form , essence and phenomenon, conflict and
development.
Постановка проблеми. Важливим етапом розробки теоретичних засад методичної
системи підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої
діяльності є визначення їх філософських основ. Категорії філософії відображають
універсальні властивості, зв’язки і відношення речей, закономірності розвитку всіх
матеріальних, нематеріальних, природних та духовних явищ. Категорії філософії мають
значну методологічну цінність та можуть бути застосовані у сфері творчої діяльності
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичною передумовою
філософського осмислення творчості та творчої діяльності є аналіз історії її становлення
та розвитку. Проблема визначення творчості та творчої діяльності представлена у
роботах багатьох філософів різних часів. З проведеного аналізу праць філософів щодо
філософських напрямів, положень та принципів, структури та механізмів творчої
діяльності отримано наступні висновки, які мають бути покладені в основу розробки
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методичної системи підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до
творчої професійної діяльності:
творча діяльність людини має динаміко-діалектичний характер, обумовлена
соціальними та культурними потребами суспільства та здійснюється за визначеними
нормами та законами;
динаміка суспільного розвитку обумовлена суперечностями, що постійно
виникають,
процес розвитку матеріальних об’єктів та техніки підпорядковується
законам діалектики та законам розвитку технічних систем;
основу творчого навчання складають активна творча діяльність,
проблемність, отримання досвіду, самостійність у вирішенні проблемних ситуацій;
у процесі творчої діяльності та створенні інноваційних об’єктів змінюється
як зовнішня, так і внутрішня – власна (особистісна) природа людини;
основним фактором розвитку науки, техніки та технології повинні стати
принципи природовідповідності, ресурсо-, енергозбереження, формування моральної,
духовної особистості майбутнього фахівця з метою гуманістичного розвитку
суспільства;
для розробки методичної системи підготовки майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі до творчої професійної діяльності необхідним є врахування
єдності детермінованих та імовірнісних процесів пізнання.
Постановка завдання. Метою дослідження є обґрунтування філософських та
загальнонаукових засад розробки методичної системи підготовки майбутніх інженерів –
технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Категорії філософії мають значну
методологічну цінність та можуть бути застосовані у сфері творчої діяльності майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі. Виділяють наступні основні категорії філософії:
матеріальне та ідеальне, простір і час, причина і наслідок, необхідність і випадковість,
можливість і дійсність, загальне і одиничне, зміст і форма, сутність і явище,
суперечність і розвиток.
Розглянемо такі філософські категорії, які можуть бути запропоновані для
розробки теоретичних засад методичної системи підготовки майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
У виробничій діяльності інженер-технолог має справу з такими об’єктами, як
сировина, напівфабрикати, харчові продукти, технології та обладнання. Ці конкретні
речі, предмети, явища та процеси є матеріальними об’єктами, на які спрямована
пізнавальна та перетворювальна діяльність фахівців. Матеріальним об’єктам
притаманна така властивість як структурність, що пояснюється існуванням якісно
різних рівнів організації матерії. Отже, кожний матеріальний об’єкт можна представити
у вигляді складної матеріальної системи, що складається із елементів, між якими
існують різні зв’язки. Так, будь-який харчовий продукт складається із інгредієнтів як
сукупності макроскопічних тіл, молекул, атомів та ін. Технології виробництва продукції
складаються з стадій, операцій та дій, а обладнання – з блоків, вузлів, деталей.
У харчовій галузі можна виділити два види матерії: речовину та поле. Інженертехнолог у процесі виробничої діяльності застосовує різні речовини у газоподібному,
рідкому, твердому та інших станах. Так, для виробництва хліба застосовують такі
матеріальні речовини, як борошно у твердому стані, воду у рідкому стані, а у процесі
бродіння утворюються газоподібні речовини. У харчовій галузі застосовують також такі
матеріальні об’єкти, як живі організми, а саме дріжджі, кисломолочні бактерії,
біфідобактерії, пропіоновокислі бактерії та ін.
Іншим видом матерії є поле. У харчовій галузі застосовують теплове поле для
проведення теплових процесів нагріву, охолодження, кріопроцесів, процесів
випарювання, сушіння, ректифікації, екстракції та ін. Електромагнітне поле
застосовують для механічного очищення, фільтрації та обробки сировини. Гравітаційне
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та центробіжне поля застосовують для процесів отримання кисломолочних продуктів
(кисломолочного сиру, твердих сирів), очищення та освітлення напоїв, видалення
домішок та ін. Перспективним є застосування ультра - і інфразвукових силових полів,
інфрачервоного та надвисокочастотного випромінювання, а також силових полів
високого тиску, зріджених газів. Усі речовини та поля це якісно різні види матерії, які
відрізняються один від одного масою спокою, швидкістю руху, ступенем проникності,
ступенем концентрації маси та енергії.
Формами буття всіх матеріальних систем та процесів є простір та час. Простір
визначає протяжність, структурність, співіснування та взаємодію усіх елементів
матеріальних систем. Уявляючи матеріальний об’єкт як складну систему, що
складається із елементів, виникає необхідність встановлювати будову, взаємне
розташування усіх елементів, визначати координацію, зв’язність, тобто визначати
простір елементів. Усі матеріальні об’єкти та їх елементи розташовуються у
трьохвимірному просторі, опис яких відповідає трьом одиничним векторам, що мають
направлення у довжину, ширину і висоту. Матеріальні об’єкти можуть пересуватися у
просторі у різних напрямах: вгору, вниз, праворуч, ліворуч, уперед та назад. Для
матеріальних об’єктів харчової галузі важливими є такі специфічні властивості
простору, як симетрія, асиметрія, конкретна форма, розміри, місце, відстань між
елементами, просторовий розподіл речовин і поля, межі кожної системи.
Тривалість існування матерії у просторі, послідовність зміни станів у розвитку
всіх матеріальних систем визначається категорією часу. Час у харчовій галузі відіграє
важливу роль як параметр існування об’єкту, процесу та явища. Так, отримання будьякого харчового продукту, проведення технологічної стадії або робота обладнання
здійснюється у часі. Для харчової галузі важливими є такі властивості часу, як
перервність та неперервність процесів, дискретність, одночасність явищ, ритм,
швидкість зміни станів, темпи розвитку, часові відносини між різними циклами у
структурі матеріальних систем.
Змінення положення матеріального об’єкту у просторі за визначений час
обумовлює його рух. Ця характеристика матеріального об’єкту визначає процеси та
зміни його структури, появу нових якісних, кількісних зв’язків та функцій, ускладнення
або спрощення матеріального об’єкту. Джерелом руху об’єктів є суперечність між
усталеністю та змінністю, складним та простим, старим та новим, традиційним та
інноваційним. Рух об’єктів може здійснюватися у різних напрямах. Рух матеріальних
об’єктів існує у різноманітних формах. У харчовій галузі спостерігаються такі форми
руху об’єктів:
механічний рух, який характеризує просторове переміщення об’єктів;
фізичний рух, що пов’язаний із гравітаційними, електромагнітними,
тепловими, ультразвуковими та ін. процесами об’єктів;
хімічний рух, що визначає перетворення атомів, молекул речовин;
біологічний рух, який пов’язаний із обміном речовин у живих організмах,
накопленням біомаси, розвитком та існуванням живих організмів таких, як дріжджі,
кисломолочні бактерії та ін.
Форми руху можуть бути джерелом перетворення матеріальних об’єктів у процесі
творчої діяльності у нові їх види.
Важливими для творчої діяльності інженера-технолога є не тільки матеріальні
об’єкти, а й ідеальні - знання про них. Знання розуміються як перевірений результат
пізнання дійсності, відображення у свідомості суб’єкта образів предметів і явищ
об’єктивної дійсності, їх властивостей, відносин між ними й закономірностей розвитку у
вигляді понять, суджень, теорій. Знання є основою для побудови моделей і розроблення
програм управління об'єктом відповідно до потреб, інтересів і мети суб'єкта.
Знання завжди ідеальні. Ідеальне породжується тільки свідомістю та у процесі
творчої діяльності. Змістом знання є сукупність інформації. Інформація
характеризується протяжністю, структурністю, співіснуванням, взаємодією окремих
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інформаційних частин, наявністю зв’язків. Ці характеристики обумовлюють простір
інформації та знань, а отже, їх зміст. Таким чином, зміст знань як категорія ідеального
утворює простір ідеальних образів.
Інформація та знання існують у часі. Поняття часу нерозривно пов’язано з рухом,
перетворенням змісту знань. Зміст знань може змінюватися перервно та безперервно,
циклічно, одночасно, у визначеному ритмі та темпі, з відповідною швидкістю. Такі
зміни відображаються у методі навчання. У методі навчання суб’єктом отримується та
засвоюється зміст навчання за визначений період часу в процесі пізнавальної діяльності.
Рух інформації може здійснюватися від простого знання до складного, від
традиційного до інноваційного, від неструктурованого до ієрархічного. Рух інформації
та знань виникає у результаті суперечностей між існуючим їх станом та потрібним і є
необхідною умовою процесу творчої діяльності.
Отже, категорія простору відображає зміст професійної підготовки майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі до творчої діяльності, а категорія часу реалізується
у методі навчання.
Матеріальні об’єкти нерозривно пов’язані з їх ідеальними образами. У
професійній діяльності інженер-технолог харчової галузі встановлює та аналізує
вихідний матеріальний об’єкт (харчовий продукт, технологію або обладнання),
перетворює його у образ, у процесі творчої діяльності створює новий ідеальний образ
об’єкту та на основі цього образу створює новий матеріальний об’єкт. Отже, ідеальне
через творчу діяльність співвідноситься з матеріальним. За такою схемою ідеальне є
вторинним по відношенню до вихідного матеріального об’єкту та первинним по
відношенню до нового матеріального об’єкту.
Взаємне перетворення матеріального та ідеального є основою творчої професійної
діяльності інженера-технолога. Отже, предметом і продуктом творчої діяльності
інженера-технолога є матеріальні об’єкти, а процес творчої діяльності, образи
існуючого матеріального об’єкта та майбутнього є ідеальними.
Розглянемо категорії причини та наслідку для розробки методичної системи
підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної
діяльності.
Метою професійної діяльності фахівців харчової галузі є розробка та
удосконалення об’єктів з покращеними критеріями та показниками якості. Це є
наслідком творчої діяльності фахівців. Важливим є визначення їх причин. З цієї позиції
важливим для розробки методичної системи є встановлення причинно-наслідкових
відношень.
Причина визначається як зв’язок між явищами, предметами, при якому одне явище
(причина) за визначених умов породжує та утворює інше явище (наслідок). Причина
розуміється як взаємодія. Існують наступні типи взаємодії:
1)
взаємодія, що приводить до змін стану та властивостей в існуючих об’єктах;
2)
взаємодія, яка приводить до появи нових об’єктів, яких не було до початку
дії причини.
Наслідком взаємодії є результат – матеріальний об’єкт з покращеними
показниками та параметрами. Причинами цього є зміни в структурі (будові) та/або
механізмах їх функціонування.
Отже, для методичної системи професійної підготовки майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі важливим є встановлення зв’язків виду:
структура (будова) об’єкту → параметри
дія (функціонування) об’єкту → параметри
Ці зв’язки характеризуються наступними ознаками [1 - 7]:
1)
однонаправленістю, тобто формування причини завжди передує виникненню
слідства;
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2)
необхідністю та однозначністю, адже кожна причина за певних умов
обов’язково необхідно викликає певний наслідок;
3)
просторовою та часовою неперервністю. Причина та наслідок існують у
просторі, але розділені часовим інтервалом.
Ці положення необхідно враховувати при розробці методичної системи підготовки
майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Також важливим для розробки методичної системи є визначення та врахування
категорій необхідності і випадковості [5 - 7]. Необхідність – це сталий, істотний зв’язок
явищ, процесів, об’єктів дійсності, що зумовлений усім попереднім ходом їхнього
розвитку. Ця категорія відображає внутрішню закономірність у зв’язках між явищами.
Необхідністю є те, що неодмінно має статися у даних умовах і певним чином.
Випадковість виражає зовнішню зумовленість явищ, те, що може статися або не
статися, відбутися так або по-іншому. Ці категорії відіграють значну роль у розумінні
основ творчої діяльності та відображаються у детермінованих та імовірнісних процесах
пізнання та мислення [6, 7].
Детерміновані процеси мислення є основою отримання нових знань, способів та
прийомів формування нових понять, законів та закономірностей. Але для творчої
діяльності характерні не тільки детерміновані, а й імовірнісні процеси.
Імовірнісним процесам властивий неусвідомлений шлях та засоби пошуку
рішення, несподіване розв’язання задачі, формування принципово нових знань.
Детерміновані процеси передують імовірнісним, вони є обов’язковою умовою
формування та прояви імовірнісних процесів. У той же час детерміновані процеси
включаються у механізм імовірнісних процесів пошуку рішення задачі.
Отже, це ще раз підкреслює важливість врахування єдності детермінованих та
імовірнісних процесів пізнання для розробки методичної системи підготовки майбутніх
інженерів-технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Розглянемо такі філософські категорії, як можливість і дійсність в якості основи
розробки методичної системи. Ці категорії відображають внутрішній зв’язок між двома
послідовними станами розвитку явищ, двома основними формами їхнього буття [6, 7].
Можливість розуміється як об’єктивно існуюча тенденція виникнення предмета,
що зумовлюється певною закономірністю. Будучи реалізованою, можливість
перетворюється у дійсність У професійній творчій діяльності інженера-технолога ці
категорії відображаються у процесі рішення виробничих задач щодо розробки та
удосконалення об’єктів харчової галузі за визначеним одним або декількома критеріями
та параметрами. Поява виробничої проблемної ситуації висуває можливість
встановлення або однієї цілі, або ієрархії та системи цілей творчої діяльності та
орієнтування на кінцевий результат.
Необхідність розробки та удосконалення об’єкта створює умови для активізації
пошукового процесу, перегляду інформації, виникнення значної кількості ідей. Процес
розв’язання творчої задачі щодо удосконалення та розробки об’єктів харчової галузі
пов’язаний з появою різних варіантів рішення, необхідністю вибору, рішенням в умовах
альтернативності, перевірки різних варіантів рішення. Такий творчий процес являє
собою розгалужену систему можливих дій. Усі проміжні рішення, які засновані на
імовірнісних здогадках, пов’язані з аналізом, порівнянням існуючих у фахівця знань,
інформації, відомостей, досвіду та доказом вірності рішення, що відображають
детермінований процес.
Якщо результатом імовірнісного процесу є поява значної кількості ідей та
варіантів рішення задачі, то результатом детермінованого процесу є звуження можливих
рішень до реального рішення завдяки процедурам логічного його обґрунтування.
Отже, у творчій діяльності можливість в результаті детерміновано-імовірнісного
процесу перетворюється у дійсність. Цей процес необхідно відобразити у методичній
системі підготовки майбутніх фахівців харчової галузі до творчої професійної
діяльності.
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Розглянемо категорії змісту та форми й визначимо їх роль для розробки
методичної системи [1 - 7]. Ці категорії відображають діалектичну єдність суттєвих
сторін, явищ дійсності як певних систем у процесі їхнього функціонування та розвитку,
сукупності елементів і процесів, притаманних системі, та способу їхньої організації [6,
7]. Зміст представляє собою склад елементів об’єкта, єдність його властивостей,
внутрішніх процесів, зв’язків, суперечностей і тенденцій розвитку [1 - 7].
Форма розуміється як спосіб зовнішнього виявлення змісту відносно стану,
визначеність зв’язку елементів змісту і їхньої взаємодії, тип і структуру змісту [1 - 7]. В
роботі [8] виділено такі форми представлення змісту: дерева, кластери, простір,
ланцюги, мережі та фрейми. Дерева є формою відображення змісту, який представлений
відношенням класифікації такого типу, як клас - підклас, елемент – клас, рід – вид,
частина – ціле. Кластери відображають відношення приналежності. Зміст, що
представлений відношеннями порівняння, простору, ознак та порядку, відображається у
формі простору. Встановлено [8], що для просторових відношень кількість шкал
дорівнює трьом, для відношень порядку пропонується одна шкала, для відношення
ознаки та порівняння – кількість шкал дорівнює кількості ознак, за якими здійснюється
порівняння.
Зміст, який відображає каузальні, часові та інструментальні відношення,
представляють у формі ланцюга. Така форма обумовлює впорядкований зміст,
розгортання процесу та явища у часі, етапи діяльності.
Мережеві та фреймові форми представляють комбінований зміст. Виділяють
асоціативні, семантичні, функціональні, продукційні мережі. Різновидом семантичних
мереж є таблиці відношень та таблиці рішень, які представляють зміст відношень між
поняттями та діями відповідно.
Для методичної системи підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової
галузі до творчої професійної діяльності зміст навчання повинен бути представлений:
системою знань про об’єкти харчової галузі;
системою критеріїв та параметрів об’єктів харчової галузі;
системою прийомів та методів розв’язання творчих задач.
Знання про існуючі об’єкти харчової галузі можуть бути представлені у формі
мереж та фреймів [8]. Кожний об’єкт харчової галузі характеризується множиною ознак,
що репрезентують його призначення та використання, структуру, склад, будову або
конструкцію, принципи, механізми дії та функціонування, параметри, характеристики та
властивості. Така множина ознак об’єктів харчової галузі може бути представлена у
вигляді просторової моделі, у якій кількість шкал буде дорівнювати кількості ознак.
Ознаки об’єктів харчової галузі визначаються системою критеріїв й параметрів, які
можуть бути представлені у формі дерев.
У професійній творчій діяльності інженера-технолога розробка та удосконалення
об’єктів харчової галузі може бути представлений як процес розв’язання творчих задач.
Для забезпечення ефективності та результативності цього необхідним є застосування
відповідних прийомів та методів. Метод представляє собою систему дій, правил,
принципів і прийомів підходу до вивчення явищ і закономірностей розвитку об’єктів [6,
7]. Прийоми та принципи методу відображають каузальні та інструментальні
відношення. Отже, система прийомів та методів розв’язання творчих задач може бути
представлена у формі ланцюга.
Генерування рішень щодо розробки та удосконалення об’єктів харчової галузі, яке
може здійснюватися комбінуванням різних ознак, отриманням нових ознак об’єктів,
може бути представлено у вигляді таблиць рішень.
У процесі розв’язання творчих задач щодо розробки та удосконалення об’єктів
харчової галузі застосовуються декларативні знання про існуючі об’єкти та процедурні
знання. Декларативні знання являють собою твердження про об’єкти харчової галузі,
їхні властивості й відносини між ними. Процедурні знання описують правила
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перетворення об’єктів. Декларативні знання визначають просторові відношення, а
процедурні – відношення у часі.
Інтеграція декларативних та процедурних знань вимагає застосування
інтегрованих просторово-логічних моделей [8]. Такі моделі повинні містити змістовну
та процедурну складові й представляти знання про існуючі об’єкти та такі, що
отримуються в процесі розробки та удосконалення, ознаки таких об’єктів, прийоми,
методи та генерації рішень.
Отже, зміст методичної системи підготовки майбутніх інженерів-технологів
харчової галузі до творчої професійної діяльності повинен бути представлений
інтегрованими просторово-логічними трьохвимірними моделями, де першим виміром є
система знань про об’єкти харчової галузі, другим виміром є система критеріїв та
параметрів, а третім виміром є система прийомів та методів розв’язання творчих задач
щодо розробки та удосконалення об’єктів харчової галузі. Така модель відображає
просторово-часову єдність декларативної та процедурної складових творчої професійної
діяльності майбутніх інженерів-технологів харчової галузі.
Висновки з проведеного дослідження. Проведений аналіз філософських
категорій, законів та принципів дозволив визначити теоретичні засади розробки
методичної системи підготовки майбутніх інженерів-технологів харчової галузі до
творчої професійної діяльності.
Перспективи подальших розробок. У подальших дослідженнях необхідним є
обґрунтування психологічних засад розробки методичної системи підготовки майбутніх
інженерів – технологів харчової галузі до творчої професійної діяльності.
Список використаних джерел
1. Алексеев П. В. Теория познания и диалектика / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. :
Высшая школа, 1991. – 383 с.
2. Алексеев П. В. Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин. – М. : ПБОЮЛ М.
А. Захаров, 2001. – 608 с.
3. Аль-Ани Н. М. Философия техники: очерки истории и теории / Н. М. Аль-Ани. – СПб :
А-принт, 2004. – 184 с.
4. Философия ХХ века / В. И. Добрынина, В. С. Грехнев, В. В. Добрынин и др. – М. :
Знание, 1997. — 288 с.
5. Философский энциклопедический словарь / редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы,
Л. Ф. Ильичев и др. – 2-е изд. – М. : Сов. Энциклопедия, 1989. – 815 с.
6. Філософія : підручник / за ред. О. П. Сидоренко. – Київ : Знання, 2009. – 891 с.
7. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – Київ : Поліграфкнига, 1973. – 600 с.
8. Червинская К. Р. Медицинская психодиагностика и инженерия знаний /
К. Р. Червинская, О. Ю. Щелкова ; под ред. Л. И. Вассермана. – СПб. : Ювента ; М. : Академия,
2002. – 624 с.
References
1. Alekseev, PV & Panin, AV 1991, Teorija poznanija i dialektika, Vysshaja shkola, Moskva.
2. Alekseev, PV & Panin, AV 2001, Filosofija, PBOJuL M.A. Zaharov, Moskva.
3. Al-Ani, NM 2004, Filosofija tehniki: ocherki istorii i teorii, A-print, Sankt-Peterburg.
4. Dobrynina, VI, Grehnev, VS, Dobrynin, VV et al. 1997, Filosofija ХХ veka, Znanie, Moskva.
5. Averincev, SS, Arab-Ogly, JeA, Ilichev, LF et al. (eds.) 1989, Filosofskij jenciklopedicheskij
slovar, 2nd edn, Sovetskaja Jenciklopedija, Moskva.
6. Sydorenko, OP (ed.) 2009, Filosofiya, Znannya, Kyyiv.
7. Shynkaruk, VI (ed.) 1973, Filosofskyy slovnyk, Polihrafknyha, Kyyiv.
8. Chervinskaja, KR & Shhelkova, OJu 2002, Medicinskaja psihodiagnostika i inzhenerija
znanij, Juventa, Sankt-Peterburg, Akademija, Moskva.

Стаття надійшла до редакції 16.04.2016р.

© Лазарєва Т. А.1 , Якуб Коралевский2, Тарасюк А.П., 2016

239

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

УДК 378.167/168:62
СИМПЛІФІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ІЗ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
ЯК МЕТОД ДИДАКТИЧНОЇ РЕДУКЦІЇ
© Немченкова С. Ю., Шматков Д. І.
Українська інженерно-педагогічна академія
Інформація про автора:
Немченкова Світлана Юріївна. ORCID: 0000-0003-4125-726X. tattysveta@ukr.net
асистент кафедри іноземних мов інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м.
Харків, 61003, Україна.
Шматков Данііл Ігорович: ORCID: 0000-0003-2952-4070 d.shmatkov@uipa.edu.ua; кандидат
педагогічних наук, доцент кафедри охорони праці, стандартизації та сертифікації; Українська
інженерно-педагогічна академія; вул. Університетська, 16, м. Харків, 61003, Україна.

На підставі проведеного теоретичного дослідження систематизовано основні форми
текстової симпліфікації, а також ручні, автоматизовані та автоматичні техніки застосування
методу. Визначено, що необхідність застосування розглянутого методу дидактичної
редукції зумовлюється постійним зростанням теоретичних та емпіричних даних із
дисциплін відповідного напряму. Виявлено, що методи визначення складності текстів, як і
техніки симпліфікації, спрямовано на загальні випадки і здебільшого не враховують
специфіки технічних текстів – наявності символьних позначень, визначення та/або
перетворення кількості змінних у формулах, різних видів зв’язків у діаграмах, графах,
схемах тощо. Виявлено можливість застосування цього методу дидактичної редукції до
технічних дисциплін за умов його адаптації до специфіки відповідної технічної предметної
галузі, що полягає в розробці алгоритмів аналізу формул, схем, таблиць, графіків, графів,
годографів та інших видів ілюстративного матеріалу, що зустрічається в технічних текстах.
Також виявлено нагальну потребу в адаптації методу спрощення до текстів, представлених
українською мовою.
Ключові слова: дидактична редукція, симпліфікація, спрощення, технічні дисципліни,
технічні тексти, визначення складності текстів, підручники, навчальні посібники, навчальні
тексти, навчальна література.
Немченкова С. Ю., Шматков Д. И. «Симплификация учебных текстов по
техническим дисциплинам как метод дидактической редукции»
На основании проведенного теоретического исследования систематизированы
основные формы текстовой симплификации, а также ручные, автоматизированные и
автоматические техники применения метода. Определено, что необходимость применения
рассматриваемого метода дидактической редукции обусловлено постоянным ростом
теоретических и эмпирических данных по дисциплинам соответствующего направления.
Выявлено, что методы определения сложности текстов, как и техники симплификации,
направлены на общие случаи и в основном не учитывают специфики технических текстов –
наличие символьных обозначений, определение и/или преобразование количества
переменных в формулах, различных видов связей в диаграммах, графах, схемах и т. д.
Выявлено возможность применения этого метода дидактической редукции к техническим
дисциплинам при условиях его адаптации к специфике соответствующей технической
предметной области, которая заключается в разработке алгоритмов анализа формул, схем,
таблиц, графиков, графов, годографов и других видов иллюстративного материала, который
встречается в технических текстах. Также выявлено настоятельную потребность в
адаптации метода упрощения к текстам, представленным на украинском языке.
Ключевые слова: дидактическая редукция, симплификация, упрощение,
технические дисциплины, технические тексты, определение сложности текстов, учебники,
учебные пособия, учебные тексты, учебная литература.
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Nemchenkova S., Shmatkov D. “Simplification of educational texts on technical disciplines
as a method of didactic reduction”
On the basis of the conducted theoretical research main types of a text simplification, and
also the manual, automated and automatic technicians of application of a method are systematized.
It is defined that application of the considered method of a didactic reduction is caused by
continuous growth of theoretical and empirical data on disciplines of the corresponding direction.
It is revealed that methods of determination of texts complexity as well as simplification
technicians are directed to the general cases and generally don't consider specifics of technical
texts – existence of symbolical designations, definition and/or transformation of number of
variables in formulas, different types of communications in charts, columns, schemes etc.
Revealed a possibility of application of a didactic reduction method for technical disciplines that
provide of adaptation to specifics of the corresponding technical subject domain which consist in
development of analysis algorithms of formulas, schemes, tables, schedules, counts, hodographs
and other types of illustrative material which occurs in technical texts. It is also revealed an urgent
need for adaptation of simplification method to the texts submitted in the Ukrainian language.
Keywords: didactic reduction, simplification, technical disciplines, technical texts,
determination of texts complexity, textbooks, educational texts, educational literature.
Постановка проблеми. Зміст кожної технічної дисципліни, яка входить до
навчальних планів підготовки майбутніх інженерів або інженерів-педагогів, має великий
обсяг, що постійно зростає. Це обумовлюється динамічним розвитком науки, техніки та
технології, а також високими темпами інформатизації всіх галузей, що у свою чергу
призводить до безперервного збільшення обсягів теоретичних та емпіричних даних із
відповідних напрямів.
У контексті розробки ефективних методик навчання технічних дисциплін підготовка
лекцій, створення та вдосконалення навчальних текстів, що представляються в підручниках,
навчальних посібниках та іншій навчальній або навчально-методичній літературі як на
електронних, так і на паперових носіях інформації, є актуальним питанням. Забезпечення
дидактичних принципів наочності, доступності, науковості, активності тощо не може
відбуватись без розробки засобів навчання, що відповідають інтелектуальним можливостям
студентів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із найбільш розроблених у світі
напрямом підвищення ефективності засвоєння навчальних текстів є застосування методу
симпліфікації, або спрощення, або забезпечення зручності читання [1].
Створення науково обґрунтованих методів спрощення, зменшення та елементаризації
змісту навчання перебуває в межах підходу, що в ЄС та США прийнято називати
«дидактичною редукцією». Цей підхід охоплює методи та прийоми спрощення; повернення
фізичних величин до їх якісних характеристик; опущення чинників, що не мають
визначального впливу на результат експерименту; регресу до ранніх історичних етапів;
узагальнення; абстрагування та ізолювання; ілюстративного або символічного
представлення навчального матеріалу; застосування знайомих моделей та аналогій тощо.
Застосовувати засоби симпліфікації та ідеалізації у формі моделювання як
дидактичну редукцію під час написання навчальних книг із природничої дисципліни,
фізики пропонують словенські учені М. Фор`ян та Д. Слишко [2]. Ними розроблено
алгоритм зменшення когнітивної складності навчання таких понять, як вільне падіння,
закон Гука, закон Тертя, імпульсне наближення, модель демпфірування тощо. Авторами
обґрунтовано, що під час висвітлення багатьох понять у навчальній літературі студентам
подається велика кількість інформації, яку можна відкинути, наприклад, незначні явища, не
зменшуючи ефективність навчання. Робиться акцент на аналізі найбільш важливих
фізичних явищ шляхом їх ідеалізації. Крім того, М. Фор`ян та Д. Слишко зазначають, що
методам дидактичної редукції приділено недостатньо уваги під час формулювання
оперативних цілей навчання дисципліни. Хоча, як зазначають науковці [3], у курсі фізики
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вищої школи, спрощені та ідеалізовані моделі відіграють фундаментальну роль у навчанні
понять і законів.
У працях українських учених розглядаються здебільшого споріднені питання, як,
наприклад, питання автоматизованого текстового аналізу підручників у т.ч. на предмет їх
складності [4]. Проблемі аналізу та систематизації ключових аспектів теорії спрощення
навчальних текстів із технічних дисциплін в українській науковій літературі приділено
незначну увагу.
Постановка завдання. Завданням статті є аналіз та систематизація основних аспектів
теорії симпліфікації навчальних текстів та визначення перспектив застосування методу до
технічних дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Спрощення тексту визначається як процес зниження
лінгвістичної важкості тексту, при якому зберігається основна початкова інформація і
значення, з метою покращення його читабельності та розуміння [1]. Такий процес може
модифікувати лексику або синтаксис вихідних даних. Він охоплює безліч операцій:
концептуальне спрощення форми і змісту, додавання інформації, де надмірність і ясність
використовується для підкреслення ключових аспектів, а також стиснення тексту з метою
вилучення надлишкової та непотрібної інформації. Цей процес можна умовно поділити на
ручний, автоматизований та автоматичний. Серед цілей може виступати покращення
чіткості та читабельності, покращення якості перекладів тощо.
Систематизуємо основні форми текстової симпліфікації, представлені у працях
західних учених. Відповідно до аналізу джерел [1; 5–14], визначено чотири основні форми
методу: лексична, синтаксична, пояснення тексту та автоматичне спрощення (табл.).
Форми текстової симпліфікації
Форма текстової симпліфікації
Лексична

Синтаксична
Пояснення змісту
Автоматичне спрощення тексту

Таблиця 1

Техніка застосування
Лексична
Перефразування
Автоматизована
Усунення неоднозначності сенсу слова
Синтаксична
Скорочення та поділ речень
Пояснення змісту
Розробка лексичних одиниць
Статичний машинний переклад
Допоміжних технологій
Стиснення тексту
Вилучення інформації

Розглянемо основні техніки, які характеризують кожну форму текстової
симпліфікації.
Відомо, що лексичне спрощення забезпечує виявлення та заміну складних слів
простішими. Таку техніку симпліфікації націлено на спрощення складних аспектів лексики,
а саме:
- виключення використання конкретних абревіатур;
- стандартизацію орфографії, правил із використання синонімів;
- виключення певних займенників і неоднозначних анафорних посилань;
- виключення неоднозначних союзів, наприклад, "як";
- виключення подвійних заперечень і обмеження слів для сигналізації заперечень;
- стандартизацію формату чисел і дат;
- виключення неоднозначних слів.
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Техніка перефразування характеризується заміною складного значення слова
альтернативним простішим його значенням. Такі прийоми використовуються для
виключення складних синтаксичних конструкцій, а також із метою усунення слів, які мають
неоднозначний або багатозначний зміст.
Відомо, що автоматизована техніка – це техніка спрощення тексту, в якій
використовується і автоматична, і ручна обробка. Вона складається з трьох етапів, які
виконуються опосередковано користувачем. На першому етапі автоматично
ідентифікується складне слово, на другому – автоматично виконується пошук відповідних
альтернатив для невідомого поняття, а на третьому – користувач обирає найвідповідніший
синонім і трансформує його в текст.
Техніку усунення неоднозначності сенсу слова використовують для визначення
найбільш імовірного змісту слова і обмеження потенційних синонімів до тих, які будуть
підтримувати узгодженість. Такий метод допомагає усунути омонімію і підібрати найбільш
відповідний сенс певної лексичної одиниці.
Синтаксичне спрощення – це техніка ідентифікації граматичної складності в тексті і
трансформації речень у простіші структури. Відомими є багато типів синтаксичного
спрощення, наприклад: розділення довгих речень на простіші складові, вилучення
пасивного залогу, обмеження підрядних речень, вилучення деяких союзів, встановлене
використання пунктуації.
Відомо, що метод скорочення та поділу речень можна використовувати, якщо
речення має декілька граматичних основ. Під скороченням речень мається на увазі
вилучення з нього різних зворотів, союзів або підрядних речень. Це робить текст простішим
для розуміння. Під поділом речень мається на увазі розбиття його на декілька граматичних
основ. Це дає змогу спростити одне речення з двома або більше присудками.
Як відомо, пояснення значення – це така техніка спрощення тексту, за якої важка
частина написаного доповнюється певною додатковою інформацією, що покращує
розуміння для читача. Тобто, використовуючи певні терміни із застосуванням техніки,
відбувається пояснення їх значень. Забезпечуючи пояснення важких термінів, читач має
змогу краще їх зрозуміти, а ці слова не потребують роз’яснення наступного разу. Така
техніка не обмежує тільки доповнення складних понять їх простішими значеннями, а й
може повністю замінити незрозумілий термін. Семантично спрощена фраза може бути
використана як заміна важкого поняття. Проте через використання пояснення значення
можна припуститися ряду помилок. Якщо помилки залишились незнайденими або
невирішеними, вони можуть змінити головну думку тексту та ввести читача в оману.
Спосіб розробки лексичних одиниць є подібним до техніки пояснення значення. З
його допомогою текст доповнюється надлишковою інформацією шляхом повторення або
переказу. Така розробка використовує надлишковість і ясність, щоб дати тлумачення
незнайомим аспектам у тексті через перефразування, синоніми або повторення. В техніці
широко використовуються підрядні речення для пояснення невідомого значення.
Статистичний машинний переклад являє собою встановлену технічну обробку
заданого тексту. Він включає в себе автоматичні способи трансформації синтаксису та
лексики однієї мови в іншу. Західні науковці статистичний машинний переклад також
відносять до способів спрощення текстів.
Допоміжні технології – це узагальнююче поняття способів та технік, націлених на
допомогу людям для виконання великої кількості завдань. Такі технології в першу чергу
спрямовуються на спрощення важких і незрозумілих текстів. Даний процес може бути
реалізований різними способами. Наприклад, поясненням незрозумілих термінів, текст
може бути автоматично прочитаний уголос, автоматичні системи також можуть допомагати
користувачу знайти необхідні ресурси, пов’язані з темою тексту (концептуальні карти або
вихідну інформацію). Все це може зробити написане доступним та зрозумілим для
користувача.
Техніка вилучення інформації очищує задані структурні дані від зайвого
початкового тексту. Така техніка може бути використана для вилучення певних
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абстрактних понять, термінів, синонімів. Процес вилучення інформації має дві основні
частини: пошук необхідних заданих фактів через аналіз тексту та об’єднання вилучених
фактів у більші або нові.
Суть техніки стиснення тексту полягає в тому, що відбувається формування
спеціальної анотації, що складається із речень, які включають в себе слова, що несуть
найбільше смислове навантаження. Така техніка є універсальною, тобто вона не залежить
від мови або формату початкового тексту. Сучасні підходи до стиснення тексту
поділяються на дві великі групи: стиснення без втрат (зворотне), та стиснення із втратами
(незворотне). Техніка стиснення тексту із втратами дозволяє досягнути більш високого
ступеню ущільнення за рахунок вилучення деяких даних.
Таким чином, у контексті розробки засобів навчання технічних дисциплін,
підготовці лекційних занять тощо актуальним є застосування відомих ручних,
автоматизованих та автоматичних технік симпліфікації навчальних текстів. Це
зумовлюється постійним зростанням теоретичних та емпіричних даних із дисциплін
відповідного напряму. Метод симпліфікації тексту характеризується великою кількістю
науково обґрунтованих та апробованих технік. Крім того, метод спрощення дав початок
вирішенню таких проблем забезпечення навчального процесу ефективними засобами
навчання, як розробка заходів візуалізації через дослідження фонів, кольорів [15] та стилів
тексту [15; 16], визначення напрямів удосконалення комп’ютерних програм для читання
документів [17] тощо.
Але недоліком методу в межах означеної проблеми, на наш погляд, полягає в
недостатньо розроблених алгоритмах аналізу та дидактичного вдосконалення формул, схем,
таблиць, графіків, графів, годографів та інших видів ілюстративного матеріалу, що
зустрічається в технічних текстах. Цим же недоліком характеризуються методики
визначення зручності читання текстів за відомими індексами: ARI, Колмана-Ліау,
туманності Ганінга, Флеща-Кінкейда, SMOG, Дейл-Чалла, Спачі, LIX тощо. У формулі
визначення індексу ARI в якості змінних використовуються відношення кількості букв та
цифр до кількості слів у реченні та кількість слів у реченні до кількості речень у тексті.
Індекс Колмана-Ліау визначається з урахуванням середніх значень кількості букв на сто
слів та речень на сто слів. В індексі туманності Ганінга в якості змінних використовуються
кількість слів у реченнях та кількість складних слів у реченнях. Індекс Флеща-Кінкейда –
кількість слів у реченнях та відношення кількості складів до кількості слів. Індекс SMOG –
кількість складних слів та кількість речень. Індекс Дейл-Чалла – кількість складних слів на
загальну кількість слів та кількість слів у реченнях. Індекс Спачі – середня довжина речень
та кількість унікальних незнайомих (таких, що не входять до списку, розробленого автором)
слів. Індекс LIX – кількість слів у реченнях та кількість складних слів у реченнях. З
наведеного можливо зробити висновок про те, що методи визначення складності текстів, як
і техніки симпліфікації, спрямовано на загальні тексти, і здебільшого недостатньо
враховують специфіки технічних текстів – наявності символьних позначень, визначення
та/або перетворення кількості змінних у формулах, різних видів зв’язків у діаграмах,
графах, схемах тощо. Хоча науці відомі приклади застосування зазначених методів до
визначення складності текстів, наприклад, із математики [18]. Варто також зазначити, що,
не враховуючи виявлений недолік методів, деякі з них (наприклад, індекс Флеща-Кінкейда)
розроблювались та застосовувались у першу чергу для аналізу технічної інформації.
Ще одна проблема симпліфікації технічних текстів полягає в тому, що
ілюстративний матеріал у навчальній або навчально-методичній літературі часто
представлений у вигляді сканованих зображень або оригінальних нерозповсюджених
розробок авторів, що суттєво ускладнює автоматичне та автоматизоване спрощення за
встановленими правилами.
Варто також зазначити, що техніки спрощення навчальних текстів адаптовано
здебільшого до мов європейських країн. Приклади реалізації методу симпліфікації
технічних текстів, представлених українською мовою, за більшістю напрямів не виявлено.
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Можна стверджувати, що за умови повного або часткового усунення перерахованих
недоліків метод симпліфікації навчальних текстів доцільно застосовувати до технічних
дисциплін поряд із іншими методами дидактичної редукції.
Висновки. Отже, на підставі проведеного теоретичного дослідження
систематизовано основні форми текстової симпліфікації та техніки застосування методу.
Визначено можливість застосування цього методу дидактичної редукції до технічних
дисциплін за умов його адаптації до специфіки відповідної технічної предметної галузі та
адаптації до текстів, представлених українською мовою.
Перспективи подальших досліджень. Додаткових досліджень потребує кількісний
та якісний аналіз символьних та графічних елементів, що містяться в навчальних технічних
текстах, із метою подальшого застосування методу симпліфікації.
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Спираючись на провідні положення андрагогіки (пріоритетність самостійної
навчально-пізнавальної діяльності слухачів; індивідуалізація навчання, що надає
можливість створювати індивідуальну програму навчання; елективний підхід, вибіркове
ставлення до навчання; розвиток освітніх потреб слухача; усвідомлення слухачем своїх
дій з організації процесу навчання), у статті висвітлено основи організації самостійної
роботи дорослих, яка здійснюється поетапно. Визначено зміст і результати таких етапів
організації самостійної роботи, як діагностика готовності слухача до її виконання,
планування, створення умов для реалізації процесу, самостійне виконання роботи
слухачем, оцінювання та корекція навчальних досягнень. Розроблено для слухачів
анкети самооцінки знань про те, як виконувати самостійну роботу на репродуктивному,
пізнавально-пошуковому та творчому рівнях пізнавальної активності та самостійності,
а також сформованості вмінь її виконання (формулювати мету, самостійно управляти,
контролювати, корегувати виконання, оцінювати результати). Анкети можуть бути
використані на всіх етапах організації самостійної роботи.
Ключові слова: андрагогіка, післядипломна освіта, самостійна робота слухачів,
етапи організації самостійної роботи, самооцінка знань виконання самостійної роботи,
самооцінка умінь виконання самостійної роботи.
Посохова И.С. «Андрагогические основы самостоятельной работы слушателей
последипломных учебных заведений»
Опираясь на ведущие положения андрагогики (приоритетность самостоятельной
учебно-познавательной деятельности слушателей; индивидуализация обучения, которая
дает возможность создавать индивидуальную программу обучения; элективный подход,
выборочное отношение к учебе; развитие образовательных потребностей слушателя;
осознание слушателем своих действий по организации процесса обучения), в статье
освещены основы организации самостоятельной работы взрослых, которая
осуществляется поэтапно. Определено содержание и результаты таких этапов
организации самостоятельной работы, как диагностика готовности слушателя к ее
выполнению,
планирование, создание
условий для реализации процесса,
самостоятельное выполнение работы слушателем, оценка и коррекция учебных
достижений. Разработаны для слушателей анкеты самооценки знаний о том, как
выполнять самостоятельную работу на репродуктивном, познавательно-поисковом и
творческом уровнях познавательной активности и самостоятельности, а также
сформированности умений ее выполнения (формулировать цель, самостоятельно
управлять, контролировать, корректировать выполнение, оценивать результаты).
Анкеты могут быть использованы на всех этапах организации самостоятельной работы.
Ключевые слова: андрагогика, последипломное образование, самостоятельная
работа слушателей, этапы организации самостоятельной работы, самооценка знаний
выполнения самостоятельной работы, самооценка умений выполнения самостоятельной
работы.
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Posokhova I.S. “Andragogical foundations of postgraduate education institutions
students’ independent work”
Basing on fundamental andragogical conceptions (priority of students’ independent
educational and cognitive activity; individualization of studying; elective approach, attitude to
studying with choice; development of students’ educational needs; student’s organization his
or her actions devoted to educational process’ organization) in the article the basis of
organization adults’ independent work which is conducted step-by-step was singled out. The
content and results of such stages of independent work organization as student’s readiness for
its completion diagnostics, planning, creation conditions for process’ realization, independent
completion of work by a student, evaluation and correction of educational achievements were
determined. Some questionnaires for students’ self-evaluation of knowledge about how to
complete the work on reproductive, cognitive-search and creative levels of cognitive
activeness and independence and forming the skills of its completion (to formulate the aim, to
manage independently, to control, to correct its completion, to evaluate the results) were
worked out. The questionnaires can be used at all stages of independent work.
Key words: andragogy, postgraduate education, students’ independent work, stages of
organization the independent work, self-evaluation of knowledge in completion an
independent work, self-evaluation of skills in completion an independent work.
Постановка проблеми. Сучасна соціально-економічна ситуація вимагає нових
підходів щодо організації навчання в післядипломній освіті, які б ґрунтувалися на
новітніх концепціях освіти дорослих, тобто на досягненнях андрагогіки. Виробництво,
сфера послуг у ринкових умовах потребує від фахівця постійного підвищення
кваліфікації, професійної освіченості для того, щоб він був здатний гнучко
перебудовувати напрям і зміст своєї діяльності, самостійно здобувати потрібні
професійні знання та вміння. Оновлення масиву знань і вмінь відбувається завдяки
власним зусиллям і самостійної пізнавальної діяльності, що дозволяє спеціалісту
опановувати і розробляти нові прийоми, способи і технології професійної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні питання навчання дорослих
(андрогогіки) досліджували С. Болтівець, Т. Василькова, С.Вершловський, М. Громкова,
С. Змєєв, А. Кузьмінський, М. Ноулз, Н. Протасова; особливості організації навчання
дорослих у системі неперервної освіти представлені в працях В. Андрущенка, О.
Анищенко, В. Буренко, І. Зязюна, В. Кременя, Л. Лук’янової, Н. Ничкало, М. Степки.
Освіта дорослих забезпечує безпосередній процес розвитку особистості та
визначає напрями його реалізації й оновлення. Вона передбачає всебічний прогрес
розвитку дорослої людини в період її професійної діяльності шляхом поступового
збагачення попередньо набутих знань і вмінь.
Засобом доповнення й удосконалення знань та вмінь є самостійна робота
дорослих, тому що це – «вид діяльності учіння, головною метою якого є формування
самостійності як особистісно, соціально, професійно значущої риси суб’єкта навчання,
яка опосередкована через зміст і методи всіх видів навчальної діяльності та сприяє
засвоєнню предметних знань, навичок, умінь» [3, с.88].
Разом із тим, як показав аналіз досліджень, науковці недостатньо опікувалися
такою проблемою, як організація самостійної роботи дорослих з урахуванням вимог
андрагогіки.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення андрагогічних основ
самостійної роботи дорослих та її організація в системі післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу. Спираючись на головні положення андрагогіки [1],
вважаємо, що на організацію самостійної роботи слухачів найістотніше впливають такі
твердження.
1. Провідна роль у процесі навчання дорослих належить тому, хто навчається,
тобто діє самостійно.
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2. В силу свого віку і статусу слухач прагне до самореалізації, самостійності,
самоуправління.
3. Особистий досвід слухача, особливо професійний, є інформаційно-практичною
базою навчання його самого і колег. Це підкреслює значення індивідуалізації навчання,
яка може успішно здійснюватися в процесі самостійної роботи слухача.
4. Навчальна діяльність значною мірою обумовлена наявністю часу, а також
просторовими, побутовими, професійними, соціальними умовами, які певною мірою
враховуються при організації та здійсненні самостійної роботи слухачів.
Самостійна робота слухачів надає можливість ураховувати особливості навчання
дорослих (андрагогіки), якщо вона передбачає:
- пріоритетність самостійної навчально-пізнавальної діяльності слухачів, зокрема
використання дистанційного навчання;
- індивідуалізацію їх навчання, що надає можливість створювати індивідуальну
програму навчання, орієнтовану на конкретні освітні потреби і цілі навчання, а також
враховує досвід, рівень підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості слухача;
- елективний підхід, вибіркове ставлення до навчання, що означає надання тому,
хто навчається, певної свободи вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів,
термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання;
- розвиток освітніх потреб слухача;
- усвідомлення, осмислення слухачем всіх параметрів процесу навчання і своїх дій
з організації процесу навчання.
Організація самостійної роботи слухача викладачем з урахуванням вимог
андрагогіки здійснюється поетапно:
- діагностика готовності до виконання самостійної роботи;
- планування самостійної роботи;
- створення умов для реалізації процесу самостійної роботи;
- виконання самостійної роботи;
- оцінювання досягнень в результаті самостійної роботи та корекція недоліків.

Етап
Діагностика
готовності до
самостійної
роботи
Планування
Створення умов

Виконання
самостійної
роботи
Оцінювання
досягнень та
корекція
недоліків

Організація самостійної роботи слухача
Зміст
Моніторинг запитів і потреб в освіті та
самоосвіті; визначення індивідуальних
особливостей, вітагенного досвіду та
досвіду самостійної роботи.
Спільне зі слухачами формулювання цілей,
складання комплексу завдань, розробка
технології самостійної роботи.
Розробка науково-методичного забезпечення
та засобів оцінювання навчальних досягнень
слухачів.
Взаємодія учасників і елементів самостійної
роботи.
Виявлення рівня навчальних досягнень,
визначення подальших освітніх потреб
слухача та стратегії їх здобутку.
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Таблиця 1
Результат
Модель
компетентності з
самостійної
роботи.
Програма
самостійної
роботи слухача.
Науковометодичні
матеріали для
самостійної
роботи.
Реалізація
розробленої
програми.
Скорегована
програма
самостійної
роботи слухача.
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За допомогою діагностики з’ясовуються таки індивідуальні характеристики
слухачів, які будуть активно впливати на організацію та здійснення процесу їхньої
самостійної роботи:
- запити та потреби в освіті та самоосвіті того, хто навчається (придбання або
поліпшення знань, умінь, навичок самостійної роботи, оволодіння новими напрямками
самостійної навчально-пізнавальної діяльності або її удосконалення та ін.);
- вітагенний досвід та досвід самостійної роботи (наявність та рівень попередньої
підготовки до самостійної роботи, ступінь оволодіння практичними вміннями і
навичками в цієї царині і т.п.);
- психологічні особливості, в тому числі типи мислення та стилі навчання.
Характеристика слухача стосовно його можливостей і недоліків щодо самостійної
роботи створюється за допомогою бесіди, спостереження, діагностичних тестів, анкет.
Бесіда і спостереження здійснюється безпосередньо на аудиторних заняттях і під час
консультацій. У якості діагностичних тестів та анкет психолого-педагогічних
особливостей можуть бути використані різні методики, наприклад, тест Е. Грегорека,
анкета Д. Колба [4, с. 35-39].
На основі отриманих даних створюється прогностична модель компетентності з
самостійної роботи, що стимулює слухачів до вдосконалення у відповідній діяльності.
Планування самостійної роботи найчастіше здійснюється викладачем і
узгоджується зі слухачами у певній послідовності:
- постановка цілей самостійної роботи (при їх визначенні можливо спиратися на
класифікацію освітніх цілей дорослих М.Ш. Ноулза) [2];
- відповідно цілям здійснюється розробка комплексу завдань, які ускладнюються і
зміст яких відповідає вітагенному досвіду, рівню попередньої підготовки, соціальнопсихологічним особливостям слухача - від завдань, які формують достатні знання з
вивченого навчального матеріалу на рівні впізнавання, до завдань, які формують
компетенції на рівні відтворення, і далі - застосування отриманих знань;
- структурування матеріалу для самостійної роботи по блоках або модулях;
- розробка технології самостійної роботи (підбір видів, джерел, засобів, форм і
методів навчання, адекватних досягненню конкретних поставлених цілей);
- визначення «точок контрольних зрізів» виконання завдань із самостійної роботи
та критеріїв, форм, методів, процедур оцінювання навчальних досягнень слухачів.
Результатом планування є програма самостійної роботи слухача, в якій
відображені цілі самостійної роботи, джерела і засоби навчання, строки виконання
завдань, методи і засоби виявлення рівня засвоєних знань, умінь, навичок, якостей,
способи перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу.
Обов'язковими умовами ефективної організації самостійної роботи з навчальної
дисципліни є наявність науково-методичного забезпечення та засобів оцінювання
навчальних досягнень слухачів.
Методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення самостійної
роботи з навчальної дисципліни включає:
- методичні рекомендації з організації та виконання самостійної роботи з
дисципліни;
- перелік завдань і контрольних заходів;
- навчальну, довідкову, методичну, іншу літературу та її перелік;
- навчально-методичні комплекси, зокрема електронні;
- наочні посібники, мультимедійні, аудіо- та відеоматеріали;
- доступ для кожного слухача до бібліотечних фондів, електронних засобів
навчання, електронних інформаційних ресурсів (локального доступу, віддаленого
доступу);
- фонди засобів оцінювання: типові завдання, контрольні роботи, тести, алгоритми
виконання завдань, приклади розв'язання завдань, тестові завдання для самоперевірки і
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самоконтролю, методичні розробки з інноваційних форм навчання та діагностики
компетенцій.
Реалізація самостійної роботи слухачів охоплює виконання розробленої програми,
використання прийомів засвоєння, переробки, застосування, передачі знань, фіксування
отриманих результатів. За видом вона може бути аудиторною (індивідуальною або в
малих групах) і позааудиторною.
Викладач організує взаємодію всіх учасників і елементів процесу навчання
(самостійної роботи), тобто встановлює потенційні взаємозв'язки між слухачами,
викладачем, змістом, джерелами, засобами, формами і методами самостійної роботи.
Далі викладач:
- виявляє готовність слухачів до включення в процес самостійної роботи та
визначає реальні навчальні цілі;
- створює таки навчальні ситуації, в яких слухачі з найбільшим ступенем
активності і зацікавленості реалізують програму самостійної роботи;
- відстежує реалізацію слухачами програми самостійної роботи і при необхідності
вносить корективи.
Контроль самостійної роботи виконується викладачем, як правило, під час
аудиторних занять. Він може здійснюватися у вигляді: аудиторної контрольної
роботи;тесту; колоквіуму; обговорення рефератів; захисту навчальних завдань; захисту
творчих робіт; експрес-опитувань. Для методичної підтримки самостійної роботи
проводяться консультації.
Звичайно кількісні результати самостійної роботи враховуються як складова
частина оцінки з дисципліни в рамках накопичувально-рейтингової системи.
Однак із точки зору андрагогіки необхідно відмовитися від формального підходу
до оцінювання досягнень у навчанні з виставленням оцінок, тому що оцінка по своїй
суті, умовна і суб'єктивна, принизлива для дорослих людей. Вона не дає інформації про
реальний рівень засвоєння матеріалу.
Завданням викладача в ході контролю результатів самостійної роботи слухачів є:
- виявити, який був досягнутий рівень знань та вмінь, які розділи, частини
матеріалу не засвоєні;
- визначити подальші освітні потреби слухача та стратегії їх здійснення;
- спільно зі слухачем оцінити зміст, джерела, засоби, форми, методи навчання;
- також спільно визначити якість програми самостійної роботи, ефективність
процесу навчання та діяльності учасників процесу навчання.
На основі контролю вносяться зміни в зміст, джерела, засоби, форми, методи
самостійної роботи слухачів та технологію оцінювання її результатів. У деяких
випадках виникає необхідність внесення певних корективів у мету навчання й освітні
потреби слухачів.
Результат заключного етапу - внесення коректив в організацію процесу
самостійної навчально-пізнавальної діяльності слухача і уточнення програми його
самостійної роботи.
Із метою виявлення готовності до виконання самостійної роботи слухачів може
бути використана анкета самооцінки знань і вмінь виконання самостійної роботи. При
самооцінці знань щодо здійснення самостійної роботи слухач визначає свої можливості
на репродуктивному, пізнавально-пошуковому та творчому рівнях їх пізнавальної
активності та самостійності.
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Таблиця 2

Знаю на 100%

В основному
знаю

50/50

Дещо знаю

Знання про те, як виконувати самостійну роботу

Не знаю

Анкета самооцінки слухачами знань виконання самостійної роботи (СР)

1. Репродуктивний рівень СР
Знання про те, як конспектувати навчальні
(спеціальні) джерела
Як опрацьовувати довідкові видання
Робота з Internet- ресурсами
Знання прийомів запам’ятання інформації
2. Пізнавально-пошуковий рівень СР
Підбор літератури з проблеми та її опрацювання
Як підготувати доповідь
Як підготувати виступ
Як написати реферат
3. Творчий рівень СР
Знання про те, як здійснювати науково-дослідну
діяльність
Знання про оформлення результатів дослідження
Як підготувати матеріали для участі в конференції
Як написати наукову статтю
При визначені ступеню оволодіння вміннями самостійної роботи враховувалася
послідовність організації слухачем самостійної навчально-пізнавальної діяльності.
Таблиця 3

3

4

5

Вмію на 100%

В основному
вмію

2

50/50

1

Дещо вмію

Уміння виконання СР

Не вмію

Анкета самооцінки слухачами вмінь виконання самостійної роботи (СР)

6

1.
Постановка мети СР
Розуміння та чітке формулювання мети СР
Урахування (або визначення) вимог до СР
2.
Мотивація щодо виконання СР
Визначення власної потреби у самостійному
виконанні роботи
Самостійне прийняття вольового рішення про
виконання роботи
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1
3.
Управління виконанням СР
Проектування та планування виконання роботи
Раціональний розподіл часу
4.
Контроль та корекція виконання СР
Здійснення поточного операційного самоконтролю
за ходом виконання роботи
Виявлення, аналіз, виправлення помилок і внесення
корективи у роботу
Пошук оптимальних способів виконання СР
Здійснення підсумкового самоконтролю
досягнутого результату
5.
Оцінка результатів СР
Самооцінка роботи на основі співвіднесення
результату з метою
Самооцінка своїх пізнавальних можливостей,
здібностей і якостей

2

Продовження таблиці 3
3
4
5
6

Обидві анкети також можна використати й на наступних етапах організації
самостійної роботи слухачів: при плануванні самостійної роботи і створенні умов для її
реалізації; здійсненні самостійної навчально-пізнавальної діяльності; оцінюванні та
корекції результатів самостійної роботи.
Висновки. Врахування вимог андрагогіки дозволяють слухачеві спільно з
викладачем брати активну участь в діагностиці своїх потреб, необхідних для успішної
самостійної роботи, у плануванні, створенні сприятливих умов, реалізації, оцінюванні та
корекції процесу самостійної навчально-пізнавальної діяльності, тобто адаптувати
самостійну роботу до своїх особистісних потреб і особливостей. Це дозволяє зробити
самостійну роботу слухачів індивідуальної та функціональної, отже, більш ефективною.
Перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження не вичерпує всіх
аспектів проблеми. Перспективним напрямом, на наш погляд, може стати розробка
андрагогічної моделі попередньої підготовки слухачів до самостійної роботи.
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У статті конкретизоване застосування методу навчання для формування проектної
компетентності з автоматики нормальних режимів у майбутніх інженерів з
автоматизації енергосистем. Здійснено навчальне проектування для пристроїв, які б
реалізовували задачі автоматичного управління вмиканням на паралельну роботу,
автоматичного регулювання напруги та реактивної потужності, автоматичного
регулювання частоти та активної потужності синхронного генератора. Проектування
проведене згідно основних етапів методу навчання: ознайомлення з об'єктом
управління; формування знань, умінь, навичок з визначення вимог, призначення,
принципу дії та структури складових елементів системи управління; формування знань,
умінь, навичок з визначення реалізації та параметрів складових елементів системи
управління; перевірка спроектованої системи управління на відповідність вимогам.
Окреслена загальна методика формування проектної компетентності з автоматики
нормальних режимів у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на базі
причинно-наслідкової моделі знань.
Ключові слова: методика формування проектної компетентності, причиннонаслідкова модель знань, автоматика нормальних режимів
Рудевич Н.В. «Методика формирования проектной компетентности по автоматике
нормальных режимов у будущих инженеров по автоматизации энергосистем»
В статье конкретизировано применение метода обучения для формирования
проектной компетентности по автоматике нормальных режимов у будущих инженеров
по автоматизации энергосистем. Осуществлено учебное проектирование для устройств,
которые бы реализовывали задачи автоматического управления включением на
параллельную работу, автоматического регулирования напряжения и реактивной
мощности, автоматического регулирования частоты и активной мощности синхронного
генератора. Проектирование проведено в соответствии с основными этапами метода
обучения: ознакомление с объектом управления; формирование знаний, умений,
навыков по определению требований, назначения, принципа действия и структуры
составляющих элементов системы управления; формирование знаний, умений, навыков
по определению реализации и параметров составляющих элементов системы
управления; проверка спроектированной системы управления на соответствие
требованиям. Обозначена общая методика формирования проектной компетентности по
автоматике нормальных режимов у будущих инженеров по автоматизации энергосистем
на базе причинно-следственной модели знаний.
Ключевые слова: методика формирования проектной компетентности, причинноследственная модель знаний, автоматика нормальных режимов
Rudevich N. "The methodology of project competence formation for the automatics of
the normal modes for future grid automation engineers"
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An application of teaching method for forming of project competence on automatics of
the normal modes for future grid automation engineers is devoted in the article. The
educational planning is carried out for devices that would realize tasks of automatic control
for parallel work, automatic voltage variation and reactive power, automatic frequency
regulation and active power of synchronous generator. Planning is conducted in accordance
with the basic stages of teaching method: acquaintance with the object of management;
forming of knowledge, abilities, skills on determination of requirements, setting, principle of
action and structure of making elements of control system; forming of knowledge, abilities,
skills on determination of realization and parameters of making elements of control system;
checking of the projected control system for compliance with requirements. General
methodology of the project competence formation on automatics of the normal modes for
future engineers on automation of grids on the base of causal model is defined.
Keywords: methodology of project competence formation, causal model of knowledge,
automatics of the normal modes.
Постановка проблеми. Практична реалізація компетентнісного підходу до
професійної підготовки майбутніх фахівців передбачає таку організацію процесу
освоєння навчальних дисциплін, яка б забезпечила необхідний рівень сформованості
професійної компетентності. Однією із складових професійної компетентності
майбутнього інженера з автоматизації енергосистем є проектна компетентність.
Проектна компетентність майбутнього інженера з автоматизації енергосистем включає
здатність до самостійної теоретичної та практичної діяльності щодо розробки та
реалізації проектів на системи управління об'єктами енергосистем. В основі проектної
діяльності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем лежить встановлення
причинно-наслідкових зв'язків між різними підсистемами знань [1], а, отже, для
успішного формування проектної компетентності у процесі професійної підготовки
необхідно розробити відповідну методику навчання на базі причинно-наслідкової
моделі знань.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. При підготовці майбутніх інженерів з
автоматизації енергосистем предметом вивчення є системи управління об'єктами
електроенергетичних систем. Традиційно усі системи управління нижнього рівня
енергосистеми (рівень окремих об'єктів) поділяються на: автоматику нормальних
режимів, протиаварійну автоматику та релейний захист. Аналіз основної навчальної
літератури показав, що у ній наводяться лише знання за основними підсистемами знань
щодо систем управління (призначення, принцип дії, побудова та параметри) [2-6], при
цьому практично відсутні знання щодо причинно-наслідкових зв'язків між цими
підсистемами. Отже, для успішного формування проектної компетентності у майбутніх
інженерів з автоматизації енергосистем джерелом знань з систем управління об'єктами
енергосистем повинні слугувати не тільки існуючі підручники та навчальні посібники, а
й методики навчання на основі причинно-наслідкових моделей знань.
У роботі [7] запропоновано метод навчання для формування проектної
компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на основі причиннонаслідкової моделі знань. Застосування цього методу навчання на матеріалі конкретних
систем управління об'єктами енергосистем дозволить розробити методики формування
проектної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем.
Мета статті. Розроблення методики формування проектної компетентності з
автоматики нормальних режимів у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем на
основі причинно-наслідкової моделі знань.
Виклад основного матеріалу. Конкретизуємо застосування методу навчання для
формування проектної компетентності з автоматики нормальних режимів у майбутніх
інженерів з автоматизації енергосистем. До автоматики нормальних режимів
відноситься [6]: автоматика управління вмиканням синхронних машин на паралельну
роботу, автоматика регулювання напруги та реактивної потужності на станціях та в
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електричних мережах, автоматика регулювання частоти та активної потужності
генераторів. Метод навчання на основі причинно-наслідкової моделі знань в загальному
випадку включає чотири етапи: ознайомлення з об'єктом управління; формування знань,
умінь, навичок з визначення вимог, призначення, принципу дії та структури складових
елементів системи управління; формування знань, умінь, навичок з визначення
реалізації та параметрів складових
елементів системи управління; перевірка
спроектованої системи управління на відповідність вимогам [7]. Безумовно, навчальне
проектування буде дещо відрізнятися від професійного, у першу чергу через відмінності
у цілепокладанні. У професійному проектуванні метою є створення проекту - результату
діяльності, а у навчальному проектуванні основна мета - оволодіння студентами
прийомами та способами самостійного досягнення навчально-професійних завдань.
Здійснимо навчальне проектування пристроїв, які би реалізовували задачі
автоматичного управління вмиканням
на паралельну роботу, автоматичного
регулювання напруги та реактивної потужності, автоматичного регулювання частоти та
активної потужності синхронного генератора.
Автоматика вмикання на паралельну роботу синхронного генератора.
Ознайомлення з об'єктом управління. Під час
експлуатації синхронного
генератора у весь час виникає задача вмикання на паралельну роботу з енергосистемою,
що супроводжується появою зрівняльного струму і зумовленого ним електромагнітного
моменту на валу ротора. Дія цих явищ на генератор може бути неприпустимою, тому
перед вмиканням необхідно виконати певні умови. Забезпечення цих умов доцільно
здійснювати за допомогою автоматики вмикання генератора на паралельну роботу з
енергосистемою, це дозволить забезпечити необхідну точність, швидкодію, виключити
дію людського фактору.
Формування знань, умінь, навичок з визначення призначення, вимог, принципу дії
та структури складових елементів системи управління. Процес вмикання на
паралельну роботу синхронного генератора з енергосистемою називають
синхронізацією, а отже, автоматикою управління виступає пристрій синхронізації.
Підставою для визначення вимог до пристрою синхронізації, який треба розробити, є
правила улаштування електроустановок, інструкції з експлуатації генератора, сучасні
теоретичні та практичні надбання за цією темою, особливості роботи енергосистеми.
З урахуванням сказаного до пристрою синхронізації сформулюємо
наступні
вимоги: 1) у пристрої повинен бути закладений спосіб точної синхронізації з постійним
кутом випередження, при δвип>120о робота пристрою повинна блокуватися; 2) пристрій
повинен бути автоматичний;
3) похибка при включенні не повинна перевищувати 5 °
за умови постійної та змінної
частоти енергосистеми; 4) пристрій повинен мати
функцію самоконтролю та діагностики.
Визначимо принцип дії пристрою. Принцип функціонування пристрою у першу
чергу обумовлюється його призначенням, а саме формуванням дій
за заданою
програмою при виникненні команди обслуговуючого персоналу на вмикання. Безпечне
вмикання можливе у разі відсутності зрівняльного струму під час вмикання. Згідно з
законом Ома вираз для визначення зрівняльного струму буде мати вигляд Iзр=(Uг-Uс)/Zзв
(Uг – вектор напруги генератора, Uс – вектор напруги системи, Zзв – опір зв'язку між
генератором та системою). З виразу можна бачити, що струм буде дорівнювати нулю,
коли різниця напруг генератора та системи буде дорівнювати нулю. У зв'язку з тим, що
напруги є синусоїдальними величинами, то для їх рівності необхідно, щоб дорівнювали
їх амплітуди, фази та частоти. Згідно з цієї обставини витікають умови точної
синхронізації: рівність амплітуд напруги генератора та системи, рівність частот
генератора та енергосистеми, кут зсуву між векторами напруги генератора та системи
повинен дорівнювати нулю. При виконанні цих умов у пристрої синхронізації повинна
сформуватись команда на вмикання генераторного вимикача. Оскільки генераторний
вимикач має власний час спрацювання, то команда на вмикання вимикача повинна
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сформуватись з деяким випередженням до моменту, коли кут зсуву буде дорівнювати
нулю.
Обчислення кута випередження може здійснюватись або за формулою
рівномірного руху або рівноприскореного руху. Наприклад, задля виконання третьої
вимоги
необхідно
використовувати
формулу
рівноприскореного
руху
(

– кут випередження,

– початкова кутова швидкість

ковзання,
– час випередження,
– прискорення ковзання).
Отже, для реалізації автоматичної точної синхронізації до принципу дії пристрою
повинні бути закладені функції обчислення частоти та напруги, функції підгонки
частоти та напруги, функції контролю виконання умов за напругою та частотою,
функція визначення кута випередження, функція контролю виконання вимог
синхронізації (спрацювання).
При визначенні структури пристрою враховують функції, які він повинен
виконувати, і як вони можуть бути реалізовані з урахуванням елементної бази. У разі
реалізації пристрою синхронізації на мікропроцесорній елементній базі його
структурними елементами
будуть виступати: обчислювальна частина (ОЧ),
вимірювально-перетворювальна частина (ВПЧ), виконавча частина (ВЧ). Для ВПЧ
згідно із способом точної синхронізації, що закладений до принципу дії пристрою,
вхідними сигналами повинні слугувати: сигнал напруги генератора, сигнал напруги
системи. Вихідні параметри ВПЧ будуть визначатись параметрами узгодження з ОЧ.
Вихідними сигналами ВЧ повинні бути часо-імпульсні керуючі впливи на вимикач (Q),
автоматичний регулятор збудження (АРЗ), автоматичний регулятор швидкості (АРШ).
Визначимо принцип функціонування та структуру кожної частини пристрою з
урахуванням сформульованих вимог.
Структура апаратної реалізації ОЧ буде визначатись елементами, що характерні
мікропроцесорним пристроям незалежно від їх призначення, це центральний процесор
(ЦП), запам'ятовуючий пристрій (ЗП), елементи оптичної розв'язки різних каналів
зв'язку (RS-485-opto, RS-232-opto), системна шина. У свою чергу, програмне
забезпечення ОЧ буде визначатись функціями, що закладені до принципу дії пристрою.
Кожна функція буде мати свій алгоритм, який може бути представлено у вигляді
структурно-функціональної схеми.
В якості прикладу побудуємо структурнофункціональну схему алгоритму визначення кута випередження та спрацювання
синхронізатора (рис.1).

Рис.1 – Структурно-функціональна схема алгоритму обчислення кута
випередження та спрацювання синхронізатора
Структура ВПЧ буде визначатись змістом програми ОЧ, так і загальними
принципами побудови мікропроцесорних пристроїв. Наприклад, при обчисленні частоти
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ковзання на основі часо-імпульсного перетворення, у ВПЧ необхідно здійснити
перетворення синусоїдальних напруг у прямокутні імпульси тривалістю, що дорівнює
півперіодам зміни напруги. Отже, у структурі ВПЧ повинні бути присутні вимірювальні
перетворювачі напруги (ВПН), аналогово-дискретні перетворювачі (АДП), часоімпульсні
перетворювачі
(ЧІП),
аналогово-цифрові
перетворювачі
(АЦП),
мультіплексор (МПЛ). Також згідно із загальних вимог щодо самоконтролю та
діагностики пристрою у ВПЧ повинен бути передбачений формувач тестового сигналу
(ФТС) та задаючий елемент (ЗЕ).
Принцип функціонування ВЧ буде будуватися на перетворені цифрових сигналів
у керуючі впливи, що обумовлює наявність в її структурі цифро-аналогового
перетворювача (ЦАП) комплекту вихідних реле (КВР). Традиційним елементом ВЧ усіх
мікропроцесорних систем управління є цифрові індикатори (ЦІ).
З урахуванням вище наведених міркувань спрощена структурно - функціональна
схема синхронізатора може мати вигляд (рис.2)

Рис. 2 – Спрощена структурно - функціональна схема спроектованого пристрою
синхронізації

Формування знань, умінь, навичок з визначення реалізації т а парамет рів
складових елемент ів сист еми управління. При визначенні реалізації функціонально

неподільних елементів критеріями вибору є значення ключових характеристик та
параметрів елементів. Так, для елементів, що характерні для всіх мікропроцесорних
пристроїв, це АЦП, ЦАП, МПЛ, ЦП критеріями вибору є параметри швидкодії та
розрядність. Наприклад, для розв'язуваної задачі достатньо буде АЦП (ЦАП) з
швидкодією 1 млс та розрядністю у 8 біт. Для елементів, що залежать від призначення,
при виборі важливо враховувати вимоги до вхідних (вихідних) сигналів, вимоги до
точності, масо-габаритних розмірів, наявності гальванічної розв'язки тощо. Так, для
даного випадку у ВПЧ може бути використаний вимірювальний перетворювач напруги
Е 9527/3ЭС з номінальним значенням вхідної напруги 100 В з класом точності 0,25. В
якості КВР у ВЧ може бути використаний геркон (електромеханічний пристрій, що
представляє собою пару феромагнітних контактів, які запаяні в герметичну скляну
колбу), який має гальванічну розв'язку та незначні габаритні розміри. Загалом отримані
значення параметрів складових елементів будуть обумовлювати значення параметрів
пристрою у цілому. Крім того, потребують визначення параметри настроювання
(уставки) та діапазон їх можливих значень, що обумовлюються закладеною програмою.
Наприклад, для пристрою синхронізації, згідно з алгоритмом точної синхронізації,
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параметрами настроювання є час випередження, допустиме відхилення напруги і
частоти генератора та мережі. Пристрій синхронізації зазвичай розробляється під
конкретний об'єкт, але все ж таки доцільно закласти можливість вибору значень
параметрів настроювання з певного діапазону. Так, на момент розробки пристрою
синхронізації генераторний вимикач може мати власний час спрацювання 0,3 с, який
обумовлює час випередження, а через два роки, наприклад, може бути замінений на
більш швидкодіючий з часом спрацювання 0,06 с, що потягне за собою необхідність
зміни значення часу випередження у синхронізаторі.
Перевірка спроектованої системи управління на відповідність вимогам. При
об'єднанні елементів у блоки у першу чергу важливо контролювати відповідність
параметрів вихідних і вхідних сигналів послідовно з'єднаних елементів та частин.
Наприклад, у ВПЧ аналоговий вихідний сигнал ВПН повинен відповідати вхідному
сигналу АДП. Аналоговий або цифровий сигнал вихідних реле ВЧ повинен відповідати
вхідному сигналу елементів зміни уставок АРЗ, АРШ та приводу Q. Також перевірки на
відповідність вимогам потребують отримані технічні показники складових елементів та
пристрою у цілому (точність, надійність, швидкодія тощо).
Автоматичне регулювання напруги та реактивної потужності синхронного
генератора.
Ознайомлення з об'єктом управління. Під час роботи синхронного генератора у
нормальному режимі виникає задача підтримання напруги на шинах генератора на
заданому рівні та розподіл реактивного навантаження між паралельно працюючими
генераторами. Унаслідок складності реалізації вище названих задач вручну, виникає
необхідність у розробці автоматики регулювання напруги та реактивної потужності на
станції, а саме у синхронних генераторів.
Формування знань, умінь, навичок з визначення призначення, вимог, принципу дії
та структури складових елементів системи управління. Регулювання напруги та
реактивної потужності у синхронних генераторів здійснюється завдяки зміні струму
збудження, отже, відповідною автоматикою виступають автоматичні регулятори
збудження. Під час реального проектування при визначенні переліку вимог до
регулятора, який треба спроектувати, необхідно керуватися правилами улаштування
електроустаткування, керівництвом з експлуатації синхронного генератора та його
системи збудження. При розробці регулятора необхідно також враховувати сучасний
рівень техніки та особливості роботі станції і енергосистеми.
У навчальних цілях приймемо наступні вимоги до регулятора збудження: пристрій
повинен здійснювати регулювання у ручному та автоматичному режимі в залежності
або від напруги генератора, або від реактивної потужності генератора; пристрій повинен
реалізовувати закон регулювання сильної дії; пристрій у своєму складі повинен мати
вузол імпульсно-фазового керування силовим випрямлячем; у пристрої повинна
реалізовуватися функція обмеження режимних параметрів; пристрій повинен бути
реалізований на мікропроцесорах.
Для визначення принципу дії необхідно враховувати фізичну взаємозалежність
регульованих параметрів генератора. Реактивна потужність генератора залежить від
його струму збудження, струм збудження, у свою чергу, залежить від напруги
збудження. Аналогічно напруга генератора залежить від струму збудження, струм
збудження, у свою чергу, залежить від напруги збудження. Отже, отримуємо принцип
дії, що базується на підлеглому регулюванні. З урахуванням особливостей підлеглого
регулювання доцільно прийняти пропорційно-інтегральний закон регулювання, що
дозволить забезпечити регулювання за астатичною характеристикою.
Через те, що задачею є побудова регулятора збудження на мікропроцесорній
елементній базі, міркування щодо його структури аналогічні попереднім, а саме
основними структурними частинами будуть виступати ВПЧ, ОЧ, ВЧ. Складові цих
структурних частин будуть обумовлюватись як загальними принципами побудови
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мікропроцесорних пристроїв, так і їх призначенням. При цьому алгоритм ОЧ буде
визначатись лише призначенням.
Виконавчим елементом регулятора збудження буде виступати елемент імпульснофазового управління (ЕІФУ), який забезпечить формування імпульсів управління на
силовий випрямляч. Кут управління α для вузла імпульсно-фазового керування повинен
обчислюватися в залежності від заданого струму збудження. При чому управління
струмом збудження може бути здійснено або у автоматичному або у ручному режимі.
При автоматичному режимі повинні бути передбачені два контури регулювання:
регулювання струму збудження в функції напруги статора генератора або в функції
реактивної потужності генератора. Зазначені функції регулювання будуть не
підпорядковані одна одній: буде включена або функція регулювання потужності, або
функція регулювання напруги. Отже, регулятор збудження в своєму складі буде мати
такі функції: регулювання напруги статора генератора; регулювання реактивної
потужності генератора; регулювання струму збудження. Всі ці функції повинні бути
закладені до алгоритму ОЧ, при цьому регулювання струму ротора, реактивної
потужності та напруги генератора повинно бути реалізовано за пропорційноінтегральним законом регулювання N = (Nзав - Nзз ) Kп +∫ (Nзав - Nзз )dt/Тn (N – вихідна
величина, Кп – пропорційний коефіцієнт, Тn – постійна часу; Nзав – величина завдання,
Nзз – величина зворотного зв'язку).
В якості прикладу побудуємо структурно-функціональну схему алгоритму
регулювання струму ротора If з урахуванням вище названих вимог (рис.3)

Рис. 3 – Структурно-функціональна схема алгоритму регулювання струму збудження
Для виконання вище наведених функцій до регулятора повинні бути заведені
відповідні параметри, що потребує наявності певних елементів у ВПЧ. Основною
функцією ВПЧ є отримання необхідних сигналів у такому вигляді, який буде
прийнятним для ОЧ. З урахуванням того, що ОЧ реалізує функції регулювання
реактивної потужності, напруги, струму ротора на базі контролера,
то ВПЧ у
загальному випадку повинна складатись з вимірювального перетворювача струму
статора (ВПСС) та ротора (ВПСР), ВПН, вимірювального перетворювача реактивної
потужності (ВПРП), МПЛ, АЦП та ЗЕ. До складу ВЧ буде входити ЕІФУ, ЦАП та КВР,
що забезпечить необхідні аналогові вихідні сигнали. Структура ОЧ є типовою для
мікропроцесорних пристроїв.
Спрощена структурно-функціональна
схема
автоматичного регулятора збудження з урахуванням вище сказаного буде мати вид
(рис.4).
Формування знань, умінь, навичок з визначення реалізації та параметрів
складових елементів системи управління. Міркування щодо реалізації складових
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елементів, які є традиційними для мікропроцесорних систем управління (АЦП, ЦАП,
МПЛ, ЦП тощо) та які залежать від призначення, аналогічні вище наведеним.
Параметрами автоматичного регулятора збудження, що обумовлюються закладеним
алгоритмом, у першу чергу є пропорційні коефіцієнти і постійні часу за відповідними
каналами регулювання та параметри, що потребують обмеження. Діапазон їх можливих
значень може бути отриманий з урахуванням забезпечення стійкої роботи системи
регулювання збудження.
Міркування щодо перевірки спроектованої системи управління на відповідність
вимогам аналогічні попередньому випадку.
Автоматичне регулювання частоти та активної потужності синхронного
генератора.
Ознайомлення з об'єктом управління. Під час роботи синхронного генератора у
нормальному режимі виникає задача підтримання частоти на заданому рівні та
регулювання активної потужності синхронного генератора. Унаслідок складності
реалізації вище названих задач вручну, виникає необхідність у розробці автоматики
регулювання частоти та активної потужності на станції.

Рис. 4 – Спрощена структурно-функціональна схема автоматичного регулятора
збудження
Формування знань, умінь, навичок з визначення призначення, вимог, принципу дії
та структури складових елементів системи управління. Частота напруги синхронного
генератора залежить від швидкості обертання ротора, яка у свою чергу залежить від
видаваної активної потужності, отже відповідною автоматикою
виступають
автоматичні регулятори швидкості та активної потужності. При визначенні вимог
керуються правилами улаштування електроустаткування, керівництвом з експлуатації
синхронного генератора та його турбіни, враховують сучасний рівень техніки та
особливості роботі станції і енергосистеми. Приймемо наступні вимоги до пристрою,
який треба спроектувати: пристрій
повинен представляти мікропроцесорний
електрогідравлічний регулятор частоти та активної потужності; пристрій повинен
забезпечувати
регулювання за астатичним законом щодо частоти та активної
потужності; пристрій повинен забезпечувати автоматизацію режимів розвороту турбіни.
Для забезпечення астатичного закону регулювання у техніці використовують
пропорційно-інтегрально-диференційний закон регулювання. Під час розвороту турбіни
повинен бути забезпечений алгоритм пропорційної дії задля стійкості функціонування
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автоматичної системи управління. Отже, закон регулювання в режимі підтримки
параметрів визначиться
Uрег = Kω∆ω+ Kωд∆ω/ + Kωi ∫∆ω+ Kр∆Р+ Kрi∫∆Р,
а в режимі розвороту турбіни буде мати вигляд
Uрег = Kω∆ω+ Kωд∆ω/ (Kω, Kωд, Kωi, Kр, Kрi – коефіцієнти за відповідними каналами
регулювання, ∆ω – відхилення частоти від заданого значення, ∆Р – відхилення
потужності від заданого значення).
Згідно з обраних законів складаються відповідні алгоритми регулювання, так для
режиму підтримки параметрів алгоритм регулювання може мати вигляд (рис.5)

Рис. 5– Структурно-функціональна схема алгоритму регулювання у режимі
підтримки параметрів
Структура даного пристрою управління буде аналогічна попереднім: ОЧ, де
реалізовується необхідний алгоритм управління; ВЧ, що безпосередньо буде впливати
на положення направляючого апарату та ВПЧ , що забезпечує введення та перетворення
необхідних параметрів.
Структура ВПЧ повинна містити вимірювальний перетворювач частоти обертів
(ВПЧО), вимірювальний перетворювач активної потужності (ВПАП), ВПС та ВПН.
Наявність МПЛ та АЦП у ВПЧ є традиційним у мікропроцесорних пристроях.
Структура ОЧ регулятора буде аналогічною попереднім пристроям.
Зазвичай для
зміни положення направляючого апарату використовують
гідравлічні двигуни з жорстким зворотнім зв'язком, які ще називають гідравлічними
підсилювачами
(ГП). Вочевидь, для узгодження цифрового керуючого сигналу
мікропроцесора з механічним сигналом, що необхідно подати на ГП, у ВЧ повинен бути
передбачений ЦАП, аналоговий підсилювач (П) та електрогідравлічний перетворювач
(ЕГП).
Таким чином, спрощена структурно-функціональна схема пристрою управління
направляючими апаратами гідравлічної турбіни може мати вигляд (рис.6)
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Рис.6 – Спрощена структуро-функціональна схема пристрою управління
направляючими апаратами гідравлічної турбіни
Формування знань, умінь, навичок з визначення реалізації та параметрів
складових елементів системи управління. Реалізація пристрою регулювання частоти та
активної потужності також базується на загальних принципах реалізації
мікропроцесорних систем. Найбільший інтерес представляє реалізація елементів,
наявність яких залежить від призначення. Як вже зазначалося, вибір вимірювальних
перетворювачів у першу чергу визначається параметрами вхідних та вихідних сигналів.
Так, вимірювальний перетворювач частоти може мати декілька варіантів реалізації, все
залежить від того, який буде використано перетворювач швидкості обертання.
Наприклад, якщо в якості перетворювача швидкості використовується тахогенератор,
то вхідним сигналом вимірювального перетворювача частоти буде електрорушійна сила,
що знімається з шин тахогенератора. У разі використання індукційного перетворювача
швидкості у вигляді зубчатого колеса вхідним сигналом вимірювального перетворювача
частоти буде слугувати імпульсний сигнал.
Що стосується ГП, то всі вони мають
однаковий принцип дії, однак можливі деякі відмінності у конструкціях. Вибір тієї чи
іншої конструкції буде визначатись тими вимогами, що до нього висуваються, це,
наприклад, може бути потужність, масо-габаритні розміри, точність, ціна тощо. Після
того, як обрані всі елементи з певними технічними характеристиками та параметрами,
можуть бути обчислені діапазони можливих значень коефіцієнтів за відповідними
каналами регулювання згідно з обраного алгоритму регулювання.
Етап перевірки спроектованої системи управління на відповідність вимогам як і у
попередніх прикладах, у загальному випадку включає перевірку параметрів вхідних та
вихідних сигналів, характеристик та властивостей складових елементів та пристрою у
цілому.
З урахуванням проведеного навчального проектування деяких пристроїв, що
відносяться до автоматики нормального режиму нижнього рівня енергосистеми, можна
окреслити етапи загальної методики формування проектної компетентності з
автоматики нормальних режимів у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем.
Перший етап – ознайомлення з об'єктом управління. На цьому етапі необхідно
нагадати студентові про ключові моменти щодо конструкції, принципу дії, умов
експлуатації, параметрів та фізики процесів у нормальних режимах роботи об'єктів
енергосистеми та режимів роботи електроенергетичної системи у цілому. Обов'язково
необхідно окреслити параметри режиму, які необхідно підтримувати на заданому рівні,
для забезпечення нормальної роботи об'єктів енергосистеми. Отже, на першому етапі
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повинні cформуватися знання, що дозволяють встановити причинно-наслідковий зв'язок
між необхідністю підтримання параметрів режиму на заданому рівні та задачами з
управління нормальною роботою об'єктами енергосистеми (рис.7)

Рис. 7 – Причинно-наслідковий зв'язок між необхідністю підтримання
параметрів режиму на заданому рівні та задачами з управління нормальною
роботою об'єктами енергосистеми
Другий етап – формування знань, умінь, навичок з визначення призначення, вимог,
принципу дії та структури складових елементів системи управління. Цей етап повинен
розпочинатися з конкретизації призначення
автоматики нормального режиму.
Студентові необхідно чітко уяснити, що назва автоматичних пристроїв нормальних
режимів є похідною від їх безпосереднього призначення. Отже, конкретизація
призначення повинна формуватись на підставі причинно-наслідкового зв'язку, що
уточнює задачі з управління нормальною роботою об'єктами енергосистем (рис. 8).

Рис.8 – Причинно-наслідковий зв'язок щодо конкретизації призначення
автоматики нормального режиму
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Вимоги до конкретного пристрою автоматики нормального режиму можуть бути
визначені на підставі правил улаштування електроустаткування, технічної нормативної
документації на певний об'єкт управління, основних теоретичних і практичні
напрацювань в питанні, що вирішується, а також експлуатаційних особливостей роботи
об'єкта управління.
При визначені принципу функціонування пристрою студентові повинне бути
зрозуміло, що всі задачі нормальних режимів роботи об'єктів управління зводяться або
до формування дій
за заданою програмою при виникненні зовнішніх збурюючих
впливів, або підтримки будь-якої регульованої величини на незмінному рівні чи процес
зміни цієї величини за заздалегідь заданим законом при будь-яких збурюючих впливах.
Отже, принципами функціонування автоматики нормального режиму можуть бути:
принцип автоматичного управління та принцип автоматичного регулювання, при цьому
вони будуть мати свої особливості реалізації в залежності від призначення та вимог до
конкретного пристрою автоматики (рис.9)
На наступному кроці етапу у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
повинні сформуватися знання щодо визначення структури апаратного та програмного
забезпечення автоматики нормальних режимів. Студент повинен чітко розуміти, що
реалізація усіх пристроїв автоматики нормальних режимів сьогодні здійснюється за
допомогою мікропроцесорних програмно-технічних комплексів, яким характерна
загальна структура: ВПЧ, ОЧ, ВЧ. У кожній з цих частин будуть присутні елементи,
що характерні для усіх мікропроцесорних пристроїв незалежно від їх призначення
(АЦП, ЦАП, МПЛ, ЗЕ, ЦАП, ЦП тощо) та елементи, що будуть обумовлені
призначенням. Для кожного пристрою автоматики буде своє програмне забезпечення,
що залежить від закладеного принципу дії. Отже, закладений принцип функціонування
буде визначати структуру апаратного та програмного забезпечення пристрою
автоматики (рис. 10).

Рис. 9 – Причинно-наслідковий зв'язок між призначенням та принципами
функціонування автоматики нормального режиму
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Рис.10 – Причинно-наслідковий зв'язок між принципами функціонування та
структурою автоматики нормального режиму
Третій етап – формування знань, умінь, навичок з визначення реалізації та
параметрів складових елементів системи управління. Цей етап у першу чергу
передбачає
визначення параметрів пристрою автоматики, що обумовлюються
апаратною реалізацією та програмним забезпеченням. При цьому програмне
забезпечення буде визначати параметри настроювання, а апаратна реалізація – технічні
параметри. Отже, певна реалізація складових елементів пристрою автоматики
нормальних режимів та конкретне програмне забезпечення, буде обумовлювати
параметри пристрою у цілому (рис.11).
Четвертий етап – eтап перевірки спроектованої системи управління на
відповідність вимогам. Кінцевою метою цього етапу є формування умінь та навичок у
майбутнього проектувальника щодо встановлення відповідності між отриманими
параметрами реалізованих складових елементів, складових частин та пристрою у цілому
та завданнями, що ставилися на початку проектування. Студент повинен розуміти, що
технічне проектування це нелінійний, ітераційний та творчий процес, тому перевірка є
його важливою складовою. При цьому перевірка повинна починатись з функціонально
неподільних елементів, тому що допущена помилка на нижчих рівнях пристрою не
призведене до очікуваних результатів на більш високих рівнях.

Рис.11 – Причинно-наслідковий зв'язок між реалізацією та параметрами автоматики
нормального режиму
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З огляду на вище сказане наведена методика формування проектної компетентності з
автоматики нормальних режимів у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем
дозволяє практично реалізувати зміст та метод навчання на основі причинно-наслідкової
моделі знань [7]: R – підсистема знань щодо призначення автоматики нормальних режимів,
D – підсистема знань щодо принципу дії автоматики нормальних режимів, S – підсистема
знань щодо побудови автоматики нормальних режимів, H – підсистема знань щодо
параметрів автоматики нормальних режимів (рис. 12)

Рис. 12 – Загальна причинно-наслідкова модель знань
Висновки. Застосування запропонованої методики навчання на базі причиннонаслідкової моделі знань у дисциплінах професійної підготовки майбутніх інженерів з
автоматизації енергосистем, що вивчають автоматику нормальних режимів, дозволить
успішно сформувати проектну компетентність.
Перспективами подальших досліджень є розробка засобів формування проектної
компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем.
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В статье обоснована необходимость
включения в программу дисциплины
«Управление интеллектуальной собственностью» темы или раздела «Логистика в сфере
интеллектуальной собственности». Это связано с тем, что логистика, как наука, основана на
подходах, методах, математических моделях, позволяющих наиболее оперативно и
интенсивно планировать, контролировать и управлять продвижением объекта, сопровождая
его ресурсными потоками. В качестве объекта управления выбран объект интеллектуальной
собственности (ОИС), который является основным сквозным материальным потоком,
проходящим по логистическим цепям, начиная от первичного источника - новшества
(технического предложения, патента), до конкретного потребителя. В статье предложено
рассмотреть логистическую систему управления интеллектуальной собственностью (УИС),
разработана и представлена соответствующая терминология таких основных понятий, как:
логистическая система УИС, логистический материальный поток УИС, логистическая
функция УИС и др.; показана перспективность и целесообразность использования
логистического подхода; дан перечень тем и вопросов, которые предлагается рассмотреть в
качестве базового материала для новой темы (раздела) в рамках изучения менеджмента
интеллектуальной собственности.
Ключевые слова:: управление интеллектуальной собственностью, логистический
поход, логистическая система УИС, логистические цепи .
Тіманюк В.М., Тіманюк І.В. «Розгляд логістичного подходу при вивченні дисципліни
«Управління інтелектуальною власністю»
У статті обґрунтовано необхідність включення в програму дисципліни «Управління
інтелектуальною власністю» теми або розділу «Логістика у сфері інтелектуальної
власності». Це пов'язано з тим, що логістика, як наука, заснована на підходах, методах,
математичних моделях, що дозволяють найбільш оперативно й інтенсивно планувати,
контролювати й управляти просуванням об'єкта, супроводжуючи його ресурсними
потоками. Як об'єкт управління обраний об’єкт інтелектуальної власності(ОІВ), який є
основним наскрізним матеріальним потоком, що проходить по логістичних ланцюгах,
починаючи від первинного джерела - нововведення (технічної пропозиції, патенту), до
конкретного споживача. У статті запропоновано розглянути логістичну систему управління
інтелектуальною власністю (УІВ), розроблена і представлена відповідна термінологія таких
основних понять, як: логістична система УІВ, логістичний матеріальний потік УІВ,
логістична функція УІВ тощо; показана перспективність і доцільність використання
логістичного підходу; представлений перелік тем і запитань, які пропонується розглянути в
якості базового матеріалу для нової теми (розділу) в рамках вивчення менеджменту
інтелектуальної власності.
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Timanjuk V.N., Timanjuk I.V. “Consideration of the logistic approach in the study subjects
"Management of Intellectual Property”
The article considered the necessity of inclusion to the program of discipline "Intellectual
Property Management" topic or section "Logistics in the field of intellectual property." This is due
to the fact that the logistics as a science based on the approaches, methods, mathematical models
that allow to the most rapidly and intensely to plan, monitor and manage the progress of the object,
its accompanying resource flows. As a control object selected OIC which is the main through-flow
of material passing along the logistics chains, ranging from the primary source - innovations
(technical proposal, a patent), to a specific user. The paper invited to consider the logistics of
intellectual property management system (MIS), developed and presented to the relevant
terminology such basic concepts as: logistics system MIS, logistics material flow MIS, logistics
MIS function, etc .; The prospects and feasibility of using logistic approach given at the list of
topics and issues which is invited to consider as the base material for the new theme (section) for
the study of intellectual property management.
Keywords: intellectual property management, logistics campaign, logistics MIS system,
logistic chain
Постановка проблемы. В настоящее время управление интеллектуальной
собственностью является ключевым фактором при ведении успешного бизнеса,
осуществлении коммерциализации результатов инновационной деятельности, повышении
качества
и
конкурентоспособности
продукции,
повышении
эффективности
функционирования наукоемких предприятий. Таким образом, очень важно развивать
творческие, интеллектуальные процессы труда и его использование во всех сферах
национального хозяйства. Изучение дисциплины «Управление интеллектуальной
собственностью» дает представление о работе с интеллектуальной собственностью на
каждом отдельном этапе ее возникновения при разработке инновационного проекта. Такой
традиционный подход охватывает такие основные этапы, связанные с интеллектуальной
собственностью, как выявление ОИС, обеспечение правовой охраной ОИС, оценка ОИС,
коммерциализация (трансфер) ОИС и защита ОИС при недобросовестной конкуренции.
При работе с инновационными проектами, содержащими ОИС, менеджеру следует
учитывать множество факторов, влияющих на достижение конечного задуманного
результата. К ним относятся: стратегия и организационная структура предприятия,
источники
финансирования,
отношения
между
субъектами
интеллектуальной
собственности, инновационный потенциал предприятия, творческая активность,
инновационные коммуникации квалификация персонала и т.д.
Дисциплина «Управление интеллектуальной собственностью» имеет ключевое
значение в системе всех дисциплин по специальности «Интеллектуальная собственность».
Известно, что для повышения конкурентоспособности нового продукта на рынке,
стратегического планирования инновационной деятельности предприятия, удержания
лидерских перспектив среди конкурентов, необходимо обеспечить надежную правовую
охрану ОИС и уметь ими управлять.
Однако современный рынок интеллектуальной собственности, который отличается
спецификой товаров нематериального характера, временными ограничениями, моральным
старением и т.д., нуждается в более активном его формировании, появлению наиболее
прогрессивных технологий. На сегодня актуальной проблемой является совершенствование
процессов в области управления интеллектуальной собственностью, использование более
новых современных подходов, позволяющих быстрому появлению инноваций, сокращению
затрат при их создании и производстве. К одному из таких подходов можно отнести
логистический подход.
Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам теории и методологи
управления ИС посвещены работы таких известных авторов, как П.М. Цыбульова, В.Г.
Зинова, Б.Б. Леонтьева, В.Г.Медынского, Е.В.Поповой, Л.И.Федуловой , Л.И.Лукичевой и
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др. Среди зарубежных учених можно выделить работы М.Мескон, З.Мильнер, Ф.Хедоури,
Й.Шумпетера.
Что касается вопросов формирования и развития интеллектуальной собственности
инновационных предприятий и управления ею, то им посвящены научные труды таких
ученых, как Н.В.Лынник, В.А. Карпенко, В.И. Мухопад, Л.П.Фатькина и др.
В работах М.Н.Дудина, Н.В.Лесникова, М.П. Левиной, Н.З. Мазур, А.А.Смородиной,
Т.Ю. Шемякиной рассмотрены вопросы, касающиеся использованию интеллектуальных
активов предприятий как важной экономической составляющей.
Монография «Управление интеллектуальной собственностью» авторов Цыбулева
П.М., Чеботарева В.П., Зинова В.Г, Суини [1] является одним из широко используемых
источников в процессе обучения отечественных студентов. Однако, надо сказать, что до
сих пор не установлено стандартного определения понятия «управление интеллектуальной
собственностью». На основании изучения многочисленных источников по данному
вопросу, можно сделать главные выводы о том, какое практическое значение имеет
формирование и эффективное использование интеллектуальной собственности в рамках
стратегических планов предприятий и организаций в различных отраслях национального
хозяйства.
Управление интеллектуальной собственностью позволяет:
- принимать соответствующие меры по обеспечению конкурентных преимуществ на
рынке;
- получать дополнительные доходы от коммерциализации ОИС;
- мотивировать авторов ОИС активно участвовать в инновационной деятельности.
Таким образом, управление интеллектуальной собственностью – это деятельность,
направленная на создание и коммерциализацию ОИС с целью достижения конкурентных
преимуществ на рынке и получения дополнительных доходов [1-5] .
Применяемые
в
настоящее
время
традиционные
методы
управления
интеллектуальной собственностью не направлены на сокращение времени прохождения
всех стадий инновационного процесса, прослеживания и учета затрат на каждом этапе
проекта , организацию непрерывности осуществляемых действий. Актуальной проблемой
является выявление факторов, влияющих на временной интервал между созданием ОИС и
его коммерциализацией, установление условий для ускорения жизненного цикла
инновационного продукта. Это связано с тем, что на практике менеджеры практически
упускают из виду такие важные аспекты в управлении как:
- отбор и охрана только коммерчески ценных и перспективных ОИС;
- выбор правильной и эффективной формы их защиты;
- выбор стран и нужное время патентования;
- регулирование правами на ОИС между субъектами, участвующими в правовом и
информационном поле;
-сокращение времени прохождения всех стадий формирования интеллектуальной
собственности;
- учет затрат на каждом этапе разработки ОИС;
- изучение откликов на основании анализа обратной связи с внешней средой.
Такая мониторинговая система может быть создана с помощью логистического
подхода. На основании исследованной литературы установлено, что использование
инструментов логистики в инновационной деятельности широко и успешно применяются в
Европе и США [6]. В отечественной литературе практически не применяется логистический
подход в менеджменте интеллектуальной собственности. Существуют попытки зарубежных
авторов среди них Смирнов Ю.Г., Корчагин А.Д.,
построить патентную логистическую
систему, которая до настоящего времени носит концептуальный характер и не имеет
практического продолжения. Ученые Украины пока еще не разрабатывают данное
направление, хотя оно очень перспективное.
Изложение основного материала. На наш взгляд, будущих специалистов –
профессионалов в области ИС, необходимо познакомить с основами логистики и показать
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ее возможности в управлении интеллектуальной собственностью. Это необходимо для того,
чтобы в своей деятельности современный менеджер интеллектуальной собственности смог
развивать данное направление, быть компетентным в основных подходах и принципах
логистики, которые основаны на главной своей миссии — нужный товар в нужном месте в
нужное время в нужном количестве. В рыночных условиях любой ОИС, обладающий таким
свойством, как полезность, является товаром. В свою очередь создание, продвижение и
коммерциализация товара может рассматриваться с позиции логистики как управление
всеми видами потоков (материальными, людскими, информационными, финансовыми и
нематериальными). Детальное выделение потоков работ с их количественной и
качественной характеристикой позволяет выявить виды потоков, связанные с созданием и
коммерциализацией ОИС.
Основные показатели таких потоков включают в себя траекторию, скорость, время
движения, длину пути, интенсивность и затраты. Нематериальный поток – это особый
ресурсный поток, связанный с приобретением извне или создании собственного ОИС в
инновационном проекте. Исходя из особенностей взаимодействия субъектов и объектов
прав на ОИС, для построения логистической системы, необходимо чтобы:
- ОИС был полезен и необходим для конкретного потребителя;
- приобретенный ОИС был под надежной патентной (правовой) охраной;
- ОИС был представлен в необходимой форме (лицензионное соглашение, описание к
патенту, нематериальный актив и т.д.);
- ОИС должен быть оформлен и представлен в определенных временных рамках;
- была возможность осуществления ОИС с минимальными затратами.
Эффективность и непрерывность материальных (нематериальных потоков) связана с
целевым движением финансовых средств, представляющее собой движение финансовых
потоков. Финансовые потоки способствуют движению ОИС. Информационные потоки в
ОИС различаются по времени и месту возникновения, например патентные
информационные потоки на разных этапах возникновения ОИС: патентная, маркетинговая
и конъюнктурная информация. Информационный поток имеет высокую плотность и
наличие людских коммуникационных потоков, которые включают связи и отношения по
передачи прав ОИС, заключение договоров, трансфер ОИС в материальную сферу.
Информационная система ОИС функционирует в условиях постоянных изменений как
внутренних, так и внешних. Таким образом, информационная система позволяет принимать
эффективные управляющие решения в текущем и будущем времени, строить сценарии
событий. Системный подход к изучению движения новшества (научной идеи) к ее
реализации требует анализа множества вариантов ее решения. В рамках логистического
подхода можно прогнозировать и моделировать вертуальные ОИС, строить мнимые связи и
критические пути решения за счет прироста новой информации. Приступая к изучению
логистического подхода, следует разработать понятийный аппарат логистики управления
интеллектуальной собственностью (УИС). Изучив классические термины и определения
логистики [7,8,9,10], можно предложить следующую терминологию.
Логистическая система УИС - это система, состоящая из ряда подсистем,
выполняющая логистические функции и имеющая обратную связь. (К подсистемам можно
отнести потоки: М1- разработку ОИС; М2 – информация патентная, конъюнктурная,
информационно-компьютерные технологии;М3- кадры, субъекты прав на ОИС и др.).
Логистическая функция УИС – ряд логистических действий (операций),
направленных на достижение поставленных целей с помощью запуска логистической
системы.
Логистическая цепь УИС - линейно упорядоченные звенья логистической системы,
направленные от разработчика ОИС к потребителю или изготовителю инновационного
продукта. Цепь может состоять из множества физических и юридических лиц,
совершающих на каждом отдельном звене, необходимые операции (заявители, эксперты,
патентоведы-посредники, патентовладельцы, инвесторы, оценщики) для успешного
трансфера ОИС.
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Логистическая операция УИС - действие, связанное с возникновением,
преобразованием или поглощением материального (нематериального) потока, ограниченное
областью определенной логистической задачи (разработкой ОИС, экспертизой, оценкой,
передачей прав
и выходом на рынок). Логистические операции могут быть как
внутренними, так и внешними.
Логистический материальный поток УИС – материальные ресурсы (документы,
циркулирующие в процессе формирования и трансфера ИС, опытные образцы ОИС и р.),
связанные с их перемещением в логистической системе.
Информационный поток УИС — это поток сообщений, сведений, документов в
речевой, документной (бумажной и электронной) и другой форме, генерируемый исходным
материальным потоком в рассматриваемой логистической системе, между логистической
системой и внешней средой и предназначенный для реализации управляющих и
контролирующих функций, связанных с экономико-правовыми логистическими
операциями.
Финансовый поток УИС – направленное движение финансовых средств,
циркулирующих в логистической системе, между логистической системой внешней и
внутренней средой финансовых ресурсов, необходимых для обеспечения эффективного
продвижения материального и информационного потоков.
Логистические услуги в УИС - механизм взаимодействия участников логистической
цепочки : творец (производитель ОИС) – посредник в сфере интеллектуальной
собственности.
Роль посредника (основные функции менеджера ИС) – это выявлять, выбирать форму
охраны ОИС, обеспечить охрану ОИС и осуществлять управление ИС.
Простая схема взаимодействия
финансовых и информационных
потоков в
логистической системе управления ИС представлена на рис.1

И4
И3

Разработчик И Проектировщик ОИС
(инноватор) 5 или изготовитель
СЛС1
СЛС2

И7
Ф2

В

Укр. патент
Укр НТП
СЛС4

И6

Ф3

Ф1

Инвестор
СЛС5

И2

Внешняя
среда

И4
Посредник
(субъект ОИС)
И1
СЛС3

Ф4

Потребитель
СЛС6

Ф5
Ф6

Рис.1 Схема информационных и финансовых потоков в логистической системе управления
интеллектуальной собственностью
СЛС1 – СЛС6 – субъекты логистической системы;
И – информационные потоки:
Ф – финансовые потоки.
Ресурсные потоки можно преобразовать в логистические цепи , где::
И1 – спрос на новый подукт;
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И2. И3 – запрос на ОИС;
И5,И6 – передача прав на использование ОИС;.
Ф2, Ф4 – расчеты за передачу прав на ОИС;
Ф5;Ф1 - возврат инвестируемых средств.
Логистическую систему УИС можно рассматривать как организационный,
экономический и правовой механизм сотрудничества инноваторов, предпринимателей,
правовых институтов, который учитывает возникающие ресурсные потоки при
осуществлении коммуникационных связей. Очень важна поддержка информационнокомпьютерными технологиями.
Исходя из выше изложенного, авторы считают целесообразным ввести в дисциплину
«Управление интеллектуальной собственности» хотя бы 2-х часовое вводное занятие по
логистике ОИС. В данную тему, можно включить базовую лекцию, включающую,
например, следующие вопросы.
Объект, предмет, сущность и основные принципы логистики. Потоки в
организационных системах. Потоки как объект изучения логистики УИС. Понятие
логистики. Задача логистики- обеспечение конкурентоспособности фирмы; содержание
логистики – моделирование и оптимизация потоковых процессов, характерных для
трансфера ОИС.
Принципы логистики. Концентрация, гибкость, оптимизация, синхронизация,
координация, интеграция и систематизация всех действий и операций в единой
логистической системе.
Концепция построения логистической системы. Создание логистических систем
на основе системного подхода. Моделирование процессов материальных и нематериальных
потоков в системе УИС: создание ОИС и управление; преобразование в системе;
конфликты целей субъектов и ОИС; затраты при создании и обепечении охраны прав на
ОИС; интеграция ОИС.
Логистическая система как основа
стратегии в УИС. Задачи и функции
логистической системы УИС. Планирование охраны ОИС. Анализ потребности в ОИС и
целесообразности правовой охраны. Оптимизация процесса охраны ОИС. Анализ
инновационности ОИС. Условия и анализ регулирования прав между субъектами ИС;
развитие взаимоотношений с потребителем ИС; оплата на ОИС. Материальные и
нематериальные потоки в логистической системе. Построение логистической системы на
основании выстраивания как сквозного и единого материального потока (ОИС),
поддерживаемого информационным и финансовым потоком.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведение лекции по
логистике позволит студентам познакомиться с новой формой управления ОИС.
Рассмотренный логистический подход дает возможность управлять потоками в системе
создания и трансфера ОИС, который охватывает цикл наука- производство-потребление,
комплексно решая вопросы поэтапного планирования, регулирования, контроля над всеми
операциями, связанными с ОИС, что сможет сократить время выхода ОИС и сократить
затраты за счет оптимизации и интеграции отдельных работ.
Следует также признать, что создание логистической системы УИС - сложный
процесс включения ресурсных потоков, связанных с ОИС, в рамки известных подходов,
принципов и методов логистики. Потоки ресурсов в ОИС и его трансфере формируются на
базе
научного подхода и при участии
высококвалифицированных специалистов,
способных осуществлять интеграцию, оптимизацию, рационализацию и управление
распределением прав на ОИС в логистической системе. Использование логистического
подхода в УИС требует детального дальнейшего изучения и обоснования необходимости
использования в учебном процессе не фрагментом в дисциплине «Управление
интеллектуальной собственностью», а как самостоятельной дисциплины, например
«Логистическое управление трансфером технологий».
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Стаття присвячена одному з важливих напрямків реформування освіти в Україні створенню умов для професійної діяльності педагогічних працівників та забезпеченню їх
високого статусу в суспільстві. Це вимагає сьогодні від адміністрації навчального закладу
спрямувати всі зусилля на реалізацію соціально-психологічних функцій управління, що має на
меті створення сприятливого соціально-психологічного мікроклімату, формування необхідного
для продуктивної роботи педагогічного колективу, колективу однодумців, які пліч-о-пліч
розв’язують складну проблему – формування особистості. У зв’язку з цим виникає необхідність
розробки нових підходів, технологій та механізмів управління навчальними закладами.
У статті доведено, що найбільш важливими в діяльності керівника навчального закладу є
такі психолого-педагогічні методи впливу, як переконання, вимога, критика, заохочення і
примус. Наголошується, що ефективність застосування методів заохочення і покарання
визначається вмінням керівника враховувати педагогічні принципи стимулювання:
визначеності, справедливості, своєчасності та гласності.
У статті зазначається, що вибір конкретного методу або прийому залежить насамперед
від умов, в яких цей метод застосовується, тобто від управлінської ситуації. Звертається увага
на те, що вміння оперувати методами впливу складається і формується насамперед у досвіді
керівника навчального закладу, в особистій управлінській практиці, але вихідним моментом
цього є знання керівниками всього діапазону і різноманітності методів психолого-педагогічного
впливу.
Ключові слова: психолого-педагогічний вплив, керівник навчального закладу,
педагогічний колектив, педагог, управління.
Бурбыга В. А. «Психолого-педагогическое влияние в управлении педагогическим
коллективом: теоретические аспекты».
Статья посвящена одному из важных направлений реформирования образования в
Украине - созданию условий для профессиональной деятельности педагогических работников и
обеспечению их высокого статуса в обществе. Для этого сегодня от администрации учебного
заведениятребуется направить все усилия на реализацию социально-психологических функций
управления, а также создание благоприятного социально-психологического микроклимата,
формирование необходимого для эффективной работы педагогического коллектива, коллектива
единомышленников, которые совместно решают сложную проблему - формирование личности.
В связи с этим возникает необходимость разработки новых подходов, технологий и механизмов
управления учебными заведениями.
В статье доказано, что наиболее важными в деятельности руководителя учебного
заведения есть такие психолого-педагогические методы воздействия, как убеждение,
требование, критика, поощрение и принуждение. Отмечается, что эффективность применения
методов поощрения и наказания определяется умением руководителя учитывать
педагогические
принципы
стимулирования:
определенности,
справедливости,
своевременностии гласности.
В статье отмечается, что выбор конкретного метода или его приема зависит прежде всего
от условий, в которых этот метод применяется, то есть от управленческой ситуации.
Обращается внимание на то, что умение оперировать методами воздействия складывается и
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формируется прежде всего в опыте руководителя учебного заведения, в личной управленческой
практике, но исходным моментом этого является знание руководителями всего диапазона и
разнообразия методов психолого-педагогического воздействия.
Ключевые слова: психолого-педагогическое воздействие, руководитель учебного
заведения, педагогический коллектив, педагог, управление.
Burbyga V. "Psyholoho-pedagogical influence in the management of teaching staff: theoretical
aspekts".
The article is devoted to one of the important areas of educational reform in Ukraine - the
creation of conditions for professional teachers and providing them a high status in society. This calls
today from the administration of the institution make every effort for the implementation of social and
psychological functions of management, which aims to create a favorable social and psychological
microclimate necessary for the formation of productive teaching staff, the team of associates who sideby -side solve complex problem - identity formation. In this regard, there is a need to develop new
approaches, technologies and mechanisms of educational institutions.
The article proved that the most important activities in the head of the institution has such
psychological and pedagogical methods of influence as belief requirement, criticism, encouragement
and coercion. It is noted that the effectiveness of the methods of rewards and punishments determined
by the ability of the head to consider stimulating pedagogical principles: accuracy, fairness, timeliness
and transparency.
The article states that the choice of method or its reception depends primarily on the conditions
in which this method is used, in the managerial situation. Attention is drawn to the fact that the ability
to operate with the methods of influence and is formed primarily in the experience of the head of the
institution, the personal management practices, but the starting point is the knowledge that all leaders of
the range and diversity of methods of psychological and educational impact.
Keywords: psychological and pedagogical impact, the head of the institution, teaching staff,
teacher management.
Постановка проблеми. Початок ХХІ століття став часом освітніх реформ, спрямованих
на забезпечення відповідності системи освіти України вимогам соціуму. У зв’язку з цим
змінюються та оновлюються стратегічні цілі в освіті та в навчальних закладах щодо якості
навчального процесу та управління ним. Сучасні навчальні заклади повинні надати молодому
поколінню базові знання, вміння, які необхідні для подальшої життєдіяльності в умовах
швидких соціально-економічних змін, сформувати майстерність самоорганізації, саморозвитку.
Нові завдання суспільства вимагають нового рівня розуміння теорії й практики управління
освітніми системами. З цього випливає необхідність розробки нових підходів, технологій та
механізмів управління навчальними закладами.
Одним із напрямків реформування освіти є створення умов для професійної діяльності
педагогічних працівників, забезпечення їх високого статусу в суспільстві, що вимагає сьогодні
від адміністрації навчального закладу спрямування всіх зусиль на реалізацію соціальнопсихологічних функцій управління, які спрямовані на створення сприятливого соціальнопсихологічного мікроклімату, формування необхідного для продуктивної роботи педагогічного
колективу, колективу однодумців, які пліч-о-пліч розв’язують складну проблему – формування
особистості.
Реформування освітньої галузі, що відбувається в Україні, вимагає від керівників
навчальних закладів виконання ролі не просто педагогів-управлінців, але й
високопрофесіональних менеджерів-організаторів, які вболівають за результати педагогічної
діяльності, усвідомлюють унікальність своєї мети і водночас велику складність її досягнення та
відповідальність за свою роботу. Керівник-професіонал в галузі освіти має глибоко
усвідомлювати місце і роль самомоніторингу в освітньому процесі як засобу координації
управлінського процесу, самореалізації, самовизначення й самоствердження. З урахуванням
означених потреб постала гостра необхідність формування високопрофесійного, компетентного
керівника нової генерації, який змінює сенс і характер управлінської діяльності відповідно до
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вимог оновленого навчального закладу, поклавши в основу новітні методичні розробки як
вітчизняної, так і зарубіжної науки управління освітніми системами.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема управління педагогічним
колективом в різних аспектах розглянута в низці досліджень і наукових праць. Зокрема
проблемами управління навчальними закладами займалися Л.Калініна, Л. Карамушка,
Л. Даниленко, Г. Єльнікова, Н. Коломінський, Є.Хриков; питання підготовки керівників
навчальних закладів до управлінської діяльності висвітлено у працях В. Бондаря, В. Береки,
Ю. Конаржевського, В. Маслова, В. Олійника; проблему управління розвитком організаційної
культури педагогічного колективу навчального закладу досліджувала Г. Тимошко; соціальнопсихологічний клімат у педагогічному колективі досліджували такі вчені, як Е. Кузьмін, А.
Лутошкін, А. Свенцицький, Б. Паригін, В. Шепельта ін. Проте, незважаючи на значні наукові
розвідки, проблема психолого-педагогічного впливу в управлінні педагогічним колективом
залишається однією з актуальних проблем сучасної науки.
Постановка завдання. Метою статті є висвітлення особливостей застосування
психолого-педагогічного впливу в управлінні педагогічним колективом.
Виклад основного матеріалу. Однією з перспективних завдань педагогіки є
дослідження проблем удосконалення управлінської діяльності, визначення її педагогічних
закономірностей, підготовки до неї керівників, визначення педагогічних основ управління
персоналом.
Уміння професійно керувати організаціями, персоналом, трудовими колективами,
ефективно будувати свої взаємини з підлеглими, начальниками, іншими співробітниками
організації або навіть просто відчувати себе в ній комфортно вимагає певного набору знань,
практичних навичок і вмінь.
Аналіз теоретичних джерел показує, що діяльність керівника буде малоефективною,
якщо його працівників не буде об'єднувати прагнення до спільної праці. Але почуття вірності
своєму колективу, причетності до його справ не виникає саме по собі, воно є наслідком досвіду
спільної успішної роботи. Тому так важливо, щоб в діяльності педагогічного колективу були
створені для цього всі необхідні умови і, в першу чергу, компетентний і педагогічно доцільний
управлінський (організаторський) вплив керівників як на окремого виконавця, так і на колектив
в цілому. Цей вплив характеризується різноманітністю методів. І від того, наскільки адекватні
вибрані керівником способи впливу, залежить результативність його організаторської
діяльності в цілому. Як слушно зауважує Г. Тимошко, «… керівник має прямо і чесно ставитися
до членів колективу. Якщо він буде використовувати владу, щоб маніпулювати людьми і
принижувати їх гідність, то в результаті в колективі складеться атмосфера недовіри і презирства
до керівника; таку групу людей складно навіть назвати колективом. Основним інструментом у
розвитку колективу має стати довіра, тобто атмосфера, коли люди говорять про те, що думають,
не бояться висловлювати свої думки»[14].
Мета будь-якої управлінської діяльності - організувати роботу так, щоб вона принесла
найбільший ефект. Визначення найбільш ефективних методів впливу на педагогічний колектив,
втілення ідей психолого-педагогічної теорії в практику навчально-виховного процесу становить
одну з фундаментальних проблем управління навчальним закладом.
Метод переконання повинен бути провідним серед методів впливу, що застосовуються в
управлінні навчальним закладом. Управлінцю під час такого впливу треба звертати увагу на
зміст повідомлення, який треба коригувати залежно від аудиторії чи співрозмовника, бути
врівноваженим – контролювати емоційний фон, інтонацію, дикцію, управляти своїми жестами
та мімікою; слідкувати за логічною структурою мови, наявністю пауз, коротких перерв.
Переконання є одним із найскладніших серед методів управлінського впливу. Провідне
місце в реалізації цього методу посідає аргументація керівником своєї позиції і прагнення
зробити так, щоб вона стала позицією, переконанням кожного учасника колективу. Тому
керівнику слід особливу увагу звертати на формування і вдосконалення навичок та вмінь
аргументації як найважливішої основи переконання.

© Бурбига В. А., 2016

277

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

ПРОФЕСІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

У науковій літературі аналізуються також спеціальні психолого-педагогічні правила і
рекомендації, дотримання яких буде сприяти тому, щоб член педагогічного колективу поділив
точку зору керівника [9; 12].
Правило перше: переконувати підлеглого тактовно, намагатися зрозуміти і його точку
зору.
Правило друге: поважати думку інших людей, ніколи не говорити людині різко, що вона
неправа, особливо при людях, бо в цьому випадку їй буде ще важче погодитися з вами.
Правило третє: якщо управлінець неправий, то краще зізнатися в цьому самому, ніж
вислуховувати осуд із боку підлеглого педагога.
Правило четверте: коли керівник навчального закладу хоче переконати людину в
правильності своєї точки зору, то повинен вести розмову в доброзичливому тоні.
Правило п'яте: намагатися отримати від співрозмовника позитивну відповідь на самому
початку бесіди. Якщо людина вже сказала «так» або «ні», то її гордість у більшості випадків
вимагає, щоб вона залишилася до кінця послідовною.
Правило шосте: надати підлеглому можливість більше говорити, а самому намагатися
бути небагатослівним.
Правило сьоме: вести розмову так, ніби ідея, яку ви йому подали, належить підлеглому.
Правило восьме: якщо керівник хоче переконати своїх підлеглих або колег в чомунебудь, то повинен намагатися подивитися на речі їхніми очима. Треба знайти приховану
причину відповідної позиції чи поведінки, тоді легше буде переконати співробітника.
Правило дев'яте: ставитися з розумінням до ідей педагогів.
Правило десяте: щоб змінити позицію іншої людини, слід звертатися до благородних
спонукань, навіть якщо не вони є істинними.
Правило одинадцяте: щоб привернути педагога на свою позицію, керівник навчального
закладу свою думку повинен показати жваво, цікаво, наочно.
Аргументування вимагає від управлінця знань, концентрації уваги, присутності духу,
наполегливості і чіткого визначення завдань.
Аргументуючи свої рішення педагогічному колективу або окремому підлеглому,
керівник навчального закладу повинен дотримуватись таких правил:
1. Оперувати простими, ясними, точними і переконливими поняттями.
2. Спосіб і темп аргументації повинні відповідати особливостям темпераменту
працівника; різні докази необхідно наводити окремо; аргументація не повинна бути
декларативною, некоректною. Порівняння слід засновувати на досвіді співрозмовника[1].
Особливе місце в управлінні педагогічним колективом посідає метод вимог. За формою
вимоги поділяються на прямі і непрямі. Вимога-наказ, що належить до прямої форми,
припускає суворе і чітке регламентування, визначення поведінки і дій працівників. Керівник
навчального закладу повинен пам’ятати, що найбільш ефективною ця форма є в ситуаціях, коли
необхідно швидко і чітко домогтися виконання рішення.
Застосовуючи цей метод педагогічного впливу, керівник повинен пам'ятати, що виховне
навантаження така дія буде носити тільки за умов належного контролю за виконанням
підлеглими необхідних правил і норм поведінки.
До непрямих форм методу вимоги відносяться вимога-прохання; вимога-довіра; вимогасхвалення. Вимога-прохання є одним із найбільш дієвих і часто вживаних засобів
управлінського впливу. Ця форма ґрунтується на взаємовідносинах довіри між керівником і
педагогами в колективі.
Вимогою-довірою може стимулюватися, перш за все, знайома і посильна робота, вона
підкреслює повагу керівника до конкретної людини.
Вимога-схвалення, вчасно висловлена в адресу працівника, є одним із найсильніших
стимулів його діяльності.
До групи непрямих форм, яку умовно можна назвати групою позитивних вимог, в яких
ставлення керівника виявляється не так чітко, належать: порада; натяк; умовна вимога. Порада є
ефективною формою управлінського впливу, її вміле застосування допомагає формувати у
працівників позитивне ставлення до праці, до самого себе, до свого оточення. У той же час її
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необхідно використовувати лише там, де для цього є необхідні умови і, перш за все, повага до
свого керівника, впевненість у тому, що порада, висловлена ним, є шляхом вирішення
проблеми.
Натяк є найнепомітнішою, хоча і часто вживаною формою, непрямої вимоги.
Характерним тут є те, що натяк використовується тоді, коли підлеглі розуміють свого керівника
з півслова.
Серед прийомів непрямої вимоги важливу роль відіграє група вимог, що демонструють
негативне ставлення керівника до дій і поведінки членів колективу - висловлення недовіри,
погроза, засудження. Висловлення недовіри використовується в управлінській діяльності, коли
працівник не виконує свої обов'язки або ухиляється від них [5].
Засудження керівником тих чи інших дій підлеглих часто відіграє роль гальма небажаних
вчинків і стимулює позитивні зміни в їх поведінці.
Одним із дієвих методів управлінського, педагогічного та виховного впливу керівника на
особистість працівника і персоналу є метод критики.
Психологічні та педагогічні особливості цього методу пов'язані з тим, що кожна людина
сприймає ті чи інші факти, події по-своєму. Її судження нерідко бувають суб'єктивні, однобічні,
помилкові, вона не завжди бачить невдачі, недоліки, слабкості. Вирішити ці проблеми можна за
допомогою справедливої й об’єктивної критики. Конструктивна критика, зауваження на адресу
педагога, об'єктивний аналіз його поглядів і вчинків організовують і виховують працівника,
допомагають правильно оцінити себе, розвинути і проявити кращі професійно значущі якості
особистості.
Критика в діяльності керівника навчального закладу потрібна і необхідна, але вона
повинна бути педагогічно витримана, навчати і виховувати підлеглих, сприяти їхньому
професійному та особистісному росту, позитивно позначатися на їхній свідомості, звичках,
поведінці і діяльності. Необхідно об'єктивно оцінювати не тільки недоліки людини, а й
переваги [8].
У сучасному педагогічному менеджменті важливу роль відіграють методи активізації
(стимулювання і мотивації) персоналу, такі як заохочення та покарання. Ці полярні групи
методів однаково необхідно використовувати в управлінні педагогічними колективами. Вони
мають велике значення як для формування, розвитку, так і для коригування якостей педагогів, а
також для здійснення управлінських дій [11].
Найбільш ефективним різновидом заохочення є довіра. Схвалення, похвала – це
прийоми, які бажано застосовувати керівнику публічно. Але при цьому необхідно пам’ятати,
що занадто часте заохочення одних і тих самих працівників може призвести до девальвації
похвал керівника в очах персоналу.
Нагорода - прийом заохочення, найбільш поширений і значущий. Він застосовується в
тих випадках, коли необхідно відзначити серйозні досягнення або позитивний вчинок. У плані
матеріального стимулювання цей метод найбільш вживаний. Одна з помилок полягає в тому,
що, заохочуючи одного чи іншого працівника, керівники думають тільки про нього, роблять
його центром уваги. Але по суті об'єктом впливу повинен бути колектив, до якого керівник ніби
звертається із закликом: «Робіть так само, і ви будете заохочені».
Керівникові навчального закладу необхідно пам’ятати, що систематичне використання
методу заохочення знецінює його, особливо якщо заохочуються одні і ті ж самі педагоги, які в
очах інших колег стають «обраними». Необхідно застосовувати різноманітні види заохочень.
Заохочуючи працівника, треба враховувати якомога більше показників його роботи, а не
акцентувати увагу тільки на одних. Питання, пов'язані з нагородженням або заохоченням,
доцільно вирішувати в педагогічному колективі, враховуючи думку всіх колег.
Поряд із методом заохочення, використовується метод примусу, покарання. Під ним
розуміється активний прояв волі керівника щодо працівників, які не володіють достатньою
свідомістю й ігнорують норми, правила, вимоги. Він має на меті закріпити в кожній людині
почуття відповідальності за свої вчинки.
Застосування методів заохочення і покарання має спонукати працівників на прояв
відповідальності за доручену справу, наполегливості, ініціативи, підприємництва. І ці
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показники повинні бути чітко сформульовані і доведені до всіх членів педагогічного колективу.
Педагогічний колектив повинен знати тих, хто сприяє його успіху або, навпаки, хто ускладнює
успішну діяльність, стримує розвиток. Покарання - це не тільки матеріальне чи моральне
обмеження педагога, а й підстава для роздумів і переоцінки поведінки і діяльності. А для цього
треба, щоб підлеглий розумів сенс покарання і вважав його об'єктивним.
Важливим є принцип своєчасності застосовування методів заохочення і покарання.
Своєчасність заохочення викликає у працівника позитивні емоції, його внесок у загальну справу
збільшується. При покаранні своєчасність є однією з форм прояву об'єктивності і швидкості
оцінки виконання членами колективу існуючих норм, положень або розпоряджень.
Стосовно будь-якої переконливої дії або виступу керівнику необхідно враховувати
основні правила, дотримання яких робить в педагогічному сенсі цей вплив найбільш
оптимальним:
- професійна компетентність - висока об'єктивність, достовірність і глибина викладу;
- зрозумілість - ув'язка фактів і деталей, уникнення двозначностей, плутанини, недомовленості;
- наочність - максимальне використання наочності, загальновідомих асоціацій, мінімум
абстрактності при викладі думок;
- постійна спрямованість - під час бесіди або обговорення необхідно дотримуватися певного
курсу, мети або завдання і в певній мірі ознайомити з ними співбесідників;
- ритм - необхідно підвищувати інтенсивність ділової бесіди при наближенні її до кінця, слід
особливу увагу приділяти ключовим питанням;
- повторення - акцент на основних положеннях і думках має велике значення для того, щоб
співрозмовник міг сприйняти вашу інформацію;
- елемент раптовості – є продуманою, але несподіваною і незвичайною для співрозмовника
ув'язкою деталей і фактів;
- «насиченість» міркувань - необхідно, щоб під час спілкування робилися емоційні акценти, що
вимагають від співрозмовника максимальної концентрації уваги, а також фази зниження
емоційності, які необхідні для перепочинку і закріплення думок і асоціацій у співрозмовника;
- межі обговорюваного питання - враховувати висловлювання Вольтера: «Секрет бути нудним
полягає в тому, щоб розповідати все»;
- певна доза іронії і гумору - це правило ведення ділової бесіди керівнику корисно
застосовувати, коли потрібно висловити не дуже приємні для працівника міркування[13].
За видами і за силою впливу риторичні прийоми в психолого-педагогічній літературі
об'єднують у дві групи – наочні й естетичні. До наочних відносять - приклади, деталі,
порівняння, метафори, приказки; повторення, пояснення, цитати; провокації - для підвищення
напруженості ситуації - антитеза, відстрочка (викликавши інтерес і цікавість співрозмовника, не
відразу відповідати на його питання, внаслідок очікування створюється напружена обстановка),
несподіванка (несподіваний поворот у мові). До групи естетичних риторичних прийомів
відноситься гра слів, опис, гіперболи, парадокси; допоміжні фрази («якщо ви хочете знати мою
думку…»), попередження заперечень («є педагоги, які вважають…»), риторичні запитання («ми
всі члени одного колективу, і тому повинні бути єдині в даному питанні ...» ), паралелі (мається
на увазі, що працівник розуміє, про що йде мова).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, розглянута
систематизація основних психолого-педагогічних прийомів дозволяє керівникам педагогічних
колективів підвищити ефективність своєї управлінської діяльності.
Найбільш важливими в діяльності керівника, як зазначено вище, є такі психологопедагогічні методи впливу: переконання, вимога, критика, заохочення і примус. Ефективність
застосування методів заохочення і покарання визначається вмінням управлінця враховувати
педагогічні принципи стимулювання: визначеності, справедливості, своєчасності та гласності.
У цілому необхідно відзначити, що жоден метод не може бути названий хорошим або
поганим без урахування ситуації. Вибір конкретного методу або прийому залежить насамперед
від умов, в яких цей метод застосовується, тобто від управлінської ситуації. Керівнику
навчального закладу необхідно пам'ятати, що управлінська ситуація не є щось застигле - вона
весь час змінюється, розвивається. При накопиченні керівником та педагогічним колективом
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досвіду спільної роботи іншими стають їхні взаємини. Одночасно розвиваються і методи
впливу: одні прийоми, які були доцільні в певний період, поступаються місцем іншим, більш
адекватним в умовах, що змінилися. Уміння оперувати методами впливу складається і
формується насамперед у досвіді керівника навчального закладу, в особистій управлінській
практиці, але вихідним моментом цього є знання керівниками всього діапазону і
різноманітності методів психолого-педагогічного впливу.
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В данной статье сделан анализ терминов «мотив», «внутренняя и внешняя
мотивация». Рассмотрены и выделены
психолого-педагогические условия
формирования мотивации к изучению иностранного языка у студентов инженернопедагогических специальностей.
Предлагаются разные подходы формирования,
сохранения и становления положительной мотивации у студентов к предмету
«иностранный язык»;
определены методические ошибки, которые могут иметь
отрицательный эффект на результативности учебного процесса. В статье раскрываются
методы педагогического влияния для усиления мотивации к изучению иностранного
языка: метод непосредственного влияния, метод синхронного воздействия, метод
непрямого воздействия и практическое применение данных методов смогут помочь
педагогу раскрыть необходимость практического применения иностранного языка в
будущей профессиональной деятельности, воспитать осмысленное отношение к выбору
специальности.
Ключевые слова: профессиональная деятельность, инженер-педагог, иностранный
язык, мотив, мотивация, психолого-педагогические условия, специальность.
Г.І. Зеленін «Психолого-педагогічні умови формування мотивації в процесі
викладання іноземної мови студентам інженерно-педагогічних спеціальностей»
У даній статті проаналізовані терміни «мотив», «внутрішня і зовнішня
мотивація». Були виділені психолого-педагогічні умови формування мотивації до
вивчення іноземної мови у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей та різні
підходи формування, збереження і становлення позитивної мотивації у студентів до
предмету «іноземна мова»; визначено методичні помилки, що можуть спричинити
негативний ефект на результативність навчального процесу. У статті розкриваються
методи педагогічного впливу щодо посилення мотивації до вивчення іноземної мови:
метод безпосереднього впливу, метод синхронного впливу, метод непрямого впливу.
Вірне тлумачення і практичне застосування даних методів зможуть допомогти педагогу
розкрити необхідність практичного застосування іноземної мови в майбутній
професійній діяльності, виховати свідоме ставлення до вибору спеціальності.
Ключові слова: професійна діяльність, інженер-педагог, іноземна мова, мотив,
мотивація, психолого-педагогічні умови, спеціальність.
G. Zelenin “Psychological-pedagogical conditions of motivation development in foreign
language teaching of engineering-pedagogical disciplines students.”
This article analyses the terms "motive", "internal and external motivation. The
psychological-pedagogical conditions of motivation development concerning to foreign
language studying among students of engineering-pedagogical specialties are concerned and
the different approaches of positive motivation formation, preservation and development of
students concerning to the subject of "foreign language" are suggested, and the peculiarities
of foreign language teaching of engineering-pedagogical specialties students, having negative
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effect on the educational process efficiency are defined. The technologies of pedagogical
influence concerning to motivation development of foreign language studying: the technology
of direct influence, the technology of synchronized influence, the technology of indirect
influence are exposed in the given article. The correct interpretation and practical using of the
given technologies can help the teacher to disclose the necessity of foreign language practical
using in future professional activity, to educate in-depth approach to specialization choosing.
Key words: professional activity, engineer-teacher, foreign language, motive,
motivation, psychological-pedagogical conditions, specialty.
Постановка проблемы. За последний период современное Украинское общество
становится более открытым внешнему миру, и как следствие происходит интенсивное
развитие профессиональных контактов с представителями зарубежных государств.
Инженеры-педагоги становятся одной из той групп в профессиональной области,
которые усиленно и плодотворно взаимодействуют с представителями иностранных
компаний. В настоящее время достаточный уровень владения иностранным языком
оказывает большое влияние на успешную профессиональную деятельность выпускника
вуза и соответственно имеет прямое отражение на достатке и потенциальном карьерном
росте. Сейчас современный инженер-педагог должен уметь вести поиск информации не
только в отечественной, но и в зарубежной литературе, логически объяснять
полученные сведения, применять различные виды чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое), обладать способностью поддерживать коммуникацию на достаточно
высоком уровне, а именно - легко общаться на иностранном языке без переводчика и
иметь достаточный запас общеупотребительной и профессиональной лексики. Без этого
процесс информационного обмена на международном уровне замедляется, что может
негативно отразиться на профессиональной компетентности инженера-педагога. Исходя
из вышесказанного, можно резюмировать, что инженерам-педагогам необходимо
свободное владение иностранным языком, чтобы быстро и эффективно решать
профессиональные задачи.
Актуальность проблемы. Перемены, которые происходят в современном
украинском обществе, требуют конкретных изменений в образовательной системе,
особо там, где формируется профессионал высшей квалификации. Выпускник
технического вуза может стать конкурентноспособным специалистом только в том
случае, если будет владеть достаточными коммуникативными навыками, способностью
принимать самостоятельные решения, мыслить креативно и неординарно, уметь
приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и иметь высокий уровень общего
развития. В области высшего инженерно-педагогического образования происходят
изменения, которые ориентируются на креативную деятельность, индивидуальный
подход к каждому студенту, что предусматривает формирование активности,
инициативности и самоуправления. Данная тенденция отчетливо выражается в том, что
значительная часть студентов инженерно-педагогических специальностей понимает, что
их будущая профессиональная деятельность в значительной мере определяется умением
легко контактировать с зарубежными представителями на иностранном языке. Поэтому
они полагают, что минимальный уровень навыков и умений профессионального
иноязычного общения, который они могут получить в вузе не является достаточным для
них.
Нужно выделить тот факт, что несмотря на важность проблемы формирования
мотивов учебной деятельности будущих инженеров-педагогов в ходе изучения
иностранного языка, она мало исследована, так как нередко данный вопрос изучают
абстрактно, не учитывая особенности изучения иностранного языка именно в
инженерно-педагогическом вузе. Помимо этого в работах, которые посвящены развитию
мотивов учебной деятельности, данный вопрос рассматривается в связи с его общим
формированием, с формированием ключевых сфер личности (Е.И. Пассов, Л.А.
Кандыбович, И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, Д.В. Эльконин, И.А. Зимняя, и др.). Как
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показывает практика, главные трудности, с которыми сталкиваются студенты, – это
результат того, что мотивы изучения иностранного языка в инженерно-педагогическом
вузе недостаточно сформированы. Таким образом, можно уверенно утверждать, что
необходим системный педагогический интерес к такому вопросу, как целенаправленная
организация учебно-познавательной работы, которая сможет положительно повлиять на
развитие мотивации к изучению иностранного языка в инженерно-педагогическом вузе.
Постановка задачи. В данной статье сделана попытка рассмотреть психологопедагогические условия формирования мотивации к изучению иностранного языка у
студентов инженерно-педагогических специальностей.
Изложение основного материала. Мотивация играет главную роль в процессе
обучения иностранному языку студентов инженерно-педагогических специальностей, и
поэтому педагог должен отчетливо видеть методы и способы ее формирования в
условиях инженерно-педагогического вуза. Нельзя упрощать понимание мотивации, так
как формирование мотивации в первую очередь – это создание условий с целью
проявления внутренних побуждений изучать иностранный язык, понимания этих
мотивов самими студентами и последующего саморазвития мотивационно-ценностной
области.
В первую очередь следует проанализировать термины «мотив» и «мотивация».
Мотивы являются побудителями деятельности, на формирование которых влияют
условия жизни субъекта и они определяют направление его активности. Современная
психология использует термин «мотив», чтобы обозначить разные явления и состояния,
которые вызывают активность субъекта. Как мотив могут выступать потребности и
интересы, желания и чувства, установки и идеалы. Изучив работы В.Г. Асеева, Л.И.
Божович, В.К. Вилюнас, О.С. Гребенюка, Е.П. Ильина, В.И. Ковалева, А.К. Марковой
можно
утверждать, что многие педагоги и психологи трактуют «мотив» как
психическое явление, побуждение. Данное понятие применяется с целью обозначить
ситуативные образования, которые провоцируют определенную деятельность либо
конкретные действия и стабильные психологические образования, которые мотивируют
выбор целей, средств и методов действий и формируют значение деятельности и
первопричин поведения субъекта. Таким образом, «мотив» является психологическим
образованием, которое инициирует и служит основой для намеренных действий и
поступков. Современная психология рассматривает мотивацию как конструкцию
побудителей с множеством уровней, которая охватывает потребности, мотивы,
увлечения, идеалы, желания, ориентации, чувства, нормы, ценности. Все это дает
возможность установить единую структуру индивидуальной мотивации студента, а
также преобладающие мотивы его деятельности и способы их формирования и
улучшения.
К сожалению, внутренние мотивы к изучению иностранного языка у студентов
инженерно-педагогических специальностей сформированы недостаточно
по
определенным причинам: занятость студентов профильными дисциплинами;
недостаточное количество часов, которые отведены на изучение иностранного языка;
скептическое настроение студентов (в особенности первокурсников) относительно
вероятности применения знаний иностранного языка в будущей профессиональной
деятельности и др.
Анализируя проблему мотивации изучения студентами инженерно-педагогических
специальностей иностранного языка в целом, методисты отталкиваются от того, что в
процессе обучения взаимодействуют такие элементы – студент, и как он получает
знания, умения и навыки по иностранному языку: какие мотивы стимулируют его к
деятельности; преподаватель и как он обучает, какими методическими принципами
руководствуется, какие методы, приемы, ресурсы и формы обучения применяет;
непосредственно предмет «иностранный язык» - а именно языковые и речевые единицы,
которые должны закрепиться в памяти у студентов.
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Для формирования мотивации изучения иностранного языка у студентов
инженерно-педагогических специальностей можно предложить следующие группы
условий, которые тесно связаны между собой, а именно:
1.
условия, которые будут оказывать большое влияние на развитие
внутренней
мотивации
будущего
инженера-педагога
профессиональная
заинтересованность и понимание фактической и теоретической важности получаемых
знаний по иностранному языку для их будущей профессиональной деятельности;
отличительные свойства предстоящей профессиональной деятельности; степень
профессиональной подготовки преподавателя иностранного языка; эмоциональная
содержательность занятий по иностранному языку и т.п.);
2.
условия, которые будут оказывать влияние на развитие внешней
мотивации будущего инженера-педагога, - формирование ситуации успешности,
обстановка конкурентности на занятиях, применение коммуникативных видов
деятельности на занятиях.
Разные внешние условия могут вызвать внешнюю мотивацию - необходимость
сдать экзамен, перспектива поездки за рубеж, желание учиться или работать в
иностранном государстве, вероятность общения с иностранцами. Подобную мотивацию
возможно обозначить как личную, так как в данном случае студенты учат язык
целенаправленно, имеют личную заинтересованность в достижении академических
успехов. Этот тип мотивации характеризуется стабильной заинтересованностью в
иностранном языке, четким осознанием его значимости, а кроме того субъективными
целями в ходе обучения. При отсутствии личной мотивации, то есть интереса студентов
получать знания по иностранному языку, педагог никак не может побудить студентов
выучить язык. Как уже было выше сказано, чтобы сформировать внешнюю мотивацию
педагогу следует создавать ситуацию успешности для студентов. Например, ему
необходимо привести доказательства того, что, не зная иностранного языка, сделать
хорошую карьеру весьма затруднительно. Обычно внешняя мотивация является
дистантной, дальней мотивацией, которая рассчитана на достижение окончательного
результата обучения, однако она довольно интенсивно влияет на процесс обучения.
Необходимо организовать процесс обучения иностранному языку так, чтобы студенты
на любом его этапе чувствовали приближение к назначенной цели. С целью увеличить
воздействие широкой социальной мотивации нужно применять методические ресурсы
наглядной презентации, которые демонстрируют значимость знаний иностранного
языка для инженерно-педагогических специальностей. Это приближает и делает явной
далекую цель и формирует готовность тратить время и силы. Под внутренней
мотивацией понимается изучение иностранного языка с целью личного роста или
культурного развития. В таком случае удовольствие именно от учебного процесса,
желание контактировать с носителями языка является мотивацией студента изучать
иностранный язык. Такие студенты наиболее энергичны и активны на занятиях, чем
«инструментально» мотивированные учащиеся.
Характерной чертой обучения иностранному языку студентов инженернопедагогических специальностей является то, что студенты имеют достаточно разные
уровни знаний, а такие различия в языковой подготовке студентов существенно
усложняют ход преподавания в силу того, что выполняя очень трудные и очень простые
задачи, студенты теряют мотивацию к их выполнению. Существенное число обучаемых
в группах по иностранному языку - еще одна особенность обучения в инженернопедагогических вузах. Значительное количество студентов в группе может по-разному
влиять на тренировку конкретных способностей. Такие особенности обучения
иностранному
языку
студентов
инженерно-педагогических
специальностей
отрицательно влияют на результативность учебного процесса.
Как в методике обучения иностранному языку, так и в психологии огромный
интерес представляет формирование, сохранение и становление мотивации у студентов
к данному предмету. Методисты предлагают разные подходы решать эту трудную и
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многогранную проблему, а именно: 1) разрабатывать особую систему упражнений, при
выполнении которых студенты чувствовали бы результат своей работы (условие
формирования внутренней мотивации); 2) привлекать эмоциональную сферу в процесс
обучения (условие для внутренней мотивации); 3) обязательное присутствие стимулов и
подкреплений (условие для развития внешней мотивации); 4) применять на уроках
аутентичные материалы (то есть организация иноязычной атмосферы является условием
формирования внутренней мотивации); 5) применять личностную индивидуализацию
(условие для развития и внешней, и внутренней мотивации); 6) взаимодействовать с
иностранными специалистами (носителями языка); 7) применять передовые
мультимедийные технологии.
Непосредственно преподаватель способен создать у студентов инженернопедагогических специальностей устойчивый интерес к изучению иностранного языка.
Если преподаватель по каким-то причинам занижает требования к студентам, то это не
позволит сформироваться способностям самостоятельности, ответственности и
инициативности студентов. Обучая иностранному языку, преподаватель должен
направлять свои усилия на формирование внутренней мотивации студентов, которая
имеет самую большую побудительную силу. Отношение студентов к иностранному
языку определяется внутренней мотивацией, и она же обеспечивает развитие данного
процесса. Когда сама деятельность побуждает студента работать, когда он получает
удовольствие от говорения, чтения, восприятия иностранной речи на слух, когда ему
нравится получать новые знания, в таком случае можно отметить, что студент
заинтересован изучать иностранный язык, и есть условия, чтобы достичь конкретных
результатов.
С целью развития мотивации к изучению иностранного языка преподавателю
следует не только хорошо знать личностные качества студента, но и постараться
раскрыть его профессиональные намерения и жизненные перспективы относительно
будущей профессии, обоснованно аргументировать, почему знания иностранного языка
так необходимы именно для данной профессии. Преподаватель может использовать
достаточно популярные методы педагогического влияния: а) метод непосредственного
влияния – прямое обращение к студенту с целью объяснить, попросить или потребовать,
б) метод синхронного воздействия - влиять на студента через общественность: студент
сталкивается с требованиями жизни, а не с волей другого человека, в) метод непрямого
воздействия - влияние через книги, ролевые игры и т.д. Верное толкование и
практическое применение данных методов смогут помочь педагогу раскрыть
необходимость практического применения иностранного языка в будущей
профессиональной деятельности, воспитать осмысленное отношение к выбору
специальности.
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, чтобы
сформировать положительную мотивацию к изучению иностранного языка у студентов
инженерно-педагогических
специальностей
необходимы
такие
психологопедагогические условия: 1. условия, которые имеют влияние на развитие внутренней
мотивации - профессиональный интерес и отсюда четкое понимание практической и
теоретической важности знаний, которые получают для будущей профессиональной
деятельности: а именно: применение на уроках компонентов, которые моделируют
будущую профессиональную деятельность, отбирать познавательные и увлекательные
тексты/статьи; учитывать специфику профессиональной деятельности, развивать навыки
экспериментальной работы с помощью индивидуализации обучения; - педагог (его
индивидуальные характерные черты, методическая подготовка, достаточная
осведомленность в будущей специальности студентов, понимание преподавателем
целей, которые определили для себя студенты, изучая иностранный язык,
общительность, искренность и т.д.); эмоциональная содержательность уроков, которая
может поспособствовать лучшему овладению знаниями и осуществляется при помощи
активных методов обучения); 2. условия, которые влияют на развитие внешней
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мотивации: организация ситуации успеха или понимание и приятие неудачи и ее
причин, конкурентность и коммуникативная направленность занятий.
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Здійснено аналіз типів навчальної та професійної мотивації, які впливають на
активізацію навичок студентів до вивчення іноземної мови. Методом соціологічного
опитування студентів інженерних спеціальностей немовного ВНЗ першого та другого
курсів виявлені найбільш активні мотиваційні компоненти, розглянуті та проаналізовані
типи психологічних мотивів, установлена взаємозалежність між психологічним станом
студента та видами його мотивації і впливу цього зв’язку на кінцеву діяльність. Проведено
порівняльний аналіз відповідей студентів на питання анкети після проведення
експерименту, якій враховував найбільш значущі для студента види мотивації і включав
методичний матеріал, використаний на занятті з іноземної мови з урахуванням
мотиваційних компонентів та психологічних особливостей студентів. Запропоновані типи
академічної діяльності у вищому навчальному закладі, які дадуть можливість мотивувати
студентів немовних ВНЗ із низьким рівнем знань іноземної мови до вивчення предмету і
розуміння його необхідності в майбутній сфері діяльності.
Ключові слова: навчальна та професійна мотивація, психологічні особливості, мотив
досягнення, мотив самоідентифікації, змішані типи мотивації.
Кравец Е.А. «Анализ взаимосвязей между мотивационными компонентами и
психолого-педагогическими особенностями студентов инженерных вузов при обучении
иностранным язикам»
Осуществлен анализ типов учебной и профессиональной мотивации, влияющих на
активизацию навыков студентов при изучении иностранных языков. Методом
социологического опроса студентов инженерных специальностей неязыкового вуза первого
и второго курсов определены самые значимые мотивационные компоненты, рассмотрены и
проанализированы типи психологических мотивов, установлена взаимозависимость между
психологическим состоянием студента, типами его мотивации и влиянием этой связи на
конечную деятельность студента. Был проведен сравнительный анализ ответов студентов
на вопросы анкеты после проведения эксперимента, который учитывал самые значимые для
студента типи мотивации и включал методический материал, использующийся на занятиях
с учетом мотивационных компонентов и психологических особенностей студентов.
Предложены типы академической деятельности в высшем учебном заведении, которые
дадут возможность мотивировать студентов неязыковых вузов с низким уровнем знаний
иностранного языка к изучению предмета и понимания его необходимости в будущей сфере
деятельности.
Ключевые слова: учебная и профессиональная мотивация, психологические
особенности, мотив достижения, мотив самоидентификации, смешанные типи мотивации.
Kravets O. “An analysis of interrelation between motivational components and psychology
and educational characteristic of engineering students studying foreign languages”
The paper shows the practice analysis of professional and studying motivation that influence
for the activation of students’ practical skill when they study foreign languages. The most
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meaningful motivational components are defined by the method of sociological poll of first and
second year students. The types of psychological motivation are lighted. The interrelation between
the students’ psychological characteristics, types of their motivations and influence this connection
on students’ activity is established. The kinds of academic activities in the higher educational
establishment which will give the possibility to motivate students for studying subject and realize
its necessity in the future professional activity are suggested.
Keywords: professional and studying motivation, psychological students’ characteristics,
achievement motive, mixed motivation.
Поставка проблеми. На сучасному етапі розвитку євроінтеграційних процесів знання
іноземних мов становить необхідну складову при навчанні студентів та формуванні їх
професійних компетенцій. Підготовка майбутніх інженерів у сфері вивчення іноземних мов
потребує від фахівців вільного володіння мовою для вивчення західних передових
технологій, спроможності представити власні сучасні розробки на міжнародному рівні.
Приймаючи до уваги галузевий стандарт підготовки інженерів-бакалаврів напряму
«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», який включає цілий ряд
умінь та навичок, що повинен мати майбутній фахівець цієї галузі, а саме:
- здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання;
- здійснювати аналітичне опрацювання іншомовних джерел із метою отримання
інформації, що необхідна для вирішення певних завдань професійно-виробничої діяльності;
- робити переклад іншомовної інформації під час виконання професійних обов’язків,
використовуючи комп’ютерні системи автоматизованого перекладу та електронні словники;
- проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів
(ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для вирішення
певних завдань діяльності;
- проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтовного
характеру, що має на меті досягнення порозуміння;
- проводити-презентацію в певній професійно орієнтовній галузі;
- розуміти монологічне повідомлення та будувати діалог у рамках визначеної сфери і
ситуації спілкування [1, с. 41-43]
Для реалізації цих цілей студенту необхідна сильна мотивація, досягнення якої наразі
є проблемою для вищих навчальних немовних ВНЗ, де в 90% навчаються студенти з
сільської місцевості, які не мають загальної базової підготовки з іноземних мов. Відсутність
необхідних знань неможливо компенсувати за ту кількість годин, яка відводиться на
вивчення предмета і тим самим ускладняється процес мотивації студентів. Наразі навчальне
навантаження для спеціальності «Процеси, машини та обладнання агропромислового
виробництва» складає 44 години практичних занять у першому семестрі і 46 годин
практичних занять у другому семестрі та 30 годин практичних занять у третьому семестрі.
Навчальне навантаження для спеціальності «Охорона праці» складає 44 години практичних
занять у першому семестрі і 48 годин практичних занять у другому, і на цьому курс
завершується. Завданням викладача є надати базову загальну підготовку, при цьому вести
курс професійної іноземної мови, який не може стовідсотково враховувати відсутність
необхідних знань у студентів, тому що повинен бути розрахований на рівень В2. Ми
підкреслюємо, що без правильної мотивації здійснення цієї задачі не можливе.
Тому вважаємо доцільним
вивчення тих типів мотивації та особливостей
психологічного стану студентів, які дадуть змогу підвищити інтерес майбутніх інженерів
до вивчення іноземних мов та досягнути рівня В2, що вимагається сучасними потребами
вищої освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання професійної мотивації та
мотивації педагогічної діяльності досліджувалося Айсмонтасом Б.Б., де під професійною
мотивацією розглядалася система спонукання до цієї діяльності. Автор справедливо
зауважує, що «професійна мотивація визначається не тільки правильністю вибору
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професійного шляху і ступенем трудової діяльності та задоволеністю результатами свого
труда, але й успішністю
професійного навчання». При цьому вчений наголошує, що студента можна навчити, якщо
приймати до уваги два фактори: рівень розвитку когнітивної сфери та мотиваційної сфери
особи [2]. Психологічні характеристики особистості вивчалися в роботах А. Маслоу, де
мотивація розглядається як «вивчення первинних цілей або бажань, або потреб людини»
[3,c.48].
Особлива увага надавалася автором статті аналізу класифікації Р.Валлеранда, який
наголошував, що особистість може перебувати в трьох мотиваційних станах: стані
внутрішньої мотивованості, зовнішньої мотивованості та стані амотивації. Останній стан
особливо вивчався при дослідженні засобів для підвищення мотивації. На наш погляд, при
вивченні мотиваційних компонентів неналежна увага приділялася дослідженню психологопедагогічних особливостей студентів.
Постановка завдання. Метою статті є визначення найбільш значних типів
навчальної та професійної мотивації в залежності від психологічного розвитку особистості
студента; виділити три типи академічної діяльності у вищому навчальному закладі, які
дадуть змогу мотивувати студентів немовних ВНЗ із низьким рівнем знань іноземної мови
до вивчення предмету і розуміння його необхідності в майбутній сфері діяльності.
Виклад основного матеріалу. Для аналізу типів мотиваціі до розгляду бралися такі
психологічні мотиви [2]:
• мотив самоствердження, який включає бажання відігравати значну роль у житті
суспільства;
• мотив ідентифікації з іншою людиною;
• процесуально-змістовний мотив, коли людина спонукається до діяльності самим
процесом та змістом діяльності, не приймаючи до уваги зовнішні фактори;
• мотив саморозвитку;
• мотив досягнення, що, за твердженням А. Маслоу, є прагненням до повної
реалізації своїх здібностей та бажання відчувати свою компетентність [3,c.57];
• просоціальні мотиви, які є важливими для суспільства;
• мотив афіляції, який проявляється в бажанні спілкуватися із суспільством не тільки
своєї країни, але й країн світу;
• мотив впливу суспільних змін у країні на ставлення населення до вивчення
іноземних мов.
Методика визначення значущих мотивів включала проведення анкетування студентів
першого курсу у 2014 та 2015 роках. В опитуванні брали участь 230 студентів у віці 17-18
років у 2014 році та 200 студентів у 2015 році. 80 відсотків студентів мешкають у сільській
місцевості, із них за результатами вхідного тесту знань, який включає базову програму
середньої школи і проводиться на першому занятті з іноземної мови, рівень знань студентів
такий: рівень В1, який вимагається шкільною програмою, у 2014 році не має жоден із
респондентів, у 2015 мають два студенти, які проживають у місті. Практично 95 відсотків
мають рівень А2 у 2014 році і вже 69 відсотків у 2015 році. Щодо рівня А1, результати
вхідного тесту свідчать про погіршення рівня знань: у 2014 році, цей показник складав 5%,
а у 2015 зріс до 31%.
За результатами опитування ми отримали такі дані: в 2014 році спонукальними
мотивами були такі:
• мотив самоствердження – 13,8%;
• мотив ідентифікації з іншою людиною – 8,8%;
• процесуально-змістовний мотив – 10%;
• мотив саморозвитку – 39,8%;
• мотив досягнення
– 27%;
• просоціальні мотиви – 17,3%;
• мотив афіляції – 29,1%;
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• мотив впливу суспільних змін у країні на ставлення населення до вивчення
іноземних мов – 10%.
Аналіз даних у 2015 році засвідчив такі зміни:
• мотив самоствердження – 15%;
• мотив ідентифікації з іншою людиною – 8%;
• процесуально-змістовний мотив – 10%;
• мотив саморозвитку – 25%;
• мотив досягнення – 24%;
• просоціальні мотиви – 15%;
• мотив афіляції – 40%;
• мотив впливу суспільних змін в країні на ставлення населення до вивчення
іноземних мов – 40%.
Спираючись на результати опитування, вважаємо доцільним на заняттях з іноземної
мови використовувати навчальний матеріал з урахуванням отриманих типів мотивації.
Аналізуючи відповіді студентів, можна зробити висновки, що події в країні відіграють
важливу роль у ставленні молоді до навчання. На заняттях треба підбирати вправи, які не
тільки направлені на розвиток лексико-граматичних вмінь, а викликають у студентів
бажання працювати з цим матеріалом, займатися самостійно та шукати додаткову
інформацію з теми. Такі матеріали, якщо брати до уваги результати по мотивах
самоствердження,
досягнення, саморозвитку, можуть включати сучасні досягнення
молодих учених, бізнесменів, людей, які почали працювати, маючи тільки знання та хорошу
освіту, й досягли успіхів у своєму житті. Необхідно звертати увагу на досягнення наших
учених, які знайшли визнання закордоном. Такі вправи повинні носити інформаційнорозвиваючий характер. Актуальним є створення презентацій та їх обговорення, створення
постерів із подальшим проведенням постер-сесії, на якій студенти презентують свої роботи
та відповідають на запитання аудиторії; проведення науково-практичних конференцій, де
студенти мають змогу послухати про наукові розробки іноземною мовою старшокурсників,
магістрантів та самим взяти участь.
Постер-презентація – це саме той вид діяльності, який мотивує студента до
подальшої дії. Постер-сесія – це представлення за певними правилами своїх наукових
доробок у формі постерів (плакатів) широкому колу слухачів. Обов’язковим елементом
постер-сесії є дискусія. Метою цього типу діяльності є представити більшу кількість
проектів великій аудиторії, привернути увагу та надати можливість учасникам добре
ознайомитись з інформацією та ефективно поспілкуватися з авторами, які готові протягом
5-10 хвилин зробити презентацію свого постеру та відповісти на всі запитання слухачів.
Дослідження Тітової О.А. та Жукової Т.В. [8,с.216] показали, наскільки цей вид
діяльності може мотивувати студентів до вивчення іноземної мови. Анкетування слухачів
магістратури було проведено після підготовки та презентації постерів. Метою було
з’ясувати, наскільки корисною стала ця діяльність, а також виявити труднощі, які виникали
під час роботи.
Приклад анкети
1.Яких умінь та навичок, на Вашу думку, Ви набули (які вміння та навички Ви
розвинули) під час підготовки до постер-сесії? Оберіть 5 із запропонованих; розмістіть їх,
від найбільш до найменш важливого:
–уміння аналізувати;
– уміння логічно мислити;
– уміння вирішувати проблеми;
– уміння засвоювати нові ідеї;
– уміння зрозуміло повідомляти свої ідеї та думки аудиторії;
– навички використовувати невербальні засоби комунікації: міміку, жести, інтонацію;
– уміння переконливо аргументувати свою позицію;
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– уміння установлювати контакт з аудиторією та підтримувати його;
– уміння слухати та брати участь у дискусії;
– здатність брати на себе відповідальність за рішення поставлених задач;
– готовність до перегляду своєї точки зору під впливом нових обставин;

–здатність приймати та враховувати точки зору співрозмовника.
2. Чи вважаєте Ви, що набуття цих умінь і навичок у такому виді діяльності
полегшить Вам вивчення іноземної мови та може мотивувати до її подальшого вивчення?
Напишіть, що у форматі постер сесії є привабливим для Вас.
В анкетуванні взяли участь 28 магістрів інженерного напряму. Майже половина
респондентів (53%) серед перших трьох умінь вказали вміння аналізувати; вміння зрозуміло
повідомляти свої ідеї та думки аудиторії, а також навички усвідомленого використання
невербальних засобів комунікації; 28 % виділяють уміння встановлювати контакт з
аудиторією та підтримувати його, вміння слухати та брати участь у дискусії, готовність до
перегляду своєї точки зору під впливом нових обставин; для 19 % важливим став розвиток
уміння логічно мислити, формування готовності до перегляду своєї точки зору під
впливом нових обставин та здатності приймати та враховувати точки зору співрозмовника.
88% указали, що участь у постер-сесії надала змогу побачити свої слабкі та сильні сторони,
навчила самостійно знаходити та аналізувати матеріал, додала впевненості у своїх силах і
показала, в якому напрямку можна розвивати свої вміння та навички при вивченні
іноземної мови. Тобто ми наочно бачимо прояви мотивів самоствердження, досягнення і
саморозвитку.
Для використання в навчанні мотиву афіляціі доцільно заснування дискусійного
клубу, на який запрошуються носії мови, що є дуже цінним для невеликих міст. Участь у
дискусійному клубі надає змогу поспілкуватися з представником іншої культури,
перевірити свої знання з іноземної мови, отримати інформацію про сучасний світ і
можливість знайти своє місце в ньому.
За результатами змішаних типів мотивації вивчають професійну іноземну мову з
метою в 2014 році ( вибір допускав декілька варіантів відповіді) :
• мати високооплачувану роботу та успішну кар’єру - 42,3%;
• працювати в міжнародних корпораціях - 30%;
• працювати закордоном - 18%;
• щоб не відрахували з ВНЗ - 16%;
• спілкування з іноземцями - 40,2%;
• саморозвитку та самовдосконалення -31,3%.
На нашу думку, найбільш ефективними методами реалізації цих мотивів можуть бути
такі: читання іноземної літератури за спеціальністю, методи інтерактивного навчання .
зокрема ділові ігри, диспути, дискусії, конференції, проведення «круглих столів» із носіями
мови, перегляд та обговорення відеофільмів. Такі методи значно активізують форми
навчальної діяльності, бо, завдяки їм, студенти втягуються в спільну діяльність із
досягнення мети, з’являється позитивний настрій та усвідомлення необхідності досягнення
та вступу в цей вид діяльності разом із групою, зниження рівня тривоги та зняття
психологічного стресу при веденні бесіди іноземною мовою. Усі ці фактори необхідно
брати до уваги, готуючи навчальні робочі програми, підручники та методичні посібники.
Значно підвищили бажання студентів вивчати іноземну мову і міжнародні практики і
можливість взяти участь у програмах навчання закордоном.
У 2015 році проводилися повторне опитування студентів, які брали участь у
опитуванні 2014 року. За цей час заняття проводилися з урахуванням усіх типів мотивації,
які є вагомими для студентів. Була скорегована методика проведення занять та методичний
матеріал, як пропонувалося вище. Наступні результати підтвердили доцільність змін та
правильність вибору методів:
• мати високооплачувану роботу та успішну кар’єру - 45%;
• працювати в міжнародних корпораціях - 60%;
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• працювати закордоном - 70%;
• щоб не відрахували з ВНЗ - 16%;
• спілкування з іноземцями - 60,2%;
• саморозвитку та самовдосконалення -40%.
Висновки. На ставлення студентів до вивчення іноземної мови впливає їхній низький
рівень базових знань, невизначеність мотивів навчальної діяльності, невміння самостійно
здобувати знання. З метою підвищення мотивації викладач повинен виявити серйозні для
студента типи мотивації з урахуванням його психолого-педагогічних особливостей та
готовністю розвивати нові мотиваційні підходи. Методичний матеріал, який
використовується на заняттях, повинен викликати зацікавленість студента, бути корисним
для його професійного та особистого розвитку, а отже, необхідно знаходити і застосовувати
нові методики та методи викладання.
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У статті зазначена необхідність сформованості інтелектуальних умінь майбутніх учителів
інформатики для постійного саморозвитку та самовдосконалення у професійній діяльності. У
ході дослідження наведено розуміння сутності понять «інтелектуальні вміння», «інтелектуальні
вміння вчителя інформатики», «формування інтелектуальних умінь учителів інформатики».
Зазначена важлива роль природничо-математичних дисциплін у процесі фахової підготовки
майбутніх учителів інформатики, вивчення яких сприяє створенню на заняттях умов для
ефективної інтелектуальної праці, розвитку у студентів інтелектуальних умінь, необхідних для
створення освітніх програмних засобів при вивченні зазначених дисциплін. Серед компонентів
інтелектуальних умінь особистості виділено такі: мотиваційний, гностично-діяльнісний та
компетентнісно-особистісний та представлено їх зміст та структурні складники. Підґрунтям для
розробки діагностичного інструментарію вивчення рівнів сформованості інтелектуальних умінь
майбутніх учителів інформатики визначено такі критерії, як мотиваційний, змістовий та оціннорезультативний та зазначені відповідні показники. Зазначено, що критерії та показники
розглядаються як ознаки сформованості інтелектуальних умінь майбутніх учителів
інформатики, що слугують для визначення їх готовності до творчої професійної діяльності.
Отже, серед показників сформованості готовності майбутніх учителів інформатики до
професійної діяльності виокремлено низький, середній, достатній та високий рівні, наведено
їхній опис та характеристика студентів, що відповідають визначеним рівням. Визначено
отримані результати дослідження та причини ситуації, що склалася, наведено подальші
напрями проведення дослідження.
Ключові слова: інтелектуальні вміння, студенти, природничо-математичні дисципліни.
Морквян И.В. «Современное состояние сформированности интеллектуальных умений
будущих учителей информатики».
В статье отмечена необходимость формирования интеллектуальных умений будущих
учителей информатики для их постоянного саморазвития и самосовершенствования в
профессиональной деятельности. В русле исследования приведено понимание сущности
понятий «интеллектуальные умения», «интеллектуальные умения учителя информатики»,
«формирование интеллектуальных умений учителей информатики». Указана важная роль
естественно-математических дисциплин в процессе профессиональной подготовки будущих
учителей информатики, изучение которых способствует созданию на занятиях условий для
эффективной интеллектуального труда, развития у студентов интеллектуальных умений,
необходимых для создания образовательных программных средств при изучении этих
дисциплин. Среди компонентов интеллектуальных умений личности выделено такие:
мотивационный,
гностически-деятельностный
и
компетентностный-личностный
и
представлены их содержание и структурные составляющие. Основой для разработки
диагностического инструментария изучения уровней сформированности интеллектуальных
умений будущих учителей информатики определены такие критерии, как мотивационный,
содержательный и оценочно-результативный и указаны соответствующие показатели.
Отмечено, что критерии и показатели рассматриваются как признаки сформированности
интеллектуальных умений будущих учителей информатики, которые служат для определения
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их готовности к творческой профессиональной деятельности. Среди показателей готовности
будущих учителей информатики к профессиональной деятельности выделено низкий, средний,
достаточный и высокий уровни, приведены их описание и характеристика студентов, которые
отвечают определенным уровням. Указаны полученные результаты исследования и причины
сложившейся ситуации, приведены дальнейшие направления проведения исследования.
Ключевые слова: интеллектуальные умения, студенты, естественно-математические
дисциплины.
Morkvian I.V. “The contemporary state of intellectual forming skills of future informatics
teachers”
The necessity of intellectual skills formation of the future informatics teachers for continuous
self-development and self-improvement in professional activities are mentioned in the article. In the
course of the study the essence of understanding the concepts of "intellectual ability", "intelligent
informatics teacher’s skills ", "intellectual skills formation science teachers" are put forward. It is said
the important role of natural and mathematical sciences in the professional training of future science
teachers which helps to create the classroom conditions for effective intellectual work of the students'
intellectual skills which needed for the creation of educational software in the study of these subjects.
Among the components of the individual are selected intellectual skills such as motivation, Gnosticactivity and competence, personal and presents their content and structural elements. The basis for the
development of diagnostic tools for the study of the levels of intellectual skills of future Informatics
teachers is defined criteria such as motivation, contents and evaluative-effective and appropriates these
indicators. Indicated that criteria and indicators are considered as signs of formation of intellectual
skills of the future teachers of computer science that are used to determine their readiness for the
creative professional activities. Thus, the formation of indicators of future science teachers to the
profession allocated to low, medium, and high enough level, given their description and characteristics
of students who meet certain levels. Indicated research findings and the reasons for this situation are
noted and future areas of research are reduced.
Keywords: intellectual skills, students, natural and mathematical sciences.
Постановка проблеми. Одним із центральних аспектів функціонування вищих
навчальних
педагогічних
закладів,
з
огляду
на
необхідність
формування
конкурентоспроможного фахівця, є фахова реалізація майбутнього випускника. Це особливо
актуально для майбутніх учителів інформатики, оскільки нині спостерігаються швидкі зміни в
галузі інформаційно-комунікаційних технологій.
Майбутній вчитель інформатики повинен бути здатним до постійного саморозвитку та
самовдосконалення, креативного та творчого мислення, що потребує сформованості в нього
інтелектуальних умінь.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі та загальні питання інтелектуального
розвитку особистості в процесі навчання досліджували такі відомі психологи та педагоги:
А. Алексюк, Ю. Бабанський, І. Бех, В. Давидов, Л. Занков, Г. Костюк, О. Леонтьєв, І. Лернер,
В. Паламарчук, С. Рубінштейн, М. Скаткін, О. Хуторський та інші.
Формування інтелектуальних умінь у процесі навчання досліджували О. Башманівський,
Л. Виготський, С. Гончаренко, В. Лозова, Н. Менчинська, Ю. Шарун, О. Щербина,
І. Якиманська та інші науковці.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз психологопедагогічної літератури свідчить про те, що проблематика формування інтелектуальних умінь
майбутніх учителів протягом останніх десятиріч була у фокусі уваги науковців із різним
ступенем інтенсивності. Але проблема формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів
інформатики потребує більш детального вивчення й обґрунтування.
Мета статті. Дослідити сучасний стан сформованості інтелектуальних умінь майбутніх
учителів інформатики.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні в психолого-педагогічній літературі не
сформовано єдиного підходу до тлумачення поняття «інтелектуальні вміння».
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На основі проведеного контент-аналізу суті поняття «інтелектуальні вміннями» під ним
ми розумітимемо систему впорядкованих розумових і практичних дій, пов’язаних між собою
логікою діяльності, що забезпечують можливість отримання та опрацювання інформації для
використання її в освітній діяльності [5].
Сприймаючи інтелектуальні вміння як компонент професійної компетентності фахівця, в
результаті проведеного дослідження щодо розуміння суті поняття «інтелектуальні вміння
вчителя інформатики» (ІВВІ) ми дійшли висновку, що під ІВВІ розумітимемо сукупність
аналітико-синтетичних умінь, умінь ефективного сприйняття інформації та оцінно-регулюємих
умінь за допомогою яких інформація структурується та представляється у зручному для
сприйняття вигляді. Отже, ІВВІ є результатом спеціально організованої викладачем навчальної
діяльності із використанням різних дидактичних засобів, методів та форм навчання спрямованої
на пошук та обробку даних.
Враховуючи зміст поняття «формування», що розглядається А. Кузьмінським,
В. Омеляненко та іншими як складний процес становлення людини як особистості, який
відбувається в результаті розвитку і виховання [4] під формуванням інтелектуальних умінь
майбутніх учителів інформатики, ми розумітимемо процес розробки та створення ними освітніх
програмних засобів для подальшого застосування в освітній діяльності.
У процесі формування інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики студенти
навчаються самостійно одержувати знання через творчу діяльність професійної направленості
при вирішенні практичнозначущих завдань, що є одним із показників їхньої готовності до
творчої професійної діяльності.
Не викликає сумнівів той факт, що в процесі фахової підготовки майбутніх учителів
інформатики важливу роль відіграє вивчення природничо-математичних дисциплін, зазначимо
необхідність їх інтеграції. Це сприятиме створенню на заняттях умов для ефективної
інтелектуальної праці, розвитку в студентів гнучкості мислення, що забезпечується оновленням
змісту, методів, форм і засобів навчання завдяки застосуванню в освітньому процесі
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Для визначення рівнів сформованості інтелектуальних умінь майбутніх учителів
інформатики при вивченні природничо-математичних дисциплін спиратимемося на
необхідність сформованості в них умінь розробляти та створювати освітні програмні засоби для
подальшого застосування в навчальному процесі.
Серед компонентів інтелектуальних умінь особистості виділимо такі: мотиваційний,
гностично-діяльнісний та компетентнісно-особистісний (зміст яких представлено в таблиці 1).
Таблиця 1

Структура та зміст інтелектуальних умінь особистості
Структурні компоненти
Зміст структурних складників
інтелектуальних умінь
Мотиваційний
Сформованість мотивів, що спонукають людину до
вдосконалення своєї інтелектуальної діяльності
Гностично-діяльнісний
Засвоєння системи інтелектуальних умінь (аналітикосинтетичних, ефективного сприйняття інформації, оціннорегулюємих та рефлексивного аналізу) в результаті здійснення
практичної діяльності
КомпетентнісноСформованість у людини необхідних компетентностей для
особистісний
успішної професійної діяльності
Підґрунтям для розробки діагностичного інструментарію вивчення рівнів сформованості
інтелектуальних умінь майбутніх учителів інформатики визначено критерії: мотиваційний,
змістовий та оцінно-результативний. Відповідні показники: 1) мотиваційний – прагнення
оволодіти знаннями про методи опрацювання даних; 2) змістовий – уміння зі збору та
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опрацювання даних; 3) оцінно-результативний – оцінка власних умінь щодо якості виконання
роботи.
Критерії та показники розглядаємо як ознаки сформованості інтелектуальних умінь
майбутніх учителів інформатики, що слугують для визначення їхньої готовності до творчої
професійної діяльності. Як стверджує С. Сіткар, «… поняття «рівень» відображає якісну
структурність процесу розвитку готовності і є показником цілісності, системності цієї якості,
ступеня її розвитку» [8].
Досліджуючи рівні формування умінь, науковці зазначають, що вони значною мірою
залежать від деяких характеристик майбутнього фахівця, таких як: мотиви діяльності,
професійна спрямованість, прагнення до здійснення самоаналізу тощо.
У роботах А. Усової та А. Боброва визначено такі рівні сформованості навчальних умінь:
низький, середній та вищий.
О. Абдулліна, підкреслюючи те, що педагогічні вміння формуються в діяльності,
виокремлює такі чотири рівні сформованості, як: репродуктивний рівень; репродуктивнотворчий рівень; творчо-репродуктивний та творчий [1].
Розглядаючи показники сформованості готовності майбутніх учителів до професійної
діяльності, М. Золочевська, Н. Олефіренко, Н. Цодікова [2, 6, 10] та інші виокремлюють такі
чотири рівні: високий, достатній, середній та низький.
У нашому дослідженні ми також виділяємо чотири рівні сформованості інтелектуальних
умінь майбутніх учителів інформатики (ІУМУІ): низький, середній, достатній та високий.
Спираючись на дослідження Є. Карпенко [3], якісний і кількісний аналіз компонентів, які
входять до критеріїв сформованості ІУМУІ, схарактеризуємо рівні їх розвитку.
Високий рівень характеризується наявністю в майбутнього вчителя інформатики
сформованого усвідомлення потреби в постійному підвищенні професійного рівня за рахунок
вивчення нових можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та опанування
принципами роботи з ними, і, як результат, чітко сформованих мотивів щодо опанування
необхідними даними чи сервісами Інтернет для виконання завдання; створення освітніх
програмних засобів та ефективного їх використання у професійній діяльності.
На високому рівні перебувають студенти, які розуміють зміст мисленнєвих операцій та
знають прийоми мислиннєвої діяльності; вміють правильно вибирати й застосовувати
необхідний прийом для виконання практичного завдання; творчо підходять до виконання всіх
завдань, самостійні, ініціативні та активні в навчально-пізнавальній діяльності. Вони вміють
самостійно осмислювати навчальну інформацію та виконувати професійні завдання
нестандартними способами; ставити проблеми й на основі здійснених мисленнєвих операцій,
вирішувати їх; передбачати результати своєї діяльності; здійснювати самоаналіз.
Достатній рівень відображає наявність більшості ознак кожного критерію. Студенти, які
відповідають достатньому рівню сформованості інтелектуальних умінь (ІУ), мають виражену
мотивацію щодо опанування необхідними даними чи сервісами Інтернет для виконання
завдання; створення освітніх програмних засобів та ефективного їх використання у
професійній діяльності. Вони добре розуміють значущість формування ІУ, прагнуть до
вдосконалення професійних знань та вмінь за їх допомогою. Майбутні вчителі можуть
генерувати ідеї щодо нестандартного виконання завдання, але процес формулювання запитань
вже вимагає від них високої сформованості ІУ. Вони достатньо інформовані про мислиннєві
операції і прийоми мислиннєвої діяльності та розуміють їх зміст; не замислюються над
доцільністю обраного шляху вирішення завдання. Проте вони можуть самостійно (або за
визначеним алгоритмом) розв’язувати запропоновані типові завдання, спрямовані на
формування ІУ, прагнуть до застосування отриманих знань та вмінь у проблемних ситуаціях.
Студенти усвідомлюють важливість формування ІУ, прагнуть до їх вдосконалення, здатні до
здійснення самоаналізу та самооцінки, вміють правильно оцінити власний рівень
сформованості ІУ.
Середній рівень характеризується наявністю приблизно половини ознак кожного
критерію.
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Студенти із середнім рівнем мають слабо виражену мотивацію до опанування
необхідними даними чи сервісами Інтернет для виконання завдання; створення освітніх
програмних засобів та ефективного їх використання у професійній діяльності. Майбутні
вчителі володіють знаннями про основні можливості інформаційно-комунікаційних технологій;
здатні до розпізнання виконання необхідної дії при виборі декількох альтернативних. Студенти
цього рівня ознайомлені лише з деякими мислиннєвими операціями й прийомами діяльності,
тому не завжди правильно обирають доцільний для виконання завдання шлях або не можуть
самостійно його завершити. Разом із тим вони здатні виконувати завдання, спрямовані на
формування ІУ, за заданим алгоритмом або зразком (інструкцією), приймати рішення на основі
аналізу поточних даних за допомогою викладача. Рівень передбачає усвідомлене застосування
ІУ. Проте бажання користуватись ними нестійке, при переносі вмінь у нові умови студенти
часто припускаються помилок, які повною мірою самостійно виправити не можуть.
Студентам властивий середній ступінь самостійності й активності в застосуванні ІАУ у
власній професійній діяльності. Низький рівень відображає наявність менше половини ознак від
загального числа, що розкриває критерій, чи в разі їхньої відсутності. Він характеризується
відсутністю мотивації.
Студенти володіють знаннями на рівні уявлень, не розуміють змісту більшості
мислиннєвих прийомів, невірно вказують або не вказують послідовності виконання операції, не
можуть зіставити завдання з відповідною мислиннєвою операцією.
Переважна кількість завдань цими студентами не виконана або виконана неправильно.
Студент як цілісна особистість може перебувати на різних рівнях сформованості ІУ за
різними критеріями. Наприклад, за гностично-діяльнісним критерієм студент може виходити на
високий рівень, а за мотиваційним чи компетентнісно-особистим може перебувати на
середньому чи достатньому рівні. Тому слід зробити припущення, що виділені нами критерії
рівнозначні при оцінці рівнів сформованості ІУ. В такому випадку узагальнений рівень
сформованості ІУ є середньостатистична величина від суми балів, якою був оцінений кожний із
критеріїв.
Проведене анкетування та спостереження за навчальним процесом у Харківській
гуманітарно-педагогчній академії протягом 2013-2016 років дозволили нам зробити висновок,
що більшість із майбутніх учителів інформатики мають середній рівень сформованості ІУ.
Причинами ситуації, що склалася, ми вважаємо такі: по-перше, недостатня відповідність вимог
вітчизняних навчальних програм вимогам, сформульованим у рекомендаціях ЮНЕСКО щодо
структури ІКТ-компетентності вчителів [7], в основі яких лежить необхідність у розвитку нових
способів передавання знань і навчання учнів, щоб вони стали активними громадянами та
працівниками, повноцінними членами суспільства знань; по-друге, зважаючи на важливість
вивчення природничо-математичних дисциплін для формування професійної компетентності
майбутніх учителів інформатики, аналіз відповідних навчальних програм свідчить про
недостатність або відсутність чітко сформульованих цілей та завдань щодо формування
інтелектуальних умінь у майбутніх фахівців.
Несформованість ІУ за час навчання у вищому педагогічному закладі виявляється в
ускладненнях щодо ефективного пошуку даних, необхідних для вирішення поставленого
завдання, стандартному підході щодо оформлення отриманих результатів дослідження та
неспроможності до застосування отриманих знань у процесі професійної діяльності.
Висновки. Враховуючи результати аналізу наукової літератури, ми вважаємо, що
оскільки процес формування інтелектуальних умінь обумовлює процес професійно-творчої
самореалізації особистості в умовах інформаційного суспільства, сучасна фахова підготовка
майбутнього вчителя інформатики повинна характеризуватися здатністю формувати потребу в
отриманні знань про таке: загальнодоступні джерела інформації та вмінь щодо користування
ними; можливості інформаційно-комунікаційних технологій щодо створення ефективних
освітніх програмних засобів та можливостей їх застосування в освітньому процесі.
Напрямами подальшого дослідження є розробка технології формування інтелектуальних
умінь майбутніх вчителів інформатики під час створення освітнього програмного засобу при
вивченні природничо-математичних дисциплін.
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Аналіз феномену лідерства свідчить, що його функціонування часто супроводжується
проявами різних парадоксів. Парадокси зустрічаються в рішеннях і діях лідерів, у їх
висловлюваннях і вчинках, в поведінці і способі життя. Найчастіше саме парадокси
забезпечують лідерам ефективне розв'язання складних проблемних ситуацій. Причиною
парадоксів є відмінність психічних та інтелектуальних якостей лідерів від переважної
більшості звичайних людей. Одна з таких відмінностей полягає в особливому баченні та
оцінці лідерами складних проблемних ситуацій, в поєднанні у них знань, досвіду та
розвиненої інтуїції. При цьому прояви особливостей свого життя і діяльності лідери
вважають цілком природною нормою, в той час як більшості інших людей вони уявляються
парадоксальними.
У статті проаналізовано природу і характерні прояви парадоксального лідерства.
Виявлено, що вони здатні істотно посилювати інтенсивність лідерського впливу й
підвищувати ефективність діяльності колективу, який зазнає цього впливу. Показано, що
парадоксальне лідерство та його прояви створюють своєрідний зворотний зв'язок,
впливаючи не тільки на послідовників, а й на самого лідера як носія цих якостей.
Ключові слова: лідерство, парадокси, природа і причини парадоксів, відмінність
лідера від інших людей, розвинена інтуїція, прояви парадоксального лідерства, лідерський
вплив, інтенсивність впливу.
Романовский А. Г., Пономарев А. С. «Феномен парадоксального лидерства».
Анализ феномена лидерства свидетельствует, что его функционирование часто
сопровождается проявлениями различных парадоксов. Парадоксы встречаются в решениях
и действиях лидеров, в их высказываниях и поступках, в поведении и образе жизни. Чаще
всего именно парадоксы обеспечивают лидерам эффективное разрешение сложных
проблемных ситуаций. Причиной парадоксов является отличие психических и
интеллектуальных качеств лидеров от подавляющего большинства обычных людей. Одно
из таких отличий состоит в особенном видении и оценке лидерами сложных проблемных
ситуаций, в соединении у них знаний, опыта и развитой интуиции. При этом многие
проявления особенностей своей жизни и деятельности лидеры вполне естественно считают
нормой, в то время как большинству других людей они кажутся парадоксальными.
В статье проанализированы природа и характерные проявления парадоксального
лидерства. Установлено, что они способны существенно усиливать интенсивность
лидерского влияния и повышать эффективность деятельности коллектива, которые
оказывается под. этим влиянием. Показано, что парадоксальное лидерство и его проявления
образують своеобразную обратную связь, влияя не только на последователей, но и на
самого лидера как носителя этих качеств.
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Romanovskiy A. G., Ponomaryov O. S. «Paradoxical phenomenon of leadership».
Leadership phenomenon is interesting because most people are quite voluntarily accept
some power over the leader himself and his actions are based on the influence of its psychological
impact. But the analysis of the phenomenon of leadership is also evidence of the presence, and
other characteristics of leadership. One of them is the fact that its function as a social phenomenon
is often accompanied by various manifestations of paradoxes. They are made in unusual,
unexpected actions and decisions of the leader who is often sharply at odds with the generally
accepted ideas, and even common sense. This manifestation of the paradoxical nature of leadership
are not yet sufficiently studied.
Paradoxes are found in the decisions and actions of the leaders, in their statements and
actions, behavior and lifestyle. Most often it is the paradoxes provide leaders to effectively address
the complex problem situations. The reason is the difference between the paradoxes of mental and
intellectual qualities of the leaders of the common people. One of these differences is in a special
vision and the leaders of the assessment not only of problematic situations, but also everyday
things and phenomena. This vision is determined by the compound of the leaders in-depth
knowledge, experience and developed intuition. However, many features of the manifestation of
the life and activity leaders consider the norm, while the majority of other people, they seem to be
paradoxical.
A striking example of this paradox is that many leaders can successfully lead the various
groups and people to ensure the achievement of the purposes of their joint activity, not only having
a formal governmental authority, but not carrying the usual administrative functions. Special
efficiency paradox demonstrates leadership in innovative stage in the development of human
civilization.
Keywords: leadership, paradox, nature and causes of paradoxes, unlike the leader of the
others, developed intuition, manifestations of the paradoxical leadership, leadership impact,
influence the intensity.
Загальна постановка проблеми. Виключно важлива роль, яку відіграє феномен
лідерства в організації та функціонуванні соціальних інститутів і суспільства у цілому, з
давніх пір привертає до нього увагу філософів і психологів, соціологів і педагогів, фахівців
у галузі управління соціальними системами. І все одно лідерство ще лишається багато в
чому непізнаним і навіть дещо таємничим явищем. Одним з таких його проявів можуть
слугувати як існування множини різновидів лідерства, так і різних теорій, що пояснюють
його природу і сутність. Ще одним проявом недостатньої вивченості феномену лідерства
виступають цікаві парадокси, що супроводжують життя й діяльність деяких визнаних
лідерів і серйозно впливають на результати цієї діяльності й на характер впливу лідера на
людей.
Ці парадокси не очікувано для вироблених стереотипів особистості лідера посилюють
ефективність реалізації поставлених як стратегічних, так і тактичних завдань. Водночас в
окремих випадках вони можуть і послабляти прояв тим чи іншим лідером своїх якостей і
можливостей. У зв’язку з тим, що динамізму сучасного суспільного життя притаманні
неочікувані, а часто й глибокі його зміни, виникає гостра потреба в яскравих неординарних
лідерах, здатних адекватно реагувати на ситуацію, що склалася, швидко знаходити
оптимальні шляхи і способи її розв’язання. Тому відносно новою стає проблема
дослідження не тільки самого феномену лідерства, а й пов’язаних з ним парадоксів.
Їхнє вивчення та урахування в практиці виявлення потенційних лідерів та їх
подальшої цілеспрямованої підготовки, в тому числі при організації системи спеціальних
тренінгів, дозволив би як уникнути низки хибних рішень, так і оптимізувати процес
вказаної підготовки на основі знання індивідуальних особливостей лідеров, їхніх життєвих
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цілей і цінностей, їхніх інтересів і прагнень. Все це робить порушену проблему важливою,
актуальною і своєчасною.
Зв’язок проблеми з актуальними теоретичними і прикладними питаннями
безпосередньо випливає з її сутності й змісту. Аналіз парадоксів лідерства сприятиме більш
глибокому розумінню цього важливого і водночас складного та суперечливого соціального і
в той же час індивідуального феномена. Цей аналіз дозволить уточнити низку важливих
положень теорії лідерства, його цікавих загальнофілософських та психологічних аспектів.
Водночас результати дослідження проблем, пов’язаних з парадоксами лідерства,
дадуть можливість обирати адекватно конкретним ситуаціям підходи до більш точного
виявлення потенційних лідерів та методи роботи з ними в процесі професійної підготовки й
розвитку їх як професіоналів, креативних особистостей і справжніх лідерів. Таким чином,
вирішення завдань кадрового забезпечення суспільного виробництва вийде на новий рівень,
а соціум отримає лідерів у відповідності з абсолютно різноманітним спектром їхніх
психологічних портретів, здатних не тільки організувати ефективну спільну діяльність
людей, але також і підтримувати сприятливий психологічний клімат, взаєморозуміння й
комфортні взаємовідносини. В результаті цього стане можливим вироблення й реалізація
особливо ефективних управлінських рішень.
Аналіз досліджень і публікацій з проблеми дає підстави стверджувати, що при
надзвичайно численних роботах, присвячених вивченню різних аспектів феномену
лідерства, досить поодинокі можна віднести до аналізу піднятої нами проблеми. Фактично
цілеспрямовано й системно різні парадокси лідерства розглядають лише Річард Фарсон та
Ральф Кейєс [6]. Вони наводять і детально аналізують цілу низку парадоксів, які далеко не
просто зрозуміти, але які, тим не менш, можуть слугувати дієвим засобом підвищення рівня
ефективності лідерства й рішень, які приймає відповідний лідер.
Сьогодні суспільне життя, його політична та особливо соціально-економічна сфери
настільки швидко й кардинально змінюються, що часто звичайні люди не встигають навіть
осмислити сутність і характер таких змін. Фарсон і Кейєс переконливо показують
необхідність пошуку принципово нових підходів до організації суспільного виробництва й
управління ним, що підвищує роль креативних до парадоксальності лідерів, їх творчий
потенціал, здатність рішуче відмовитися від застарілих та віджилих уявлень про сутність
успіху і невдачі у бізнесі, що перешкоджають його успішному розвитку Ці автори
пропонують принципово нову парадигму успіху, яка може розглядатися як ефективна
альтернатива звичним стереотипам.
Окремі положення, що мають те чи інше відношення до проблеми, можна зустріти у
працях О. М. Бандурки, С. П. Бочарової і О. В. Землянської [1], У. Бенніса і Б. Нануса, Ж.
Блонделя, Ст. Р. Кові [4] та інших. Так, Дж. Котлер, розкриваючи секрети успішного
лідерства відомого японського бізнесмена і менеджера К. Мацусіти, наводить цілу низку
його дійсно парадоксальних рішень. Багато досить цікавого і повчального міститься і в
роботах самих японських менеджерів, у яких зустрічаються приклади парадоксальних і
ризикованих рішень, які частіш за все приносили авторам успіх. Серед них можна назвати
імена І. Массакі, Е. Осоно, К. Татеїсі, С. Цукуми та інших. Широко відомий японський
підприємець, засновник корпорації «SONY» Акіо Моріта у своїх книгах пише про те, що,
приймаючи будь-яке рішення в бізнесі, він завжди жертвував сьогоденням заради
майбутнього.
Багато проявів парадоксальності лідерства розглядають Р. Гоффі та Г. Джонс, які
вважають, що «лідери на всіх рівнях впливають на результати праці тим, що роблять
осмисленою саму працю» [2, с. 9]. На їхнє переконання, «ефективним лідерам притаманне
всепоглинаюче почуття мети, і вони достатньою мірою усвідомлюють свій лідерський
потенціал. Вони не знають всього, вони знають рівно стільки, скільки потрібно» [там само,
с. 17]. Ще одне парадоксальне зауваження авторів полягає в тому, що «лідерство – це
відносини, у формуванні яких беруть активну участь обидві сторони. У реальності
лідерство – це завжди соціальний конструкт, який весь час відтворюється у відносинах між
лідерами і тими, кого вони беруться вести за собою. Ефективний лідер – це не просто сплав
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потрібних рис. Він активно залучений у складну серію взаємин, які потребують
вирощування та догляду. Як всі соціальні творіння, ця мережа відносин крихка і потребує
постійного відтворення» [2, с. 20].
Парадоксальні, на перший погляд, положення формулює Пітер Ф. Друкер,
визначаючи нову парадигму менеджменту для ХХI століття. Серед них поведінка лідера в
умовах суттєвих змін соціального середовища, співвідношення його прагнень до змін і
збереження стабільності. Серйозну увагу вчений приділяє особливостям управління
людьми похилого віку, в тому числі відмінностям в управлінні працівниками фізичної та
розумової праці.
Взагалі існують вагомі підстави стверджувати, що в багатьох роботах з лідерства
можна зустріти різні підтвердження того, що діяльність і поведінка лідерів можуть носити
парадоксальний характер. Системний же аналіз вкрай цікавого феномену парадоксального
лідерства практично обмежується згаданою вище книгою Р. Фарсон і Р. Кейєса. До того ж,
вона має чітку прикладну спрямованість і носить скоріше популярний, а іноді й навіть
афористичний характер. Так, навіть у назві книги присутній парадоксальний підзаголовок
«Виграє той, хто робить більше помилок».
Мета даної статті й полягає в спробі аналізу парадоксальних проявів лідерства та їх
впливу на характер практичної діяльності лідера і його впливу на людей. При цьому
передбачається взяти за основу цього аналізу об'єктивні і суб'єктивні чинники, які
проявляються у способі життя лідерів, у їхній поведінці ту у взаєминах з людьми.
Виклад основного матеріалу вважаємо за доцільне розпочати з визначення самого
поняття парадоксу, без чого буде досить складно формувати відповідні побудови, необхідні
для розуміння феномену парадоксального лідерства. У своєму класичному логічному
словнику М. І. Кондаков під парадоксом (від грец. Παράδοξος) розуміє «несподіване,
незвичайне, дивне висловлювання, що різко розходиться, на перший погляд чи насправді не
узгоджується із загальноприйнятою думкою, з панівним переконанням або навіть зі
здоровим глуздом, хоча формально-логічно воно правильне» [5, с. 431].
У словнику з логіки О. А. Івін та О. Л. Никифоров визначають парадокс як «в
широкому сенсі: твердження, що різко розходиться з загальноприйнятими, усталеними
думками, заперечення того, що уявляється представляється «безумовно правильним», у
більш вузькому сенсі – два протилежних твердження, для кожного з яких існують
переконливі аргументи» [3, с . 22].
Обидва визначення виходять з традиційного розуміння логіки як науки про
закономірності коректного мислення. Сучасне ж її розуміння поширюється не тільки на
мислення, а й на діяльність людини. Мислення ж є хоча і дуже важливим, але тільки одним
з видів діяльності. Тому парадоксальними цілком можуть бути не тільки висловлювання,
але й дії людини чи групи людей. Парадоксальне ж лідерство пов'язано як з
висловлюваннями, так і з діяльністю, способом життя, вчинками та поведінкою лідера. Таке
різноманіття можливих проявів парадоксального лідерства дещо ускладнює його аналіз, але
при використанні системного підходу вдається вибрати класифікаційні ознаки, що
дозволяють здійснити такий аналіз.
З системних позицій перш все слід зазначити, що парадокси лідерства мають
найрізноманітніші форми і сфери прояву і можуть бути обумовлені самими різними
причинами. Ними можуть виступати як існування широкого спектру видів лідерства, так і
не менш широке розмаїття індивідуальних психологічних характеристик тих людей, яких
можна вважати потенційними або реальними лідерами. Крім того, парадокси можуть бути
обумовлені своєрідністю цілей та інтересів лідерів, їх цінностей, прагнень і життєвих
пріоритетів. В результаті цих та багатьох інших причин виникають парадоксальні ситуації.
Однією з досить поширених серед них є те, що часто лідерами стають не ті, хто в силу
особистісних і моральних якостей, рівня інтелектуального розвитку та творчого потенціалу
гідний бути лідером і вести за собою людей, а ті, хто своєю енергією, напористістю,
пристрасним прагненням до влади над людьми, а часто навіть і хитрістю компенсує дефіцит
таких якостей.
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Розглянемо деякі поширені типи парадоксів лідерства. Одним з них виступає
тривалість робочого дня лідера, яка іноді досягає 18 годин на добу, хоча відомо, що
звичайна людина вже після восьми годин роботи втомлюється фізично та емоційно й
потребує відпочинку. Лідер же, захоплений цікавим завданням, не відчуває втоми або не
помічає її. З цим же пов'язаний й інший парадокс, який полягає в дуже короткому часі
відпочинку, необхідному лідерові для відновлення його працездатності. Відомо, що
багатьом лідерам досить від 2-3 до 5-6 годин сну, щоб повністю відновити свої сили. Для
них відпочинок взагалі означає переключення на інший вид діяльності.
Багатьом лідерам, навіть коли вони мають чималі здобутки, притаманне прагнення до
безперервного самонавчання і самовдосконалення, в тому числі до освоєння нових
спеціальностей або сфер діяльності. Тому людей іноді вражає енциклопедичність знань
лідерів, які працюють в одній, здавалося б, досить вузькій сфері. Одними із проявів цього
парадоксу є, з одного боку, накопичення нових знань, а з іншого, – їх несподіване для
оточення використання при виборі й прийнятті складних креативних рішень, спрямованих
на ефективне подолання проблемних ситуацій.
У той же час досить парадоксально, що лідером часто може ставати людина, яка не
відрізняється високим рівнем інтелекту. Це пояснюється бажанням його оточення бачити в
лідері живу людину, прийняття цим оточенням, за словами О. М. Бандурки, С. П. Бочарової
та О. В. Землянської, моделі лідера «один з нас». Вона передбачає ідентичність способу
життя лідера і способу життя основної маси членів відповідної соціальної групи. Він, як і
всі, може переживати, страждати, гніватися. Йому життя може приносити як великі удачі,
так і неприємності [1]. Одним з проявів цього парадоксу слугують переваги американських
виборців, які рідко обирають на високі пости, включаючи президента, інтелектуалів.
Політичній культурі американців властива особливість орієнтації на харизматичних лідерів,
що підкреслюють свою спільність з народом і розуміння його інтересів, потреб і прагнень.
Ще один цікавий парадокс лідерства як соціального феномена полягає в тому, що
успішні лідери і благополучні люди частіше відвідують тренінги з лідерства, ніж ті, хто
досяг відносно невисоких результатів. Це пояснюється усвідомленим прагненням успішних
людей до саморозвитку та самовдосконалення. Вони краще за інших бачать, що їм є чому
вчитися і цінують саму необхідність і можливість зробити це за допомогою тренінгів.
Зазвичай вони приходять на тренінги не для того, щоб їм допомогли вирішити якусь
проблемну ситуацію, вони іноді й самі не можуть раціонально пояснити, що їх тягне сюди.
Швидше за все – розвинена інтуїція, якій вони довіряють і яка дуже важлива для лідера,
менеджера або бізнесмена і для їх життєвого і ділового успіху.
При цьому аналіз діяльності та поведінки багатьох яскравих лідерів дає можливість
сформулювати і таку, притаманну їм рису, як бажання і вміння ефектно і досить ефективно
виступати перед будь-якою, перш за все перед великою аудиторією. Парадоксально, що в
той же час вони прагнуть уникати участі в чужих масових заходах, де вони можуть
залишатися немовби в тіні інших лідерів, організаторів і активних учасників цих заходів.
При цьому ще один парадокс полягає в любові лідерів до споглядання і до творчої роботи
на самоті.
Для справжнього парадоксального лідера однією з характерних рис є розвинена
здатність і вміння бачити раціональне рішення, якого більшість людей не помічають, хоча
після його прийняття й реалізації всі вважають, що воно ж лежало на поверхні. Як пишуть
Р. Фарсон і Р. Кейєс, «немає нічого більш невидимого, ніж очевидне». Саме здатність не
просто побачити, а й оцінити це очевидне, зрозуміти реальну можливість його цільового
використання в конкретній ситуації виступає проявом системного мислення лідера і його
перебування в постійному пошуку і русі.
Досить близьким до цього є й ще один цікавий парадокс лідерства, який полягає в
тому, що справжньому лідерові, на відміну від звичайних людей, в тому числі й від його
послідовників та прихильників, притаманні розвинена інтуїція і здатність бачити реальність
того, що багатьом іншим уявляється фантастичним. Іншими словами, лідер володіє
здатністю не просто аналізувати ситуацію, а й бачити в ній ті можливості і шляхи їх
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реалізації, які поки ще зовсім не очевидні для більшості людей. І з їхньої точки зору багато
рішень, які приймаються лідером, уявляються парадоксальними хоча б тому, що вони не
відповідають логіці висновків з їх аналізу ситуації.
Коли ж в результаті реалізація таких рішень вдається успішно вирішити ситуацію і
досягти бажаних цілей, багато опонентів лідера вважають, що йому просто пощастило. При
цьому якось забувають, що постійне везіння не буває обумовлено збігом випадкових
обставин. Тим більше, що іноді і сам лідер не може пояснити свого вибору саме тієї, а не
якоїсь іншої можливої альтернативи.
Цікавий парадокс можна спостерігати у тому випадку, який ми називаємо відмовою
від лідерства. Його сутність полягає в тому, що людина, яка дійсно має лідерські якості й
визнана лідером з боку свого оточення, цілком свідомо ігнорує можливості впливу на це
оточення і тим більше не вважає за можливе використання такого впливу в своїх власних
інтересах. Це зовсім не означає, що він зовсім усувається від виконання соціальних
функцій. Зазвичай однією з глибинних причин цього феномена виступає захопленість
потенційного лідера професійною діяльністю, в якій він прагне досягти успіху. Будучи
фактичним лідером в цій сфері, він охоче допомагає тим, хто до нього звертається за
порадою або консультацією. А його авторитет як професіонала сприяє тому, що подібні
звернення бувають досить частими.
Розвинені такі якості лідера, як сила волі, почуття справедливості і комунікативна
компетенція часто парадоксальним чином відображаються на характері його
міжособистісного спілкування. Дійсно, він вміє бути досить жорстким у відносинах з
сильними світу цього і в той же час бути толерантним у відносинах з простими людьми.
Цікаво, що це стосується не тільки його прихильників і послідовників, але й опонентів. Така
здатність підвищує авторитет і силу впливу лідера, розширює коло його послідовників.
Парадоксальною, на перший погляд, є й ситуація, коли лідер раптом різко змінює
свою цілком обґрунтовану думку або рішення під впливом вислуховування думок
експертів, і вибирає з них пропозицію, яку багато хто б порахували нереальною або
недостатньо обґрунтованою. Ця здатність лідера розуміти, що він не є і не може бути
фахівцем чи навіть знавцем у всіх сферах діяльності, розуміння ним обмеженості своїх
знань і компетентності та визнання того, що інша людина може в якихось питаннях бути
більш компетентною, і лежить в основі цього парадоксу.
Аналізуючи концепції управління Р. Акоффа і Р. Фарсона, можна дійти ще одного
парадоксального висновку. Його суть полягає в тому, що хороший менеджер практично не
займається управлінням. Це особливо важливо для зрілого колективу, де кожен працівник
знає свої обов'язки, свої функції і завдання й сумлінно їх виконує. В такому випадку багато
управлінських втручань, які демонструють активність менеджера, здатні тільки вносити
дезорганізацію у процес функціонування організації, відволікаючи людей від справи.
Завдання грамотного менеджера полягає в постійному контролі й діагностуванні
виробничих процесів і стану виконавців з тим, щоб у разі необхідності приймати дійсно
необхідні заходи.
Завершуючи аналіз феномену парадоксального лідерства, доцільно навести основні
причини описаних парадоксів і спробувати пояснити їх значення для ефективного прояву
лідерських якостей. На нашу думку, існує три таких основних причини. Перша з них
полягає в особливостях психіки лідера, його інтелектуальної та емоційної сфер. Ці
особливості роблять для лідера звичайним і закономірним те, що іншим видається
нереальним або парадоксальним. Друга причина носить скоріше об'єктивний характер і
пов'язана з тим потоком інформації, який постійно обрушується на лідера з офіційних і
неофіційних джерел і змушує його тим чи іншим чином фільтрувати цю інформацію. В
процесі фільтрації лідер чіткіше і швидше, ніж інші виділяє в цьому потоці то, що відкриває
можливості раціонального використання. Третьою причиною ми вважаємо ціннісне
сприйняття лідером своєї діяльності, завдяки чому він повністю віддає їй свої
інтелектуальні, емоційні та фізичні сили, в той же час не виснажуючи, а збагачуючи свій
творчий особистісний потенціал.
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Висновки. Викладений матеріал виявився результатом як наших спостережень за
діяльністю, вчинками та поведінкою різних лідерів, узагальнення та класифікації
результатів цих спостережень, так і аналізу літературних джерел, невелика частина яких
наведена нижче. Попередні підсумки дослідження проблеми парадоксального лідерства
дозволяють зробити наступні висновки. По-перше, значне ускладнення індивідуального і
суспільного буття змушує людину відмовитися від того, що стало неефективним – від
лінійного мислення та уявлення про абсолютну каузальність. За цих умов найбільш
підготовленими до адекватної реакції виявляються лідери з властивою схильністю до
парадоксального характеру мислення і дії.
По-друге, окремим особистостям притаманні особливі індивідуальні психологічні
характеристики, особливості розвитку інтелектуальної та емоційної сфер і світосприйняття,
які і визначають їх як лідерів. Ці характеристики і особливості забезпечують такій людині
можливість свого бачення і розуміння речей і явищ, недоступного більшості людей. Тому
його рішення й дії, які виходять із такого бачення, і уявляються іншим людям
парадоксальними, в той час як для нього вони є цілком природними, зрозумілими і
закономірними.
По-третє, саме парадоксальне лідерство і його прояви створюють своєрідний
зворотний зв'язок, впливаючи на лідера як носія цих якостей. Цей вплив позначається на
способі його життя, на ставленні до своєї діяльності й до людей, з якими він цю діяльність
здійснює і на яких поширюється його вплив. Однак цей зворотний зв'язок є нелінійним і
постійно модифікується під час оволодіння людиною певними знаннями і навичками
лідерства, в міру набуття відповідного досвіду і розвитку інтуїції.
По-четверте, один з головних парадоксів лідерства, який є найбільш характерним для
лідерів, які є і формальними керівниками, полягає в тому, що ефективність їх управлінської
діяльності тим вища, чим менше вони займаються безпосереднім виконанням своїх
управлінських функцій. Це вкрай важливо для зрілих колективів, де всі виконавці є
компетентними професіоналами. Тут обов'язок лідера полягає в організації дієвого
контролю, в діагностуванні стану організації, у формуванні та підтримці корпоративної
культури і сприятливого психологічного клімату в колективі.
По-п'яте, автори вважають, що подальше цілеспрямоване вивчення проблем
парадоксального лідерства дозволить вченим і практикуючим менеджерам знайти
абсолютно нові шляхи і способи досягнення максимально можливих висот у професійній
діяльності всіх видів у будь-якій соціальній системі сучасного соціуму.
Перспективи подальших розвідок пов'язані як з аналізом парадоксальних проявів у
конкретних видах лідерства, так і з дослідженням впливу парадоксів на еволюцію життєвих
цілей і ціннісних уявлень тих чи інших лідерів і стилю їх взаємовідносин і взаємодії з
людьми. Окремим цікавим аспектом проблеми парадоксального лідерства, який вимагає
уваги дослідників, є формування, розвиток і прояв парадоксів в культурі лідерства та
управління.
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У статті автором наведено аналіз проблем, що виникають у зв’язку з залученням
іноземних студентів до навчально-виховного процесу українських вищих навчальних
закладів. Розглянуто здоров’я як ознаку якісної підготовки студентів. Установлено, що
забезпечення культури здоров’я і здорового способу життя майбутнього фахівця певної
професійної галузі науковці пов’язують з процесом фізичного виховання, що пропонується
удосконалювати різними шляхами і засобами. З’ясовано, що на сучасному етапі
формування особистості, зокрема й професійної підготовки майбутнього фахівця з
урахуванням пріоритетності компетентнісного підходу до її забезпечення постає питання
про виокремлення здоров’язбережувальної компетентності. Проаналізовано напрями
дослідження проблеми підготовки студентів-іноземців у вищих навчальних закладах
України. Установлено, що сучасні науковці проблему підготовки іноземних студентів
пов’язують з їхньою мовною підготовкою на підготовчих курсах, з адаптацією
іноземних студентів під час пропедевтичної підготовки і навчання за фахом. Визначено
існуючі суперечності, що зумовлюють актуальність проблеми формування здорового
способу життя, культури здоров’я, здоров’язбережувальної компетентності студентівіноземців, що не була предметом дослідження.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, формування, студентіноземець, вищий навчальний заклад України, актуальність проблеми, аналіз проблеми,
професійна підготовка фахівця.
Британ Ю. А. «Обоснование актуальности исследования проблемы формирования
здоровьесохраняющей компетентности студентов-иностранцев в высших учебных
заведениях Украины»
В статье автором приведен анализ проблем, возникающих в связи с привлечением
иностранных студентов в учебно-воспитательный процесс украинских высших учебных
заведений. Рассмотрено здоровье как признак качественной подготовки студентов.
Установлено, что обеспечение культуры здоровья и здорового образа жизни будущего
специалиста определенной профессиональной области ученые связывают с процессом
физического воспитания, который предлагается совершенствовать различными путями и
средствами. Установлено, что на современном этапе формирования личности, в том числе и
профессиональной подготовки будущего специалиста с учетом приоритетности
компетентностного подхода к ее обеспечению возникает вопрос о выделении
здоровьесохраняющей компетентности. Проанализированы направления исследования
проблемы подготовки студентов-иностранцев в высших учебных заведениях Украины.
Установлено, что современные ученые проблему подготовки иностранных студентов
связывают с их языковой подготовкой на подготовительных курсах, с адаптацией
иностранных студентов во время пропедевтической подготовки и обучения по
специальности. Определены существующие противоречия, обуславливающие актуальность
проблемы
формирования
здорового
образа
жизни,
культуры
здоровья,
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здоровьесохраняющей компетентности студентов-иностранцев, которая не была предметом
исследования.
Ключевые слова: здоровьесохраняющая компетентность, формирование, студентиностранец, высшее учебное заведение Украины, актуальность проблемы, анализ
проблемы, профессиональная подготовка специалиста.
Britan Y.A. “The substantiation of research problem actuality for health safety competence
of students-foreigners formation in Ukrainian higher educational establishments”.
An analyze of problems which come out from participation of students-foreigners into
education/bringing-up process of Ukrainian higher educational establishments are contributed at
the article. A health as characteristic of quality preparation of students is considered. It is set that
providing of health culture and healthy life of future specialist with certain professional activity
scientists bind to the process of P.E that it is suggested with various ways and facilities for perfect.
It is set that at the modern stage of personality formation including the professional preparation of
future specialist taking into account a priority of the competency-based approach for their
providing and there is a question about the health safety competence. The lines of problem
research for students-foreigners preparation in Ukrainian higher educational establishments are
analyzed. It is set that modern scientists bind the problem of foreign students preparation is
closely connected with their language preparation at the preparatory courses, with adaptation of
foreign students during propaedeutic preparation and trade training. The current rifts which are
responsible for problem actuality of healthy life formation, health cultures, health safe competence
of students-foreigners and were not taking account at the research article are determinate.
Keywords: health safety competence, formation, student-foreigner, Ukrainian higher
educational establishment, problem actuality, problem analysis, professional’s background.
Постановка проблеми. Сучасний стан розвитку людства вимагає фізично і психічно
здорового молодого покоління, здатного до реалізації ефективних перетворень у
суспільному житті. Занепокоєння викликає стан здоров’я сучасної молоді, спричинений
об’єктивними і суб’єктивними факторами, зокрема й негативним відношенням молодої
людини до власного фізичного стану. Дослідниками в цій галузі виявлено, що
незадовільний стан здоров'я сучасної молоді та студентів обумовлений зневажливим
ставленням більшості з них до основних норм здорового способу життя, що стає
загальнонаціональною проблемою, оскільки призводить до зменшення чисельності
населення країни, зниження загального рівня фізичного та психічного здоров’я нації. У
зв’язку з цим, сучасною політикою в освітній галузі пріоритетним стає напрям збереження
здоров’я молодого покоління, пошук шляхів формування потреби студентської молоді в
здоровому способі життя, формування культури здоров’я, потреби піклуватися про нього,
культивування цінностей здоров’язбережувальної діяльності. Під час професійної
підготовки майбутнього фахівця відповідно до державних документів надаються переваги
вихованню духовно і фізично здорової особистості, оскільки лише за умови здоров’я
фахівець може бути спроможним виконувати ті професійні функції, готовність до реалізації
яких забезпечується під час фахової підготовки відповідно до професійної спеціальності.
Входження України у світову спільноту активізує її відносини з різними країнами
світу. Однією з таких відкритих галузей постає освітня галузь, що є привабливою в плані
обміну студентством. Система вищої освіти України, що має досвід забезпечення
ефективної професійної підготовки фахівців різних галузей, представляє інтерес для
студентів-іноземців з різних країн, зокрема з країн Середньоазійського регіону. Це, в свою
чергу, спричиняє всебічний аналіз проблем, що виникають у зв’язку з залученням до
навчально-виховного процесу українських вищих навчальних закладів іноземних студентів,
розробку концептуальних основ реформування системи підготовки іноземних спеціалістів
для зарубіжних країн в Україні в нових політичних, економічних і соціальних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема здорового способу життя
підростаючого покоління і пошук шляхів забезпечення культури його формування
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простежується як актуальна у дослідженнях сучасних українських науковців (О.Вакуленко,
В. Горащук, С. Закопайло, О. Омельченко та ін.). Формування здорового способу життя,
культури здоров’я студентської молоді під час професійної підготовки за різними
напрямами висвітлюється у працях О. Гладощук, Н. Завидівської, Л. Кривошеєвої,
І. Смолякової, Л. Соколенко, О. Соколенко та ін.. Особливу увагу приділено забезпеченню
сформованості культури здоров’я майбутніх представників педагогічної професії
(Л. Безугла, Л. Дудорової, А. Кошолап, О. Омельченко та ін.). Проблема формування
культури здоров’я, здоров’язбережувальної компетентності іноземних студентів, зокрема з
країн Середньоазійського регіону, в вищих навчальних закладах України, що передбачає
врахування особливостей суб’єктивних і об’єктивних чинників, не була предметом
наукових досліджень, проте представляє актуальність.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування актуальності дослідження
проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців в
умовах вищих навчальних закладів України під час здобуття ними вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Погоджуємося з тими авторами, котрі обстоюють
думку про те, що саме здоров’я є доказом якісної підготовки студентів як майбутніх
спеціалістів. Аналіз праць науковців дозволяє стверджувати, що більшість з дослідників
забезпечення культури здоров’я і здорового способу життя майбутнього фахівця –
представника певної професійної галузі пов’язують з процесом фізичного виховання, що
пропонується удосконалювати різними шляхами і засобами: за допомогою потенціалу
самостійної роботи, якій відводиться на сучасному етапі визначальне місце в процесі
професійної підготовки (Л. Безугла), фізичного самовдосконалення особистості, створення
умов для нього упродовж усієї життєдіяльності (А. Кошолап); забезпеченням наступності
фізичного виховання учнів і студентської молоді, що представляє актуальну проблему у
зв’язку з гіподинамією і впливом негативних чинників, які спричиняють обмеження
рухливості молодої людини (В. Вовк); оптимізацією процесу фізичного виховання
студентів з урахуванням специфіки навчання та майбутньої професійної діяльності тощо.
Так, В. Вовк [4] у процесі обґрунтування концептуальної моделі забезпечення
процесу наступності фізичного виховання особистості старшокласника і студента
виявлено, що наступність фізичного виховання як педагогічна категорія створює умови для
вирішення діалектичних суперечностей переходу особистості з одних умов фізичного
виховання в інші, об’єктно-суб’єктного перетворення особистості на основі
цілеспрямованого розвитку внутрішньої позиції і позитивної Я-концепції. На позитивну
оцінку заслуговує розроблена дослідником на основі комп’ютерних технологій
інформаційно-діагностична система оцінки фізичного стану та фізичної підготовки, яка є
ефективною допомогою вчителям фізичної культури, викладачам фізичного виховання в
діагностиці фізичного стану, фізичної підготовки, а також для підготовки
диференційованих
навчально-виховних
і
тренувальних
програм
наступності,
запропонованих кожній особистості з урахуванням її стану здоров’я, адаптації і фізичної
підготовки.
Н. Завидівською акцентовано увагу на визначенні та обґрунтуванні складових
професійно-прикладних основ, які мають сприяти формуванню навичок здорового способу
життя майбутніх економістів-педагогів та виховувати в них вміння передавати ці навички
іншим [7]. Л. Соколенко обґрунтовано такі педагогічні умови формування у студентів
вищого навчального закладу культури здорового способу життя, як розробка змісту
валеологічної освіти, впровадження змістового та методичного забезпечення виховної
позааудиторної діяльності, активізація самостійної усвідомленої роботи студентів із
самовдосконалення з усіх аспектів здорового способу життя [12].
Проте на сучасному етапі формування особистості, зокрема й професійної підготовки
майбутнього фахівця з урахуванням пріоритетності компетентнісного підходу до її
забезпечення все частіше постає питання про виокремлення як ключової
здоров’язбережувальної компетентності. Сам термін знайшов теоретичне обґрунтування
суті і наповнення змісту завдяки сучасним дослідникам. Так, дослідження
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здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічної проблеми представлено
у працях Т. Андрющенко [1]. У зв’язку з нарощенням суперечностей між інтенсифікацією
освітньо-виховного процесу в навчальних закладах, починаючи з дошкільних, і одним із
провідних обмежувальних чинників — недостатнім фізичним і психологічним здоров’ям
вихованців на застосування здоров’язбережувальних технологій з метою формування
здоров’язбережувальної компетентності дітей, починаючи з дошкільного віку, вказують
також Л. Гаращенко [5], Н. Левінець [9], Г. Опалко [10], Т. Осипенко [11] та інші.
Здоров’язбережувальна компетентність постає однією з базових соціально значущих
компетентностей особистості як члена суспільства і майбутнього фахівця певної
професійної
галузі.
Примітним
є
той
факт,
що
питання
актуальності
здоров’язбережувальної компетентності як складника професійної компетентності не
обмежується лише приналежністю фахівця до педагогічної професії. Так, Н. Башавець
розглянуто питання формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації
майбутніх економістів, приділено увагу цінності та ціннісним орієнтирам, світогляду,
здоров’ю та здоровому способу життя, проблемі формування потреби у здоров'ї, культурі
здоров’я та здоров’язбереження, здоров’язбережувальним технологіям, виховному
середовищу, мотиву та мотивації, компетентності та компетенції, зокрема
здоров’язбережувальній [2]. Дослідник розкриває проблему виховання студента-економіста
як культурної особистості, яка визначає власне здоров’я як цінність, а
здоров’язбережувальні дії вважає засобом досягнення соціального успіху. Автор розробляє
цілісну модель формування культури здоров’язбереження студентів вищих економічних
навчальних закладів, яка може бути адаптованою й реалізованою під час підготовки
фахівців інших професійних галузей.
Окрему специфічну категорію студентів сучасних українських вищих навчальних
закладів представляють студенти-іноземці, що здобувають вищу освіту на території нашої
країни. Під час аналізу наукових досліджень проблеми підготовки студентів-іноземців у
вищих навчальних закладах України виявлено досить незначну кількість наукових праць
українських учених, які досліджували окремі питання цієї проблеми, що свідчить про її
складність.
Проведений аналіз існуючих досліджень дозволяє стверджувати, що науковцями
розглянуто особливості періоду соціальної адаптації іноземних студентів упродовж перших
років навчання в українських вищих навчальних закладах. Так, Т. Довгодько розкрито
сутність і особливості процесу адаптації іноземних студентів під час пропедевтичної
підготовки в університетах України [6]. Оскільки кожний іноземний студент, що прибуває
до України на навчання, є представником певної країни з особливою ментальністю,
психологічним станом, своєрідним сприйняттям світу й нового соціокультурного
середовища, погоджуємося з думкою автора про необхідність ураховувати це для успішного
керування навчально-виховним процесом студентів-іноземців. З моменту вступу до
українських університетів студенти потрапляють у незнайоме для них мовне, соціальне і
національне середовище, до якого їм потрібно адаптуватися. Оскільки іноземці, що
прибувають на навчання до України, повинні пристосуватися не лише до умов навчання в
університеті, до специфіки проживання в гуртожитку, а й до життя в чужій країні з
нерідним мовним середовищем, дослідник обґрунтовує психолого-педагогічні умови їхньої
адаптації.
Безумовно, у зв’язку зі збільшенням контингенту іноземних студентів, що разом з
цим зумовлює й виникнення певних проблем, питання їхньої підготовки представляє
інтерес для українських науковців. Так, дослідження В. Тарасенко присвячено формуванню
професійно-комунікативної компетенції іноземних студентів-русистів в умовах
міжпредметної координації, Л. Хаткової – орієнтовано на пошук шляхів активізації
пізнавальної діяльності іноземних студентів на підготовчому факультеті, О. Тетянченко –
спрямовано на визначення педагогічних умов спілкування з іноземними студентами в
процесі навчання. Ю. Федотовою [15] розглянуто основні етапи становлення і розвитку
системи підготовки фахівців для зарубіжних країн у вищих навчальних закладах України з
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наведенням відомостей з історії підготовки іноземних студентів. Автором проаналізовано
сучасний стан підготовки іноземних фахівців з характеристикою особливостей, зумовлених
сучасними умовами. Наведений автором історичний досвід є корисним у плані можливості
використання його позитивних здобутків, створення умов для їхньої модифікації відповідно
до сучасних умов. Т. Кононовою [8] проаналізовано проблему підготовки студентівіноземців в Україні, розглянуто політичний, економічний та гуманітарний аспекти надання
освітянських послуг іноземним громадянам, а також виокремлено провідні нагальні
завдання, які стоять перед кожним вищим навчальним закладом у процесі
підготовки іноземних студентів.
З проведеного аналізу наукових праць, що піднімають проблему професійної
підготовки іноземних студентів, можна визначити як окремий напрям їхню мовну або
мовленнєву підготовку, пошук шляхів її оптимізації і підвищення ефективності того
досвіду, що було вироблено системою вищої освіти за радянських часів у цьому напрямі.
Так, О. Білик
розглянуто
соціалізаційний потенціал мовної підготовки іноземних
студентів у освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу, наголошено на
необхідності врахування її соціокультурної складової, ролі викладача як агента соціалізації
в освітньому процесі [3]. Г. Сукачова піднімає проблему формування мовленнєвої
компетентності іноземних студентів інженерно-педагогічних спеціальностей [14].
Особлива увага авторами приділяється й фаховій підготовці студентів-іноземців. Так,
Г. Струтинський [13] досліджував особливості навчання студентів-іноземців медичного
профілю спеціальним дисциплінам. Дослідником виявлено проблеми, з якими стикаються
студенти-іноземці під час навчання і на які слід звертати увагу у їхній фаховій підготовці:
це нові форми викладання матеріалу, основні дефініції в фармакології, спеціальна
термінологія, невміння вести конспекти лекцій, працювати в бібліотеці. Автор також
підкреслює необхідність урахування культурних, релігійних, національних та
психологічних властивостей студентів англомовної форми навчання.
Слід відзначити, що процеси перетворень у професійній підготовці іноземних
студентів в Україні відбуваються досить повільно і в значній мірі суперечливо через
причини об’єктивного і суб’єктивного характеру. Разом із тим спроби змінити становище,
що склалося в системі підготовки кадрів для зарубіжних країн, шляхом усунення виявлених
недоліків, удосконалення окремих її ланок, пошуку нових форм організації навчальновиховної роботи, запропонованих сучасними українськими дослідниками, не дають
бажаних результатів. Науковці і практики це пов’язують з тим, що розв'язання існуючих
суперечностей, що виявилися в чинній системі фахової підготовки іноземних студентів,
вимагає не корегування окремих її елементів, а пошуку принципово нового підґрунтя та
підстави її становлення, зокрема з урахуванням досвіду країн, де цей процес здійснюється
більш ефективно і оптимально. У зв’язку з цим, постає питання не тільки щодо виявлення
проблем у функціонуванні системи професійної підготовки іноземних студентів як кадрів
для різних галузей зарубіжним країн, але й комплексного аналізу причин їх виникнення.
Проблеми формування здорового способу життя, культури здоров’я або формування
здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців у дослідженнях українських
науковців не піднімалися, проте вони є актуальними, зокрема й через необхідність
подолання існуючих суперечностей між: усвідомленням суспільством загальної цінності
здоров’я молодого покоління, необхідності його культивування на всіх етапах освіти і
неврахуванням можливостей процесу професійної підготовки в вищому навчальному
закладі, всіх її напрямів у забезпеченні формування здоров’язбережувальної компетентності
майбутнього фахівця, зокрема й студента, що приїхав на навчання з іншої країни;
орієнтацією вищої освіти на удосконалення професійної підготовки висококваліфікованих
кадрів, одним з пріоритетних напрямів якого є формування здоров’язбережувальної
компетентності, що забезпечує укріплення і охорону здоров’я, підвищення якості життя і
працездатності студентської молоді, та ігноруванням особливостей формування
здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців у вищих навчальних закладах
України; визнанням стану здоров’я одним із показників підготовки фахівця високої
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кваліфікації, основою творчого довголіття наукових кадрів, що забезпечується під час
підготовки в вищих навчальних закладах України, та нерозробленістю системи формування
здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців, що знижує зокрема й
престижність вищої освіти України. Необхідність розв’язання визначених суперечностей
зумовлює пошук шляхів забезпечення формування здоров’язбережувальної компетентності
студентів-іноземців.
Висновки. Отже, складні життєві умови, низька культура здоров’язбереження,
відсутність мотивації і потреби студентської молоді у здоровому способі життя,
неврахування особливостей здоров’язбережувальної діяльності регіону, з якого
приїжджають іноземні студенти здобувати професійну освіту в вищих навчальних закладах
України,
зумовлюють
актуальність
дослідження
проблеми
формування
здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців у вищих навчальних закладах
України.
Перспективи
подальших
досліджень.
Аналізу
потребує
феномен
«здоров’язбережувальна компетентність», визначення її особливостей у студентів з
Середньоазійського регіону, що приїжджають здобувати вищу освіту в навчальних закладах
України.
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У статті розглядаються особливості виховної діяльності у ВНЗ, визначено цілі,
задачі і принципи виховної роботи у вищому навчальному закладі. У статті виділяються
елементи, що забезпечують організацію і зміст структури управління виховною
діяльністю у вищій школі; розглядається якість виховання як системна характеристика
виховання; визначаються рівні організації виховної діяльності. Автор відзначає
проблеми, пов'язані з несформованістю навичок навчальної діяльності випускників
шкіл та шляхи їх подолання, зокрема роль інституту кураторства, який здійснює
важливу роботу зі створення студентських колективів, сприяє систематичності і
комплексності виховної роботи зі студентами, сприяє запобіганню девіантної поведінки
молоді. Приділено увагу дослідженню специфіки гуманізації та гуманітаризації освіти
на сучасному етапі як чинників, які сприятимуть формуванню в майбутніх фахівців
більш повної картини світу, що співпадає із загальною метою освіти і виховання
культурної людини. Опора на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні орієнтації
студентства є реальним показником цивілізованості суспільства, утвердження в ньому
демократичних начал.
Ключові слова: організація виховної роботи, інститут кураторства, студентське
самоврядування, всебічно розвинена особистість, гуманізація та гуманітаризація освіти,
запобігання девіантної поведінки.
Васильева И.Г. «Особенности организации воспитательной работы на
современном этапе в высшем учебном заведении»
В статье рассматриваются особенности воспитательной деятельности в вузах,
определены цели, задачи и принципы воспитательной работы в высшем учебном
заведении. В статье выделяются элементы, обеспечивающие организацию и содержание
структуры управления воспитательной деятельностью в высшей школе; рассматривается
качество воспитания как системная характеристика воспитания; определяются уровни
организации воспитательной деятельности. Автор отмечает проблемы, связанные с
несформированностью навыков учебной деятельности выпускников школ и пути их
преодоления, в частности роль института кураторства, который осуществляет важную
работу по созданию студенческих коллективов, способствует систематичности и
комплексности воспитательной работы со студентами, способствует предотвращению
девиантного поведения молодежи. Уделено внимание исследованию специфики
гуманизации и гуманитаризации образования на современном этапе как факторов,
способствующих формированию у будущих специалистов более полной картины мира,
что совпадает с общей целью образования и воспитания культурного человека. Опора на
инициативу, активную жизненную позицию, ценностные ориентации студенчества
являются реальным показателем цивилизованности общества, утверждения в нем
демократических начал.
Ключевые слова: организация воспитательной работы, институт кураторства,
студенческое самоуправление, всесторонне развитая личность, гуманизация и
гуманитаризация образования, предотвращение девиантного поведения.
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Vasilyeva I. "Features of educational work at present in higher education"
In the article features educational activities at the university, the aims, objectives and
principles of educational work in higher education. The article highlighted elements that
provide content organization and management structure of educational activities in higher
education; quality education is seen as a system characteristic of education; determined by the
level of educational activities. The author notes problems with Aborted skills training of
graduate schools and ways to overcome them, including the role of coaching institute, which
carries out important work to create student groups, promotes regularity and complexity of
educational work with students helps prevent deviant behavior of youth. Attention is paid to
research the specifics of humanization and humanization of education at the present stage as
factors that contribute to the formation of future professionals a more complete picture of the
world, which coincides with the general purpose of education and training of cultural rights.
Support for the initiative, proactive stance, values students is a real indicator of civilized
society, strengthening democratic principles in it.
Keywords: оrganization vospytatelnoy work, coaching institute, studencheskoe selfgovernment, comprehensive razvytaya personality, and humanyzatsyya humanytaryzatsyya
education, prevention deviant behavior.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сучасний вищий заклад
характеризується істотними змінами у своїй діяльності: економічні та соціальні
реформи в нашій країні серйозно вплинули на світоглядні орієнтації молоді, змінилися
установки на отримання вищої освіти. Натомість виховання у вищій школі залишається
одним із найважливіших педагогічних завдань. Сьогодні триває перехід освіти на
рівневу систему освіти; самий освітній процес будується на основі компетентістного
підходу. Організація навчального процесу ґрунтується на академічній мобільності як
студентів, так і викладачів, свободі вибору тих, хто навчається, більшої варіативності
освіти, використанні кредитної й бально-рейтингової системи обліку знань.
Розширюється й оновлюється освітнє середовище ВНЗ, кардинально змінюються
відносини студента і викладача. Так, Закон України «Про вищу освіту» передбачає
створення таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість
інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що
сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості» [4; 75]. Стратегічні
завдання трансформації суспільства постійно вимагають зростання ролі індивідуальної
дії креативної особистості, яка готова на швидку переорієнтацію, на якісно нову
структуру мислення, стартову готовність до нестандартних дій в екстремальних умовах.
Сучасний фахівець – це різностороння особистість із почуттям відповідальності,
толерантності, відкритості іншим культурам. Виховання такої особистості – головне
завдання сучасного українського вищого навчального закладу. Головними ж засадами
такої особистості, безперечно, повинні складати абсолютні вічні цінності: любов,
правда,
чесність, доброта, справедливість, гідність, сумління, милосердя,
великодушність, благородство, мудрість...— саме вони мотивують діяльність людини і
складають сенс її життя [3,176].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми виховної діяльності
досліджувалися в сучасній педагогіці та психології: загальні питання теорії і практики
виховної роботи (А. М. Алексюк, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський та
ін.); проблема організації виховної роботи зі студентами різних типів навчальних
закладів (С. С. Вітвицька, С. Г. Карпенчук та ін.); педагогічні умови організації
позааудиторної виховної роботи у вищих закладах освіти (О. В. Винославська, С.
Д. Смирнов та ін.).
Проблемі патріотичного виховання студентської молоді у ВНЗ приділена значна
увага вітчизняних науковців. Різні аспекти цієї проблеми досліджені в дисертаційних
роботах О. Абрамчук, Т. Анікіної, О. Жаровської, О. Стьопіної, в наукових працях
Н. Коляди, О. Левіна, Н. Саєнко та ін. Сучасне освітнє середовище було предметом

316

© Васильєва І.Г., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

досліджень таких науковців як Л. Панченко, О. Ярошинської, І. Захарової, Д. Хорвата та
ін. Питання професійної підготовки майбутніх фахівців видавництва і поліграфії
висвітлювали Б. Дурняк, Е. Лазаренко, О. Мельников, О. Розум, О. Пушкар,
О. Сергієнко, О. Величко, П. Киричок, І. Миклушка та ін.
Натомість у вищій школі склався цілий ряд проблем у виховній діяльності зі
студентами: залишається невисоким рівень студентської соціально позитивної
активності та ініціативності, зміст і організація виховання часто не відповідають
віковим потребам і інтересам студентів, форми виховання не достатні для вирішення
завдань розвитку соціальних компетенцій майбутнього фахівця. В час зміни ціннісних
орієнтирів і ідеалів викладачі відчувають значні утруднення в організації виховної
роботи з молоддю, звичні схеми виховання в сучасних умовах часто не спрацьовують.
Проведений аналіз існуючої наукової літератури дозволяє зробити висновок, що система
організації виховної діяльності в сучасному ВНЗ вивчена не достатньо. Зокрема ще не
створено довершених універсальних теорій, які можна було б покласти в основу
системи організації виховної роботи у ВНЗ, тому проведення подальших досліджень із
метою підвищення ефективності виховноъ системи є цілком актуальним.
Постановка завдання. Отже, метою нашої статті є дослідження особливостей
системи організації виховної роботи у ВНЗ на сучасному етапі.
Виклад основного матеріалу. Говорячи про створення оптимальних умов для
виховної роботи, не можна виносити завдання виховання за рамки навчального процесу.
У діяльності викладача навчання і виховання нероздільні. Треба зважати на дієвість і
впливовість великого спектру форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно
розвиненої особистості. Це навчальні заняття, практика, наукові гуртки, екскурсії,
походи, різноманітні форми і види суспільно-корисної праці та ін. [6; 456].
Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умови
логічної єдності трьох складових освіти – навчання, розвитку і виховання. Проте існує й
певна різниця в ролі навчання і виховання в становленні особистості фахівця: навчання
діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, вміння і навички.
Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності. Тому навчання, освіта – це
основний, хоча й не єдиний шлях виховання. Мета виховання завжди включає в себе
завдання організації спеціальної провідної діяльності, яка слугує виховній меті. У
студентському віці – це передусім навчально-професійна діяльність. Цей вік
характеризується найбільш сприятливими умовами для психологічного, біологічного і
соціального розвитку. В цей період найвища швидкість пам’яті, реакції, пластичності у
формуванні навичок. В особистості на цьому етапі домінантним є становлення
характеру та інтелекту. Активно розвиваються морально-ціннісні й естетичні почуття.
Швидко освоюються соціальні ролі дорослої людини. Формуються і закріплюються
схильності й інтереси. Визначаються життєві цілі й прагнення [6; 114].
Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і
залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних
закладів, адміністрації, органів студентського самоврядування та громадських об’єднань
студентської молоді.
Отже, організація виховної роботи здійснюється за допомогою ректорату,
кафедри, куратора, викладача, студентського самоврядування й активності самого
студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно розвинену
особистість.
Розглянемо окремі напрямки реалізації виховної роботи в ВНЗ на прикладі
Української інженерно-педагогічної академії (УІПА). Ректорат УІПА свою діяльність
будує на таких засадах, як: спадкоємність і системність у вихованні; цілісність
історичного, національного та вселюдського у вихованні; піднесення національної
свідомості, прищеплення поваги до свого народу, до його культурного надбання,
традицій, звичаїв, а також толерантності до культури інших народів; гуманізація та
гуманітаризація освіти та виховання; єдність навчання та виховання; співпраця,
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співучасть викладача і студента, що уможливлює перетворення студента в активного
суб’єкта навчання та виховання.
Важливою ланкою реалізації виховного потенціалу ВНЗ є кафедри, які
накреслюють, формулюють мету і завдання виховної роботи, її організаційні засади,
керуючись концептуальними принципами гуманітарної освіти в Україні, Концепцією
виховання дітей і молоді в національній системі освіти, Національною доктриною
розвитку освіти України у ХХІ столітті, іншими нормативними документами з
актуальних проблем виховання студентської молоді, враховуючи специфіку навчального
закладу, запити і потреби студентів.
Виховна робота кафедри полягає передусім у формуванні професійних якостей
сучасного фахівця як особистості, у ході професійно-трудового виховання вирішується
ціла низка взаємозв'язаних завдань:
- формування свідомого ставлення до обраної професії;
- виховання свідомого ставлення до професійного обов'язку, що усвідомлюється
як особиста відповідальність і обов'язок;
- розвиток професійної психології фахівця-професіонала, який вільно визначається
у своїй галузі;
- формування професійної культури, етики професійного спілкування;
- формування соціальної компетентності та інші завдання, пов'язані з іміджем
професії і авторитетом.
В процесі дослідження ми з’ясували, що великий відсоток вступників має явні
проблеми, пов'язані з активністю щодо навчально-професійної діяльності. В останнє
десятиліття відзначається стійка тенденція до збільшення відсотка випускників шкіл,
яких характеризують примітивні інтереси, несформованість навичок навчальної
діяльності, відсутність самостійності й ініціативності, нерозвинена структура
самосвідомості, слабке абстрактно-логічне мислення, інфантилізм, слабкий
психологічний захист від стресів і від складних життєвих ситуацій. Далеко не всі
майбутні студенти можуть реально оцінити свої інтереси і здібності і співвіднести їх з
особливостями і вимогами майбутньої професії. Подолати ці прогалини покликаний
куратор академічної групи. При проведенні організаційно-виховної роботи серед
студентів академічної групи куратор спирається на положення, що визначені в
Концепціях, Положеннях та інших нормативних документах ВНЗ відповідного
спрямування. В УІПА надається велике значення інституту кураторства, який здійснює
важливу роботу зі створення студентських колективів, забезпечує індивідуальну роботу
зі студентами та їхніми батьками, сприяє посиленню систематичності і комплексності
виховної роботи зі студентами.
До завдань, які стоять перед педагогом-куратором навчальної групи, слід віднести:
- вивчення особистості студента і його спрямованість щодо професійної освіти;
- аналіз орієнтацій студента в умовах навчального і поза навчального процесу з
метою формування адекватних звичок і своєчасної їх корекції;
- психолого-педагогічний супровід студента з урахуванням даних про рівень його
предметно-професійної успішності, спрямованості на майбутню діяльність за обраною
спеціальністю;
- спрощення процесу адаптації першокурсників до нових для них соціальних умів і
зміни особістісного статусу;
- робота зі згуртування групи, урегулювання робочих моментів стосовно
організації навчально-виховного процесу.
Сьогодні процес спілкування куратора зі студентами групи стає більш легким і
тіснішим. Це не тільки кураторські години, заходи, походи в театри, музеї, а також і
створення груп у соціальних мережах таких, як «Однокласники», «В контакті»,
«Фейсбук» тощо. Там, по-перше, куратор може дуже швидко поширювати необхідну
інформацію, і зразу ж отримувати відповідний відгук на неї. Студенти можуть
обмінюватись новинами, фотографіями. Група продовжує своє спільне життя і після

318

© Васильєва І.Г., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

закінчення навчального процесу, а куратор перебуває в центрі всіх подій, які
відбуваються в групі. Дуже часто студенти заходять на сторінку свого куратора в
соціальних мережах і стають його друзями. При цьому куратор і студенти ще більше
поширюють своє спілкування і дізнаються про інтереси і захоплення кожного, що
підвищує розуміння і повагу один до одного.
Студентське самоврядування перебуває в колі інтересу всього ректорськовикладацького складу УІПА як одна з найважливіших форм демократизації українського
суспільства.
Як відомо, студентське самоврядування існувало ще за радянських часів, але саме
останнім часом воно отримало «друге дихання», виховуючи в українській молоді
активну життєву позицію, усвідомлення себе елітою нації, яка повинна брати на себе
відповідальність за майбутнє країни. Виховання такої особистості неможливе без
застосування різного роду позааудиторних форм роботи з молоддю: наукова робота з
обов’язковим підтвердженням її результатів, а саме: участь у наукових студентських
конференціях, публікація наукових розвідок відповідних виданнях, участь у суспільногромадських заходах тощо.
Особливості сучасної системи національного виховання у нашій країні
зумовлюються відродженням коренів нашої національної минувшини: духов-ності,
історії, державних традицій. Основна мета виховної роботи вищої школи полягає
передусім у забезпеченні національного характеру і виховання й навчання, розвитку
відчуття любові до свого народу, шанування його культури, мови і традицій.
Загальновідомо, як не існує абстрактної людини, так не може існувати
«безнаціонального» виховання, воно має конкретну форму вираження і спрямоване на
формування громадянина конкретної держави. Національне виховання – це система
ідей, поглядів, переконань, а також звичаїв і обрядів, що забезпечують духовне
самозбереження народу. До того ж, виховання – це цілісна система (мети, завдань,
принципів, змісту, методів, засобів і форм виховної взаємодії) в дії. І якщо певний
елемент такої системи випускається з поля зору свідомо чи несвідомо, якщо певна ланка
її випадає або звужується, виховання втрачає свою цінність, руйнується, виховна
взаємодія послаблюється, а то й зводиться нанівець. У результаті молодь виростає без
сильної волі, високих і стійких ідеалів, духовно збідненою, яка не може активно
утверджувати в житті добро, протистояти злу. В умовах переходу до ринкових відносин,
трансформації суспільства невпинно відбуваються зміни в його життєвих стандартах,
запитах, інтересах, формах та правилах поведінки. Найбільшою мірою такі зміни
стосуються молодіжної сфери. Цілком очевидно, що від рівня освіченості, розвитку й
вихованості сучасної молоді залежатиме науково-технічний, духовний прогрес
Української держави, її роль і місце в європейському та світовому співтовариствах. Усе
це актуалізує проблему національного виховання, яке покликане відроджувати і
формувати національні духовні цінності, культуру спеціаліста. Національні цінності ми
розглядаємо в єдності із вселюдськими, які збагачуються за рахунок перших і
проявляються в них своєрідно та специфічно.
Чи не найважливішою метою навчально-виховного процесу є виховання
інтелігентності, що включає як професійну, так і моральну, політичну, правову,
естетичну, екологічну, світоглядну культуру особистості.
Основою системи сучасного виховання є гуманізація і гуманітаризація освіти. Під
гуманізацією розуміється визнання цінності вихованця як особистості, його прав на
свободу, щастя, соціальний захист; на розвиток і прояв його здібностей,
індивідуальності, а під гуманітаризацією - наукові засоби для забезпечення гуманізації.
Гуманізація ставить особистість людини в центр виховного процесу як його
основну мету. При цьому кардинальні зміни гуманістичного виховання студентів
можливі, якщо будуть виконані такі вимоги:
- підвищена гуманістична спрямованість викладання всіх дисциплін навчального
плану;
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- визнаний індивідуальний підхід до гуманістичного розвитку особистості
майбутнього фахівця;
- підвищена роль виховного впливу студентського колективу та органів системи
студентського самоврядування на всіх рівнях, особливо на рівні академічної групи
університету.
Гуманітаризація вищої технічної освіти не може бути чимось зовнішнім, не
включеним до загального та цілісного навчально-виховного процесу. Вона повинна
внутрішньо проймати процес навчання і виховання особистості і здійснюватися на
основі цілеспрямованої діяльності всіх зацікавлених структур ВНЗ: ректорату, кафедр,
управлінських та організаційних підрозділів, викладачів і студентів.
Складовими елементами системи гуманітаризації освіти є:
- викладання широкого спектра обов'язкових і факультативних курсів із
суспільних і гуманітарних наук, включення природничо-наукових і технічних знань в
єдину систему знань про людину, суспільство і природу;
- розвиток демократичних методів спілкування зі студентами, утвердження
принципів педагогіки співробітництва і розвитку активності студентів у навчальній та
науково-дослідній діяльності, розвиток наукових шкіл видатних учених і педагогів;
- розширення самоврядування в діяльності вузівських структур, подолання
відчуженості студентства від участі у формуванні нової навчально-виховної політики.
Гуманізація і гуманітаризація освіти сприятимуть формуванню в майбутніх
фахівців більш повної картини світу, що співпадає із загальною метою освіти і
виховання культурної людини.
Ще однією ознакою сьогодення, на жаль, можна вважати необхідність роботи із
запобігання девіантної поведінки студентів. В академії з метою профілактики
зловживання психоактивними речовинами зі студентами проводяться лекції фахівцями,
пропонується пройти анонімне добровільне тестування, профілактичні огляди. На
початку навчального року проводиться соціологічне опитування студентства з питань
поширеності факторів ризику здоров'я в молодіжному середовищі та стосовно студентів
до здорового способу життя, пропозицій від студентів щодо поліпшення умов заняття
спортом, профілактики наркотичної залежності. Молодіжний центр спільно зі
студентським активом організовують і проводять акції «Ні наркотикам!» Вся виховна
робота у ВНЗ, робота кураторів груп, комендантів гуртожитків, членів студради
спрямована на впровадження ідей здорового способу життя, профілактику наркотичної
залежності серед молоді, а також роботу з групами ризику, якщо такі виявлені.
Провідний ціннісний орієнтир вищого навчального закладу – це особистість
студента, і колективом академії має виконуватися головне завдання, яке сьогодні стоїть
перед системою виховання, – формування свідомого громадянина Української держави.
Висновки. Отже, виховна робота у ВНЗ – це процес повсякденного вдосконалення
та імплементації існуючих та пошуку нових форм роботи. Сьогодні виховання молоді не
може залишатися лише передачею досвіду, натомість воно повинно стати взаємодією і
співпрацею викладачів і студентів як у навчальній, так і позанавчальній роботі. Сучасна
виховна система ВНЗ, до якої мають бути залучені всі підрозділи ВНЗ, повинна бути
динамічною, креативною, носити демократичний характер, постійно поглиблюватися і
вдосконалюватися.
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Автори в статті приділяють увагу особистості викладача технічних дисциплін.
Стверджується, що специфіка багатьох професій накладає відбиток на фахівця,
включаючи додатково деякі іманентні властивості особистості, які визначаються
особливостями професії. У деяких випадках обумовлюється особливо рівень здоров’я,
стійкість до стресів тощо.
Виділено більш повний набір особистісних якостей викладача технічних дисциплін
як творчої особистості із соціально й професійно значущими характеристиками.
Схарактеризовано особистісний потенціал фахівця. Виділено його структуру. Значна
увага приділяється професійно-особистісному розвитку фахівця (довузівський, вузівський
і післявузівський етапи). В. Кулешова, В. Мальована зазначають, що особистість
викладача технічних дисциплін формується, розбудовується, самореалізується,
самовдосконалюється в професійній діяльності й, як активний суб’єкт цієї діяльності,
змінює себе й діяльність. Виявлено, що головним кінцевим результатом професійнопедагогічної підготовки й перепідготовки викладачів технічних дисциплін у системі
післядипломної інженерно-педагогічної освіти є формування ключових компетенцій, що
дозволяють йому виконувати професійні функції на основі наявних знань.
Ключові слова: викладач технічних дисциплін, особистість, професійно важливі
якості, особистісний потенціал, професійно-особистісний розвиток фахівця, професійне
зростання, особистість професіонала.
В.В. Кулешова, В.В. Малеваная «Особенности личности преподавателя
технических дисциплин в высших учебных заведениях»
Авторами в статье уделяется внимание личности преподавателя технических
дисциплин. Утверждается, что специфика многих профессий накладывает отпечаток на
специалиста, включая дополнительно некоторые имманентные свойства личности,
которые определяются особенностями профессии. В некоторых случаях особо
оговаривается уровень здоровья, устойчивость к стрессам и т.п.
Выделен более полный набор личностных качеств преподавателя технических
дисциплин как творческой личности с социально и профессионально значимыми
характеристиками. Охарактеризован личностный потенциал специалиста. Выделена его
структура. Значительное внимание уделяется профессионально-личностному развитию
специалиста (довузовской, вузовский и послевузовский этапы). В. Кулешова, В.
Малеванная
отмечают, что личность преподавателя технических дисциплин
формируется, развивается, самореализуется, совершенствуется в профессиональной
деятельности и, как активный субъект этой деятельности, изменяет себя и деятельность.
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Выявлено, что главным конечным результатом профессионально-педагогической
подготовки и переподготовки преподавателей технических дисциплин в системе
последипломного инженерно-педагогического образования является формирование
ключевых компетенций, позволяющих ему выполнять профессиональные функции на
основе имеющихся знаний.
Ключевые
слова:
преподаватель
технических
дисциплин,
личность,
профессионально важные качества, личностный потенциал, профессионально-личностное
развитие специалиста, профессиональный рост, личность профессионала.
V. Kuleshova, V. Malovana “Features of the individual teacher of technical disciplines in
higher educational establishments”
Authors in article pay attention to the identity of technical disciplines teacher. It is
claimed that specifics of many professions leave a mark to the expert, including in addition
some immanent properties of the personality which are defined by features of a profession. In
certain cases the health level, resistance to stresses and so on are specified.
It is allocated fuller set of personal qualities of technical disciplines teacher as creative
person with social and professional significant characteristics. Personal potential of the expert is
characterized. It is allocated structure of the expert. The considerable attention is paid for the
professional personal development of the expert (pre-university, high school and postgraduate
stages). V. Kuleshova, V. Malevanaya note that the identity of technical disciplines teacher is
formed, developed, self-actualized, improve in professional activity and like as an active subject
of this activity changes himself and his activity. It is revealed that the main resulting effect of
professional and pedagogical preparation and retraining of technical disciplines teachers in
system of postgraduate engineering pedagogical education is the key of competences formation
which allowing it to perform professional functions with the basis of the available knowledge.
Keywords: teacher of technical disciplines, personality, professionally important qualities,
personal potential, professional and personal development of the expert, professional growth,
identity of the professional.
Постановка проблеми. Основним напрямом діяльності ВНЗ повинно стати
задоволення потреб особистості в знаннях, що дозволяють їй адаптуватися в сучасному
світі. Це вимагає належного кадрового супроводу і якнайшвидшого втілення в життя
цілеспрямованої програми створення педагогічних кадрів ВНЗ, тобто відповідної
підготовки викладачів вищої школи (ВВШ) в умовах післядипломної інженернопедагогічної освіти.
У період активних соціально-економічних змін перед вищою школою постають
складні завдання підготовки конкурентоспроможного фахівця, що відповідає жорстким
вимогам ринкової економіки. При такій орієнтації підготовка фахівця повинна
перетворюватися не тільки в навчально-виховний процес, але й у процес абілітації і
формування певних професійно важливих якостей особистості.
Крім того, в інженерно-педагогічній освіті та її відносинах із суспільством виникли
суперечності, а саме:
• між зростаючими вимогами суспільства до особистості викладачів технічних
дисциплін та недостатнім рівнем сформованості в них психолого-педагогічної
компетентності;
• між об'єктивною потребою в розширенні профілю підготовки фахівців,
формування в них готовності до вирішення широкого спектру професійних завдань та
традиційною системою навчання, що існує і яка орієнтована переважно на конкретну
вузькопрофільну галузь професійної діяльності й недостатньо спрямовану на набуття тих
компетенцій, що дозволяють гнучко і оперативно вирішувати професійні завдання.
Постановка завдання.
Мета статті є виявлення особливостей особистості
викладачів технічних вищих навчальних закладів.
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Виклад основного матеріалу. Як зазначають фахівці [1], продуктивність
професійної діяльності опосередковано не тільки технікою й технологією, але й
особистісним потенціалом, особистісними якостями працівника. Разом із тим, тривалий
час підготовка фахівців здійснювалася на основі технократичного підходу: на перший
план характеристики продуктивних сил висувався виробничо-технологічний аспект.
Розвиток особистості, як головної продуктивної сили суспільства, розглядався лише як
наслідок змін, що відбуваються у виробництві під впливом розвитку науки й техніки.
Особистісний аспект характеристики продуктивних сил виражає й показує людину в
трудовій діяльності не просто як вона «виробляє» матеріальні або духовні блага, але й як
реалізує свої особистісні цілі, інтереси, схильності, здібності.
У психології існують різні визначення особистості, сформульовані різними
науковими напрямами. Так, природно, що кожна психологічна школа обґрунтовує свою
структуру особистості. Ґрунтуючись на розумінні особистості як суб’єкта соціальних
відносин і активної діяльності, спроектовано чотирикомпонентну структуру особистості
[3].
У фундаментальних працях Л. Божович, В. Мерліна, К. Платонова переконливо
доведено, що системотворчим чинником особистості є спрямованість. Спрямованість
характеризується системою домінуючих потреб і мотивів. Окремі автори до складу
спрямованості включають також відносини, ціннісні орієнтації й установки. Теоретичний
аналіз дозволив виділити компоненти професійної спрямованості: мотиви (наміри,
інтереси, схильності, ідеали), ціннісні орієнтації (зміст праці, заробітну плату, добробут,
кваліфікацію, кар’єру, соціальний стан тощо), професійну позицію (ставлення до професії,
установки, очікування й готовність до професійного розвитку), соціально-професійний
статус. На різних стадіях становлення ці компоненти мають різний психологічний зміст,
обумовлений характером провідної діяльності й рівнем професійного розвитку
особистості.
Найважливішими складовими психологічної діяльності людини є її якості. Їхній
розвиток і інтеграція в процесі професійного становлення приводять до формування
системи професійно важливих якостей. Це складний і динамічний процес утворення
функціональних і операційних дій на основі психологічних властивостей індивіда. У
процесі освоєння й виконання діяльності психологічні якості поступово
професіоналізуються, утворюючи самостійну підструктуру.
В. Шадріков під професійно важливими якостями розуміє індивідуальні якості
суб’єкта діяльності, що впливають на ефективність діяльності й успішність її освоєння.
До професійно важливих якостей він відносить також і здібності [4].
Таким чином, професійно важливі якості – це психологічні якості особистості, що
визначають продуктивність (якість, результативність тощо) її діяльності. Вони
багатофункціональні й разом із тим кожна професія вимагає певних якостей фахівця.
У найзагальнішому випадку можна виділити такі професійно важливі якості:
спостережливість, образну, рухову й інші види пам’яті, технічне мислення, просторову
уяву, уважність, емоційну стійкість, рішучість, витривалість, пластичність,
наполегливість, цілеспрямованість, дисциплінованість, самоконтроль тощо.
Професійно обумовленою підструктурою особистості є професійно значущі
психофізіологічні властивості. Розвиток цих властивостей відбувається вже в ході
освоєння діяльності. У процесі професіоналізації одні психофізіологічні властивості
визначають розвиток професійно важливих якостей, інші, професіоналізуючись,
набувають самостійного значення. До цієї підструктури відносяться такі якості, як зороворухова координація, окомір, нейротизм, екстраверсію, реактивність, енергетизм тощо. У
дослідженнях В. Шадрікова і його учнів показано, що в процесі професіоналізації
особистості утворюються інтегративні ансамблі (симптомо-комплекси) якостей.
Компонентний склад професійно обумовлених ансамблів постійно змінюється,
підсилюються кореляційні зв’язки. Однак для кожної професії існують відносно стійкі
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ансамблі професійних характеристик. У закордонній професійній педагогіці вони зведені
в ранг ключових кваліфікацій.
Теоретичне обґрунтування цієї групи професійно важливих якостей було зроблено
Д. Мартенсом на основі врахування взаємозв’язків й взаємозумовленості соціальноекономічних і техніко-економічних процесів виробництва й тенденції використання у
виробництві, управлінні й сфері обслуговування різного роду комп’ютерних технологій.
До ключових кваліфікацій відноситься абстрактне теоретичне мислення; здатність
до планування складних технологічних процесів; креативність, прогностичні здібності,
комунікативні здібності; здатність до самостійного прийняття рішень; здатність до
спільної праці й співробітництва, надійність, працездатність, відповідальність тощо.
Наступною підструктурою суб’єкта діяльності є професійна компетентність.
Основними компонентами професійної компетентності є:
• соціально-правова компетентність – знання й уміння в галузі взаємодії із
суспільними інститутами й людьми, а також володіння прийомами професійного
спілкування й поведінки;
• спеціальна компетентність – підготовленість до самостійного виконання
конкретних видів діяльності, уміння вирішувати типові професійні завдання й оцінювати
результати своєї праці, здібність самостійно здобувати нові знання й уміння за фахом;
• персональна компетентність – здібність до постійного професійного зростання й
підвищення кваліфікації, а також реалізації себе в професійній праці;
• аутокомпетентність − адекватне уявлення про свої соціально-професійні
характеристики й володіння технологіями подолання професійних деструкцій.
У процесі професійної діяльності зміст підструктур змінюється, відбувається
інтеграція компонентів усередині кожної підструктури, розвиток складних професійно
обумовлених констеляцій, що інтегрують компоненти різних підструктур, що приводить
до утворення ключових кваліфікацій.
Останні
забезпечують
конкурентоспроможність,
професійну
мобільність,
продуктивність професійної діяльності, сприяють професійному зростанню, підвищенню
кваліфікації й розвитку кар’єри фахівця.
Звернемось до особистісної складової викладача технічних дисциплін. Особистісна
сторона фахівця припускає наявність у викладачів технічних дисциплін соціальних і
психологічних якостей.
Насамперед соціальні й психологічні параметри особистості відбивають її
світоглядні характеристики, що орієнтують на виконання своєї соціальної функції
(ступінь соціальної зрілості; аксіологічний потенціал – особистісна система цінностей і
пріоритетів; наявність ділових якостей; сформованість морально-правових засад тощо).
Потім виділяються соціально значущі якості, якими повинен володіти як випускник будьякого вищого навчального закладу, так і викладач ВНЗ: відповідальність за справу й перед
людьми, сумлінність, соціальна привабливість, єдність слова й справи, широка культура
тощо.
Специфіка багатьох професій накладає відбиток на фахівця, включаючи додатково
деякі іманентні властивості особистості, які визначаються особливостями професії. У
деяких випадках обумовлюється особливо рівень здоров’я, стійкість до стресів тощо.
Інакше кажучи, спектр якостей особистості представлений у моделях широко.
Виділяємо якомога більш повний набір особистісних якостей викладача технічних
дисциплін як творчої особистості із соціально й професійно значущими
характеристиками. Інтегруючою якістю виступає особистісний потенціал фахівця. Його
структура в загальному вигляді включає:
• фундаментальні й практичні знання, вміння, навички, що обумовлюють
професійну компетентність;
• професійно спрямовані знання, вміння, навички як складовий компонент
професійної компетентності, сформовані через ключові компетенції (аналітична,
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рефлексивна, дослідницька, управлінська, прогностико-діагностична, аутокомпетенція).
Отже, в широкому сенсі викладача технічних дисциплін, як і будь-якого професійно
компетентного фахівця, характеризує сукупність якостей: освіченість (різнобічні знання,
вміння, навички, інтелектуальні інтереси, прагнення й уміння постійно збагачувати свої
знання, світогляд); вихованість (моральна, естетична, фізична, трудова, єдність слова й
справи, постійне самовиховання); соціалізованість (готовність до активної професійної й
соціальної діяльності, раціонального культурного дозвілля, інтеріоризація соціальних
норм і цінностей, успішна самореалізація); культура (інтеріорізація культурних цінностей
людства, культура праці, культура спілкування); індивідуальність особистості
(індивідуальні творчі здібності, схильності, особливості сприйняття, пам’яті, мислення,
вольової й емоційної сфери тощо).
На кожному з етапів професійної освіти важливо передбачити не тільки формування
певних знань і вмінь, але й становлення, розвиток системотворчих основ, властивостей,
якостей особистості професіонала. Для нас основним є формування ключових
компетенцій, оскільки вони сприяють успішному виконанню професійної діяльності
викладача технічних дисциплін.
Згодні з позицією дослідників, які вважають, що основними складовими розвитку,
вдосконалення особистості професіонала виступають:
• особистісна спрямованість (світогляд, потреби, інтереси, орієнтації схильності,
здібності, якості особистості, стиль діяльності тощо);
• володіння знаннями інформаційно-теоретичного й прикладного характеру;
• професійно-технологічний компонент: ключові компетенції, що сприяють
успішному виконанню діяльності.
Професійно-особистісний розвиток фахівця включає довузівський, вузівський і
післявузівський етапи. На першому етапі відбувається ознайомлення з майбутньою
професійною діяльністю, виявляються мотивації, схильності, особисті якості, схильність
до професії, що обирається. Вузівський передбачає професійне й особистісне входження в
реальну діяльність; розвиток функціонально-рольової готовності до неї; формування й
корегування професійно-ціннісних орієнтацій, мотивацій, якостей, властивостей
особистості, що сприяють успішній діяльності; становлення й розвиток професійної
свідомості й самосвідомості. І післявузівськийетап припускає розвиток індивідуальнопрофесійного потенціалу фахівця.
Процес професійного зростання розкривається як поступове набуття професійнозначущих характеристик і оволодіння соціально-професійними знаннями, технологіями,
рольовими функціями. Але професійний розвиток не може відбуватися у відриві від
загального розвитку особистості, тому включає всі компоненти цілісного розвитку
особистості. У межах дослідження для нас становить інтерес післявузівський етап
розвитку фахівця як в умовах професійної діяльності на виробництві, так і у вищих
навчальних закладах.
Виходячи з вищезазначеного, можемо зробити висновок про те, що сучасний
викладач технічних дисциплін, який відповідає вимогам суспільства й наукомісткого
виробництва, який реалізує свої особистісні цілі, інтереси, потреби й здібності, може
відбутися лише в системі індивідуально-орієнтованої професійної освіти.
Отже, центральною ланкою індивідуально-орієнтованої професійної освіти є
професійне становлення – розвиток особистості в процесі професійного навчання,
освоєння професії й виконання професійної діяльності. На початкових етапах професійної
освіти джерелом професійного розвитку виступає рівень особистісного розвитку. На
наступних стадіях професійного становлення співвідношення особистісного й
професійного розвитку набуває характеру динамічної неврівноваженої цілісності. На
стадії професіоналізації професійний розвиток особистості починає домінувати над
особистісним і визначати його.
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Розглядаючи особистість сучасного викладача технічних дисциплін як суб’єкта
професійної діяльності, вважаємо доцільним виділити багатопланове, комплексне поняття
– «особистісний потенціал», що характеризує становлення й розвиток виробничої
здатності працівника через діалектичний взаємозв’язок можливості й дійсності [5]. Через
те, що складові компоненти особистісного потенціалу фахівця представляють базові
характеристики, що розкривають суть професійно-особистісного розвитку, це поняття
орієнтоване на уявлення про людину як цілісний суб’єкт професійної діяльності.
Структура особистісного потенціалу містить в якості компонентів: професійні
знання, вміння, навички (кваліфікаційний потенціал); працездатність (психофізіологічний
потенціал); інтелектуальні здібності (освітній потенціал); креативні здібності (творчий
потенціал); здатність до співробітництва й взаємодії (комунікативний потенціал);
ціннісно-мотиваційну сферу (моральний потенціал).
Рівень розвитку особистісного потенціалу працівника визначається не стільки будьяким одним елементом, а збалансованістю всіх елементів, будучи цілісною й
комплексною характеристикою соціальної дієздатності особистості.
Поняття «особистісний потенціал працівника» дозволяє розглянути виробничі
можливості людини не тільки такими, які вони є зараз, але й з позицій їх формування й
розвитку. Потенціал – це сукупність властивостей, накопичених людиною в процесі її
становлення.
Він важливий для дорослих, оскільки чітко концентрує в собі три рівні:

•
•

що відбивають минуле;
репрезентують сьогодення; тут акцент - на процес актуалізації можливостей,
їхнє практичне застосування;
• орієнтовані на майбутнє.
Представляючи собою єдність стійкого й мінливого станів, потенціал містить у собі
зародок майбутнього розвитку й здібність до саморозвитку й самореалізації.
Особистість професіонала є цілісність (у сукупності всіх її властивостей, якостей і
проявів), яка є динамічною, не прихована в собі, а знаходить вихід у професійній
діяльності та є єдністю природного й результатів соціалізації й персоналізації;
соціального,
морального,
психологічного,
загальнокультурного,
професійного;
виявляється в нерозривністі професійно-значущих і професійно обумовлених якостей
особистості й діяльності.
Особистість
фахівця
формується,
розбудовується,
самореалізується,
самовдосконалюється в професійній діяльності й, як активний суб’єкт цієї діяльності,
змінює себе й діяльність.
У педагогічній діяльності викладача вищої школи поряд із проектуванням
педагогічного процесу, наявністю комунікативного й організаторського компонентів його
діяльності, істотну роль відіграють конструктивні вміння викладача, що пов’язані з
конструюванням і переконструюванням навчальної інформації на рівні сучасної науки.
Конструктивні вміння дозволяють відбирати й структурувати інформацію в нові
розроблювальні навчальні курси й окремі заняття, програвати різні варіанти їх побудови в
умовах системи приписів, технічних засобів навчання, відведеного часу й набору
педагогічних технологій навчання.
Головним кінцевим результатом професійно-педагогічної підготовки й
перепідготовки викладачів технічних дисциплін у системі післядипломної інженернопедагогічної освіти є формування системи вмінь, що дозволяють йому виконувати
професійні функції на основі наявних знань. Структура діяльності викладачів технічних
дисциплін не залишається стабільною. Вона зазнає змін залежно від його стажу й віку.
Систематизація показників професійно-педагогічної діяльності викладача вищої
школи дозволила виявити такі характеристики: предметність, цілепокладання,
опосредкованість, умотивованість, продуктивність, вид, рівень і функція діяльності.
О. Смірнова [2] додає до наведених характеристик ще два параметри: коефіцієнт
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невизначеності (алгоритмізованості) діяльності й частоту змінюваності її параметрів, які
характеризують рухливість об’єкта діяльності і його відкритість як системи. На думку
дослідників, саме ці коефіцієнти найбільше впливають на ступінь утруднення фахівця при
виконанні ним професійних завдань.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, викладач технічних
дисциплін має задовольняти таким параметрам: вимоги до фахівця, що запропоновані
його професійною діяльністю й характером завдань, що вирішуються; необхідні знання й
уміння; специфічні соціальні й психологічні якості, що забезпечують ефективність
діяльності. Розглядаємо викладача технічних дисциплін як певний ідеал, який треба
досягти при реалізації підготовки у вищому навчальному закладі. При цьому він повинен
відповідати вимогам професійної діяльності, а також задовольняти сучасним соціальноекономічним умовам.
Однак треба враховувати, що на кожному етапі професійної діяльності викладача
технічних дисциплін є свої вікові проблеми і труднощі, і відповідно, виникають
специфічні освітні потреби, які доводиться враховувати при організації післядипломної
професійної освіти професорсько-викладацького складу технічного ВНЗ. Окрім того,
характер базової освіти викладачів і сформовані на цій основі стиль мислення і
особливості професійної свідомості (наприклад, технократичної) неминуче накладають
відбиток на педагогічну роботу, а також породжують деякі труднощі, створюють
перекоси, які треба коригувати в системі післядипломної освіти.
Подальшого розвитку потребує специфіка професійного розвитку викладачів вищих
технічних навчальних закладів залежно від організаційно-педагогічних умов здійснення
професійної діяльності.
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У статті проаналізовано погляди науковців на сутність проблеми естетичного
виховання особистості в історії вітчизняної наукової думки. У поглядах науковців
минулого естетичне виховання розуміється як цілеспрямований процесс формування
творчої особистості, яка здатна сприймати, відчувати, оцінювати прекрасне та
створювати художні цінності. Виходячи зі статті, можна зробити висновок, що
вітчизняні науковці наголошували на важливості розвитку естетичного виховання на
будь-якому етапі розвитку людини. У різні історичні періоди його зміст і обсяг
набували своєї специфіки, що було зумовлено реаліями тих часів. Висвітлені ідеї
знайшли відображення і в подальшій історії розвитку естетичного виховання. Естетичне
виховання відіграє важливу роль у вихованні високоосвіченої, гармонійної, культурної,
гуманної та високоморальної особистості та забезпечує комплексний підхід до розвитку
особистості, її естетичних, креативних та моральних якостей, які виявляються у її
ставленні до інших людей, навчання, праці, самореалізації, мистецтва та побутового
життя.
Ключові слова: “естетичне виховання”, “естетичні погляди”, “естетичні
ідеї”,“естетичні цінності”.
Литвиненко С.В. «Истоки развития идей эстетического воспитания личности в
истории отечественной научной мысли»
В статье проанализированы взгляды ученых на сущность проблемы эстетического
воспитания личности в истории отечественной научной мысли. Во взглядах ученых
прошлых веков эстетическое воспитание понимают как целенаправленный процесс
формирования творческой личности, которая способна воспринимать, чувствовать,
оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. Исходя из данной статьи
можно сделать вывод, что отечественные ученые подчеркивали важность развития
эстетического воспитания на любом этапе человеческого развития. В различные
исторические периоды его содержание и объем приобретали свою специфику,
обусловленную реалиями определенного периода времени. Представленные идеи нашли
отображение в дальнейшей истории развития эстетического воспитания. Эстетическое
воспитание играет важную роль в воспитании высокообразованного, гармоничного,
культурного, гуманного и высокоморального человека и обеспечивает комплексный
подход в развитии личности, ее эстетических, креативных и моральных качеств,
которые проявляются в его отношении к другим людям, к учебе, профессии,
самореализации, творчества и быта.
Ключевые слова: “эстетическое воспитание”, “эстетические взгляды”,
“эстетические идеи”,“эстетические ценности”.
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Lytvynenko S.V. “Sources of the development of the ideas of aesthetic education of the
personality in history of native scientific thought”
The present article deals with the scientific views of a problem of aesthetic education of
the personality in history of native scientific thought. The scientists of the past centuries
considered aesthetic education to be a goal-oriented process of formation of creative
personality who is able to perceive, to feel, to estimate the beautiful and create artistic values.
On the assumption of the present article we can conclude that native scientists placed high
emphasis on the problem of aesthetic education development in the course of any stage of
human development. At different stages of history its content acquired its specific character
that was conditioned on the reality of a definite historical period. Ideas that were recited
reflected in further history of aesthetic education development. Aesthetic education plays an
important role in education of highly educated, cultivated, humane and moral people.
Aesthetic education provides for a сcomprehensive approach to the development of a
personality, his or her aesthetic, creative and moral qualities that become apparent in his or
her relation with other people, education, work, self-actualization, art and everyday life.
Efficiently organized aesthetic education allows eliciting creative and mental potential,
discerning native and foreign culture and provides an opportunity to achieve harmony in
personal educational development and development of personal aesthetic values and views.
Key words: “aesthetic education”, “aesthetic views”, “aesthetic ideas”, “aesthetic
values”.
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається
тенденція переходу до освіти, яка забезпечує всебічний індивідуальний розвиток
особистості, яка має високий духовний потенціал, стійкі моральні цінності та фізичну
досконалість, постійну активність у мисленні й дії, самовизначення, постійне
самовдосконалення, вміння пристосовуватися до умов сучасного світу, що перебуває в
постійному русі та стрімко змінюється. Основою такої думки є освітнє збереження,
трансляція й набуття духовних особистісних цінностей. Метою навчання в такому
контексті має бути послідовна реалізація гуманістичного принципу – уважне ставлення
до внутрішнього світу, інтересів і потреб людини, вдосконалення та розвиток її
духовної культури, оскільки тільки морально та естетично вихована людина може
здійснювати позитивні перетворення в суспільстві та створювати гармонійний простір у
спілкуванні з оточуючими. Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна
уявити без її естетичної вихованості, що передбачає формування в неї почуття
прекрасного та вміння жити та діяти за законами духовної краси.
Аналіз останніх досліджень. Важливо відзначити, що проблемі розвитку
естетичного виховання особистості традиційно приділяється багато уваги з боку
суспільних діячів та науковців у різні часи. На необхідності здійснення розвитку
естетичного виховання молоді наголошували такі відомі педагоги, як А. Макаренко,
В. Сухомлинський та ін.
У дисертаційних роботах було висвітлено такі проблеми: розвиток теорії та
практики естетичного виховання школярів в Україні (Т. Тюльпа), формування
естетичної культури особистості в науково-педагогічній та творчій спадщині Я. А.
Мамонтова (А. Соколова), формування естетичних цінностей старшокласників засобами
української народної педагогіки (О. Прокопова), формування естетичного смаку в
студентів вищих навчальних закладів засобами іноземної мови (Т. Бабенко),
формування естетичної культури студентів засобами музичної субкультури (В. Біруля).
Виклад основного матеріалу. Незважаючи на вагомий внесок науковців у
дослідження порушеної проблеми, аналіз наукової літератури дозволяє стверджувати,
що в історико-педагогічному контексті проблема розвитку ідей естетичного виховання
особистостів історії зарубіжної наукової думки комплексно не досліджувалась. Однак
зарубіжними вченими було сформульовано актуальні для сьогодення теоретичні
положення та накопичено цінний практичний педагогічний досвід, що зумовлює
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доцільність їх творчого використання у виховному процесі сучасного вищого
навчального закладу.
Ознайомлення з результатами теоретичних напрацювань науковців і досвідом
вітчизняних вищих навчальних закладів дало також змогу виявити існуючі в сучасній
педагогічній науці суперечності:
• між існуючими перспективами використання теоретичних ідей минулого про
розвиток естетичного виховання особистості й недооцінкою значущості цих ідей з боку
сучасних науковців;
• між накопиченим в історії вітчизняної наукової думки цінним досвідом про
розвиток естетичного виховання особистості й недостатнім його використанням у
педагогічній практиці сьогодення.
Метою нашої статті є теоретичне обгрунтування витоків розвитку ідей морального
та естетичного виховання особистості в історії вітчизняної наукової думки.
Ідею про необхідність розвитку морального та естетичного виховання
висловлював ще константинопольський єпископ Іоан Золотоуст (344/354-407). Філософ
уже з VI століття отримав епітет «Золотоуста». Він був письменником-моралістом, що
присвятив свою діяльність питанням практичної етики. Етика Іоана є суто
індивідуалістичною – у повній відповідності із загальною спрямованістю християнської
церкви. Золотоуст звинувачував людину в гріхах і закликав її до змін у поведінці,
каяття, духовного переродження. Розпусті, втіленій у розкоші та корисливості,
протиставлені любов та милосердя як окремий дар, як індивідуальний акт, «угодний
Богу». Для церкви філософ надав зразкову форму проповіді напучення, яка могла бути
адресована людям, які перебувають на різних щаблях соціальних сходів, і слугувала
одночасно звеличенням царя та церкви [3, с.287;288].
Важливими в контексті для дослідження є ідеї Іларіона, митрополита Київської
Русі, автора «Слова про закон і благодать», написане між 1037-1050 рр. Іларіон
висвітлював теми морально-виховного ідеалу християнської людини. У своєму
визначному творі Іларіон
наголошував на важливості дотримання заповідей
християнської моралі та милосердя, «послав нам Господь і до нас заповіді, які ведуть до
вічного життя, за пророцтвом», «милість звеличується над Судом та милостиня мужа
як печать Бога. Вірніше ж самого Господа слово: «Блаженні милостиві, бо помилувані
будуть» ”[4, с.65;87-88].
У часи Середньовіччя значний внесок у розвиток ідей про морально-естетичне
виховання зробив український релігійний і літературний діяч Іван Вишенський (15501621), який у своїх творах акцентував увагу на дотриманні моральних цінностей
християнства та наголошував, що необхідно неодмінно вірувати в Бога, не чинити
розбрату та здійснювати покаяння, перебувати серцем, душею та думками у православ’ї.
Відповідно до переконань Вишенського, моральна істина та краса походить від
Господа, вона є справжньою та обов’язковою і незрушно створена та існує в люблячих
Бога та бажаючих життя вічного. Він закликав не тільки простих людей, але й особливо
представників духовного сану, враховуючи їхні недоліки, до милості, щедрості,
скромності, доброчесності [2, с. 57;95;32].
Найбільш яскравим філософом доби українського Відродження був видатний
український просвітитель-гуманіст, педагог та філософ Григорій Савич Сковорода
(1722-1794). Ідея розумного життя та моральної чистоти визначає мотиви багатьох
творів Сковороди. Уявлення про «істинне життя» пов’язується поетом із «чистою
совістю». «Чиста совість», «чисте серце» – ідеал для людини типу Сковороди: людина з
чистою совістю не знає страху смерті [7, с.15;16].
Найбільший морально-естетичний інтерес для дослідження представляють байки,
в яких викриваються соціальне зло й моральні вади сучасників. Сковорода викриває
тлінність, яка ховається в честолюбстві і прагненні багатства, розкриває безглуздість і
ненадійність розкошів, нагадує, що найбідніші раби народжуються від пращурів, які
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жили в калюжі великих прибутків» і що
«сила силенна багатіїв повсякчас
перетворюється на бідних». Особлива цікава з цієї точки зору байка «Жаби». Вона
показує, що прагнення до багатства пов’язане з небезпекою та тягарем, які не приносять
щастя, які призводять до втрати людиною внутрішньої свободи. Серед байок Сковороди
є декілька яскраво сатиричних, направлених проти ненаситності ненажерливого панства,
його гонитви за славою та чинами. Найбільш виразно ця критика звучить у байці
«Олениця й Кабан». Тут, продовжуючи думку про те, що гідність людини визначається
не зовнішніми, а внутрішніми якостями, філософ висловлює своє негативне ставлення
до прагнень козацько-старшинської верхівки. Він стверджує, що не родом, не титулами,
не чинами й не помістями визначається людська гідність, а її справами. Моральноестетичний зміст «Байок харківських» Григорія Савича Сковороди має значну роль у
контексті дослідження. Ідейний зміст цих байок дозволяє охарактеризувати не тільки
естетичну, але й філософсько-етичну позицію філософа, його гуманістичну концепцію
[7, с.18;88;101].
Також велике значення для дослідження мають твори Сковороди у вигляді бесід.
У своєму творі «Дружня розмова про душевний світ» Сковорода зазначає, що у світі
найперше піклування наше повинно бути про духовний світ, тобто про життя, здоров’я
та спасіння її. Сковорода зазначав, що немає ніякої користі в тому, щоб здобути
володіння всього всесвіту, а душу втратити, що за душу свою нема нічого більш
коштовного й корисного[7, с.341]. Філософ вважав, що моральне завдання людини
полягає в тому, щоб знайти справжнє щастя. Видатний просвітитель зазначав, що
премудрості справа є в тому, щоб зрозуміти те, у чому є щастя. На думку філософа,
джерелом нещастя є наша безсовісність; саме воно нас бере у полон, представляючи
гірке солодким, а солодке гірким. Але цього б не було, якби людина сама із собою
порадилася. Філософ зазначає, що ніколи не пізно прийматися до добрих справ та
шукати твердість у собі [7, с.315;341;320].
Значущими у контексті дослідження поглядів на моральне та естетичне виховання
є думки видатного українського мислителя та громадського діяча Миколи Костомарова
(1817-1885). У «Книзі буття українського народу», унікальному творі, де мислитель
викладає програмні положення Українсько-Слов’янського товариства святих Кирила й
Мефодія, він визначає й певні морально-релігійні положення суспільства, а саме, що
“релігія Христова дала світу новий моральний дух, яким він не був пронизаний до того
часу. Спаситель відкрив людству любов, мир та свободу, рівність для всіх та братство
народів та нові цілі”. Костомаров у Статуті Кирило-Мефодіївського братства в
головних правилах суспільства наголошує, що “все суспільство у своїй сукупності і
кожен його окремий член повинні свої дії погоджувати з євангельськими правилами
любові, сумирності та терпіння: правило, що «мета виправдовує засоби» суспільство
визнає безбожним” [5, с.35;36].
Важливе значення в контексті дослідження мають ідеї та погляди українського
педагога Григорія Ващенка (1878-1967). У своїй педагогічній праці « Виховання волі і
характеру» педагог зазначав, що прояв моральних та естетичних почуттів нерозривно
пов’язаний із виявом свобідної волі людини. Педагог підкреслював, що для того, щоб
людині були підвладні вищі моральні та естетичні почуття, які міцно зв’язані з вищими
розумовими процесами, треба відкривати свою душу, “ щоб милуватись якоюсь
картиною, я мушу мати відповідний настрій і зрозуміти її сенс”. Ващенко вважав, що
сенс виразу “насильно милим не будеш” є “значно глибшим ніж той, який у нього
вкладають. На грунті насильства не може розвиватись ні любов, ні краса, ні добро, бо
все це вияв свобідної волі людини, як образу і подоби Божої”. У своїх працях педагог
закликав до набуття особистісних моральних цінностей та моральної поведінки та
ведення морального життя. Вчений підкреслював, що “аморальне життя, коли воно
тягнеться довгий час, глибоко порушує і псує саму природу людини. У неї все більше і
більше заглушується голос сумління….А проте, як би ці люди низько не пали, для них
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не закрита дорога до вільного повернення на шлях добра і шляхетності”. [1,
с.14;15;40;41]
Важливими у контексті дослідження морального виховання комуністичної епохи є
погляди українського радянського педагога і письменника Антона Семеновича
Макаренка (1888-1939). У своїй статті «Про комуністичну етику» він зазначав, що
логічною віссю морального закону (в епоху комунізму) в жодній мірі не може бути
відособлений індивід, який байдуже ставиться до суспільних явищ. Він зазначав, що
вчинок повинен вимірятися тільки колективу й колективіста. На думку педагога,
великою моральною чеснотою виступає чесність. Він стверджував, що наша чесність
завжди повинна бути активною вимогою до себе й до інших: хочу й вимагаю від себе й
від інших повної уваги до загальних інтересів, повного робочого часу, повної здатності
відповідати за свою справу, повного розвитку сил, повного знання, хочу й потребую
найбільш досконалих, найбільш правильних дій [6, с.49].
Передові для свого часу ідеї висловлював видатний радянський педагог XX
сторіччя Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970). Своє життя видатний
педагог присвятив багатолітній роботі в школі, і саме з вихованням дітей пов’язано
багато його поглядів на морально-естетичні цінності. В одному зі своїх значних творів
«Серце віддаю дітям» педагог зазначає, що він занепокоєний байдужістю окремих дітей
до живого й прекрасного в оточуючому світі, стривожений вчинками, що свідчать про
незрозумілу, з першого погляду, жорстокість. Педагог підкреслював, що існувала
проблема того, що діти захоплювалися красою, але були байдужі до його долі.
Сухомлинський наголошував, що задовго до зустрічі зі своїми вихованцями він
упевнився, що любування красою – це лише перший паросток доброго почуття, яке
треба розвивати, перетворюючи на активне прагнення до діяльності. Також педагог
велику увагу приділяв естетичному вихованню через музику природи. Сухомлинський
зазначав, що його багаторічні спостереження над духовним розвитком одних і тих
самих вихованців від молодшого віку до зрілості запевнили його в тому, що стихійний,
неорганізований вплив на дітей кіно, радіо, телебачення не сприяють, а скоріше шкодять
правильному естетичному вихованню. Особливо шкідливим, на думку педагога, є
велика кількість музичних вражень. Сухомлинський вбачав одну з задач естетичного
виховання дітей у тому, щоб сприймання музичних творів чергувалося із сприйняттям
того фону, на якому людина може зрозуміти, відчути красу музики – тишу полів та
лугів, шепіт діброви.. Педагог зазначав, що в естетичному вихованні дуже важливі
психологічні настанови, якими вихователь керується, залучаючи дітей до світу
прекрасного. Головним завданням для педагога була настанова на виховання здатності
емоційно ставитися до краси і потреби вражень естетичного характеру. Важливу мету в
системі виховання педагог вбачав у тому, щоб школа навчила людину жити у світі
прекрасного, щоб вона не могла жити без краси, щоб краса світу творила красу в ній
самій [8, с.59;66;67].
У контексті розвитку морального виховання Сухомлинський наголошував, що все,
про що діти дізнаються про оточуючий світ, усі суспільні явища, вчинки людей у
минулому й у теперішньому, – усе це повинно пробуджувати в юних серцях глибокі
моральні почуття. Правильне бачення добра й зла означає, що дитина бере близько до
серця те, що вона пізнає. Добро викликає в неї радісну схвильованість, захоплення,
прагнення слідувати моральній красі; зло пробуджує обурення, непримиренність,
прилив духовних сил для боротьби за правду й справедливість. За Сухомлинським, душа
дитини не повинна бути холодним сховищем істин. Велика вада, якій педагог намагався
запобігти, – байдужість, безпристрасність. Маленька людина з крижинкою в серці –
майбутній обиватель. Видатний педагог вважав, що вже в дитинстві треба запалити в
серці кожного іскру громадянської відповідальності та непримиренності до того, що є
злом і що потурає злу [8, с.234;235].
Отже, можна зробити висновок, що питанню розвитку морального та естетичного
виховання приділялася серйозна увага на будь-якому етапі розвитку людства. У різні
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історичні періоди їхній зміст і обсяг набували своєї специфіки, що було зумовлено
реаліями тих часів. Висвітлені ідеї знайшли відображення і в подальшій історії розвитку
морально-естетичних цінностей, зокрема досліджуваного періоду.
Висновки. У статті були розглянуті погляди вітчизняних учених та мислителів на
естетичне виховання в різні часи. Виходячи з усього вищезазначеного, можна зробити
висновок, що питанню розвитку естетичного виховання приділялася серйозна увага на
будь-якому етапі розвитку українського суспільства та науки. У різні історичні періоди
його зміст і обсяг набували своєї специфіки, що було зумовлено реаліями тих часів.
Висвітлені ідеї знайшли відображення і в подальшій історії розвитку естетичного
виховання.Естетичне виховання відіграє важливу роль у вихованні високоосвіченої,
гармонійної, культурної, гуманної та високоморальної особистості та забезпечує
комплексний підхід до розвитку особистості, її естетичних, креативних та моральних
якостей, які виявляються в її ставленні до інших людей, навчанні, праці, самореалізації,
мистецтва та побутового життя. Ефективно організоване естетичне виховання
особистості розкриває її творчий та духовний потенціал, дозволяє більш глибокого
пізнати українську культуру та дає можливість досягти гармонії в особистому
освітньому розвитку.
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В статье раскрыто содержание внутреннего мира человека и роль системы
образования в его формировании во время обучения. Именно в ВУЗах происходит
становление и развитие профессионального самосознания студентов, от которого в
значительной мере зависит успех их деятельности. В связи с этим актуальным является
изучение потребностно-мотивационной сферы личности студента, формирование их
направленности на успешную профессиональную деятельность. Показана роль
целеобразования студентов и мотивации достижения, интегрирующих в единое целое
структуру регулятивных процессов. Отмечена роль убеждений, которые во многом
определяют то значение, которое мы придаем событиям, лежат в основе мотивации и
поддерживают либо подавляют те или иные способности и формы поведения. Раскрыто
содержание ценностно-смыслового подхода и в отношении личности преподавателя, что
способствует раскрытию и реализации их потенциала, приобретению новых смыслов
педагогической деятельности. Предложенные технологии благоприятно влияют на
ценностно-смысловую составляющую внутреннего мира не только студентов, но и
личности педагога, что обеспечивает формирование у них потребностей и интересов,
мотивов и целей, которые активизируют их деятельность.
Ключевые слова: внутренний мир, студент, процесс обучения, ценностносмысловая система, ценности, мотив, цель, убеждение, развитие, деятельность.
Михайличенко В.Є., Грень Л.М. «Внутрішній світ студентів та механізми його
розвитку під час навчання у ВНЗ»
У статті розкрито зміст внутрішнього світу людини і роль системи освіти в її
формуванні під час навчання. Саме у ВНЗ відбувається становлення і розвиток
професійної самосвідомості студентів, від якого значною мірою залежить успіх їх
діяльності. У зв’язку з цим актуальним є вивчення потребо-мотиваційної сфери
особистості студента, формування їхньої спрямованості на успішну професійну
діяльність. Показана роль цілеутворення студентів та мотивації досягнення, які
інтегрують в єдине ціле структуру регулятивних процесів. Відзначена роль переконань,
що багато в чому визначають те значення, яке ми надаємо подіям, що лежать в основі
мотивації і підтримують або пригнічують ті чи інші здібності і форми поведінки.
Розкрито зміст ціннісно-смислового підходу і стосовно особистості викладача, що
сприяє розкриттю і реалізації їхнього потенціалу, набуттю нових сенсів педагогічної
діяльності. Запропоновані технології сприятливо позначаються на ціннісно-смисловій
складовій внутрішнього світу не тільки студентів, а й особистості педагога, що
забезпечує формування у них потреб та інтересів, мотивів і цілей, які активізують їхню
діяльність.
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Ключові слова: внутрішній світ, студент, процес навчання, ціннісно-смислова
система, цінності, мотив, ціль, переконання, розвиток, діяльність.
Mykhailichenko V., Gren L. “Students’ internal world and its evolvement during the
study at university”
The article reveals the contents of a person’s internal world and the role of education
system in its formation in the course of study. The higher educational establishment is a
formation and development of students’ professional self-consciousness where success of their
activity depends of a great extent. In this connection, the study of a student’s needs-andmotivation sphere, their formation for directedness at successful professional activity is actual
and topical. There is shown the role of students’ aims-formation which integrates the structure
of regulatory processes into the whole. There is noted the role of convictions which in many
respects determine the value attributed by us to processes, and lay at the foundation of
motivation, supporting or repressing some or other abilities and behaviors. There is also
revealed the contents of value-and-notional approach to the teacher’s personality which
enhances the disclosure and realization of their potential, acquiring of new senses of
pedagogic activity. The proposed technologies favorably influence the value-and-notional
component of not only students’ internal world, but also a teacher’s personality which ensures
formation of students’ needs and interests, motives and aims that activate their activity.
Key words: internal world, student, learning process, value-and-notional system, values,
motive, aim, conviction, development, activity.
Постановка проблемы: Сегодняшний день предъявляет новые требования к
человеку. Уровень развития науки, техники и других областей жизнедеятельности
общества предоставляет ему все новые возможности, что в свою очередь накладывает на
него и дополнительную ответственность. Потребности, ценности, интересы, мысли и
эмоциональные переживания, объединенные в единый комплекс, создают единый
феномен внутреннего мира личности, который играет доминирующую роль в её
развитии и достижении успеха в жизни.
Именно в ВУЗах происходит становление и развитие профессионального
самосознания студентов, от которого в значительной мере зависит их дальнейшее
развитие. Поэтому организация учебного процесса требует применения различных
дидактических технологий, обеспечивающих не только высокий уровень
познавательной активности студентов, но и формирование у них потребностей и
интересов, мотивов и целей, которые бы совпадали с интересами общества. В связи с
этим особенно актуальным является изучение потребностно-мотивационной сферы
личности студентов, с целью формирования их внутреннего мира.
Анализ исследований и публикаций Личность есть совокупность трёх её
составляющих: биогенетических задатков, воздействия социальных факторов (среда,
условия, нормы, регуляции) и её психосоциального ядра «Я». Оно представляет собой
как бы внутреннее социальное личности, ставшее феноменом психики, определяющее её
характер, проявляющуюся в убеждениях, ценностных ориентациях, мировоззрении,
определенной направленности, способе соотнесения своих интересов с общественными,
уровне притязаний [5].
В настоящее время в психологичской и педагогической науке ряд ученых
(М. Левитов, Р. Овчарова, А. Осницкий, С. Пряжников, Ф. Рекешева) большое внимание
уделяют функциональной (ролевой) характеристике человека, которая опирается на
изучение его социальной роли. Однако этот подход не позволяет раскрыть внутренний
мир человека, фиксируя только внешнее его поведение, которое не всегда выражает его
действительную сущность. Более глубокой является сущностная интерпретация понятия
личности: она является сгустком духовно-регулятивных потенций, центром
самосознания, источником воли и ядром характера, субъектом свободных действий,
сфер мотивации, духовности и внутренней жизни человека. Такой точки зрения
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придерживались Б. Г. Ананьев, И.Д. Бех, И.А. Зязюн, А.Н.Леонтьев, А.С. Макаренко,
С.Л.Рубинштейн, А.А. Ухтомский, В.А. Сухомлинский и др.
Основная психическая энергия человека – это энергия его самости, энергия
внутреннего «Я». Сила, энергия «Я» – это ресурсы личности, которые не ограничены.
Однако доступ к ним идет спонтанно, неуправляемо. Внутреннее «Я» дает большую
устойчивость и силу человеку. Человек чувствует, что его внутренннее Я – это
могущественная сила, которая является источником других сил, что это мощное
творческое начало, что это особый, свойственный этому человеку взгляд на мир. Это
глубинное внутреннее переживание, которому характерно совершенно определенное
переживание внешнего мира и судьбы… Внутреннее «Я» определяет неповторимый
стиль внутренней и внешней жизни. Это ключ, бьющий из бездонного подземного
источника, через который идет связь со всем миром [8].
Еще С.Л. Рубинштейн писал, что внутренний мир личности не является
результатом механического внедрения в её сознание разнообразных внешних влияний,
это итог внутренней работы, в процессе которой внешнее, пройдя через субъективность
личности, перерабатывается, осваивается и используется в практической деятельности.
Система воспитанных и самостоятельно выработанных таким образом социальных
качеств, проявляется в субъективной форме (мировоззрение, ценности, интересы,
убеждения, направленность и другое), и
отражает взаимодействие личности с
окружающим миром [11].
Российским физиологом А.А.Ухтомским была впервые выдвинута гипотеза об
опосредованной роли внутреннего психологического мира в деятельности организма.
Согласно ей, деятельность мозга опирается не на детерминистский и даже не на
вероятностный принципы, а на принцип свободы вибора и свободы воли в принятии
необходимого решения [13]. На основе внутренних потребностей личность, приобретая
в процессе деятельности необходимый опыт и качества, начинает свободно и
самостоятельно выбирать цели и способы деятельности, управлять ею, одновременно
совершенствуя и развивая свои способности для её выполнения, изменяя и формируя
себя. Человек развивается не только по заложенной в него программе и под влиянием
окружающего мира, но и в зависимости от складывающихся в его психике качеств и
способностей, что является важнейшим для педагогики.
Задача образования состоит не только в том, чтобы предложить студенту
множество необходимых знаний, но и в том, чтобы поместить их на подготовленную
почву внутреннего мира человека. Как говорил В.А.Сухомлинский, «с познания истины
воспитание только начинается. Суть процесса морального воспитания состоит в том, что
нравственные, политические идеи становятся приобретением каждого воспитанника,
преобразуются в нормы и правила поведения. Этот процесс возможен только при
многогранной духовной деятельности, без которой нет стремления к идеалу, нет живой
человеческой личности» В.А.Сухомлинский считает, что именно она должна составить
«ядро воспитания». Для этого надо раскрыть эти понятия, донести их до умов и сердец
учащихся, чтобы они стали их собственными активными ценностями [4. с. 458]. Для
этого необходима систематизация знаний в области ценностей, смыслов, убеждений,
мотивации и целей личности.
Цель статьи Изучение механизмов развития внутреннего мира студентов во
время обучения в вузе.
Основное содержание Развитие личности – это внутренняя духовно-практическая
деятельность субъекта, в результате которой меняется его внутренний мир. Это
сознание и самосознание, воздействующие как на объективную реальность, так,
одновременно, и на отношение к ней. Здесь интегрируются все её выражения,
обобщаются и систематизируются переживания, оценивается поведение. Б. Г. Ананьєв
подчеркивал, что этот мир постоянно работает, и мера фундаментальности, глубины и
напряжения этой работы является показателем духовного богатства индивидуальности
человека. Он писал, что законы его функционирования надо обязательно исследовать,
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так как без этого знания не будет полного понимания проявлений субъективного начала
в человеке при отображении им действительности, отношений к ней и поведения [1].
Таким образом, степень развития и характер функционирования мыслей человека,
а также сферы его чувств и воли зависят от того, на каком уровне и с каким результатом
работает его внутренний мир. В свзи с этим перед учеными стоит задача всестороннего
изучения закономерностей и механизмов его деятельности с целью эффективного
использования всех возможностей для саморазвития и самосовершенствования
личности. Решить эту задачу непросто, так как в детстве, юности и отрочестве разброс
индивидуальных качеств очень велик и необходим разнообразный психологопедагогичный инструментарий корекционных способов, которые бы заложили основу
для дальнейшего успешного развития и саморазвития личности.
В качестве основного критерия внутреннего мира человека выступает система его
личностных смыслов. Личностный смысл — субъективно воспринимаемая значимость
для индивида тех или иных предметов. При этом мера осознанности истинного смысла
может быть различна и определяется обнаружением связей данного предмета с
мотивами, потребностями и ценностями индивида. В деятельностном подходе А. Н.
Леонтьева порождение личностного смысла происходит на основании постановки цели
по отношению к мотиву, смыслы трактуются как единицы человеческого сознания [4].
А.Т. Москаленко и В.Ф. Сержантов уточняют это понятие: «Смысл жизни связан с
объективно значимыми ценностями, но такими лично принимаемыми и самим
индивидом осознаваемыми, которые выступают в качестве высшей цели его
деятельности и стремлений. В ценностной основе смысла жизни заключен не голый
теоретический феномен, но жизненно важная, эмоционально приемлемая цель, которая
не только объективно целесообразна, но и субъективно утверждена, лично приемлема и
признана в качестве таковой» [6, с. 6].
Период обучения в вузе играет огромную роль в формировании мировоззрения
студентов, их духовности, личностного смысла, которые являются фундаментом
направленности личности. На их основе формируются ценности и убеждения, которые
мы считаем верными и используем в качестве ориентиров для повседневных действий.
В рамках фундаментальных и общественных наук даётся большой объем информации,
способствующий формированию мировоззрения стулентов. Много внимания педагоги
уделяют тому, что надо формировать, но, зачастую, остаётся открытым вопрос о том,
как это эффективно делать.
Современные отечественные психологи подходят к проблеме формирования
ценностно-смысловых компонентов
направленности, отражающих представление
человека о мире и о себе в этом мире, как к важнейшей задаче профессионального
самоопределения. Профессиональное самоопределение – это длительный и
многоаспектный процесс, включающий в себя осознанный поиск личностно значимых
смыслов профессиональной деятельности и поиск своего жизненного пути. Вхождение в
новую социальную среду и подготовка к дальнейшей учебной и профессиональной
деятельности предполагает формирование и развитие ценностно-смысловых
компонентов направленности личности, освоение и перестройку ценностей и мотивов.
Это важная задача периода обучения в вузе, как центрального периода становления
личности. Б. Г.Ананьев обращает внимание на «интенсивное преображение» в
студенческом возрасте всей системы ценностных ориентаций личности и формирования
ценностно-смысловых компонентов профессиональной направленности [1].
Личностно-профессиональное развитие студентов в вузе напрямую зависит от тех
смыслов и ценностей, которые они находят в профессиональной деятельности. Задачи
учебной и профессиональной деятельности должны быть не только понятыми, но и
внутренне принятыми. Известный украинский ученый И. Д. Бех утверждает, что
чрезвычайно важным на ранних этапах становления и осмысления студентом своего
ценностного простора является умение увидеть его связь с целями и заданиями
выбранной профессии, а также привлечение в специально организованную работу по
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развитию своих смысловых ориентиров. Он подчеркивает, что стремление человека
реализовать себя через профессию является одной из его основных культурных
цінностей [2 , с.110]. Поэтому задачей профессионального образования является
формирование
направленности студентов на
успешную
профессиональную
деятельность. Автор предлагает программу формирования у студентов ценностного
отношения к будущей специальности, которая содержит в себе такие блоки, как
знакомство с будущей деятельностью и создание осознанного представления о ней;
формирование реального образа успешного профессионала в избранной области;
создание образа Я-профессионал. При этом раскрыта формирующая роль Я-концепции в
развитии личности студента [11, с.104-108].
Ценностные ориентации определяют содержание направленности личности,
составляют ядро ее мотивации, жизненной концепции и отражают отношение человека к
себе, окружающему миру и другим людям [5, С.264]. Они в значительной степени
определяют цели, которые мы перед собой ставим, и то, насколько включена в этот
процесс мотивация достижения. От этого зависит, какие мысленные стратегии мы
выберем и, в конечном итоге, каковы будут наши действия. Таким образом, ценности
являются основой мотивации и выступают в роли мощного фильтра направленности
личности.
Проблема жизненных ценностей является предметом исследования не только
философии, но и педагогики. Педагог, по возможности, должен знать и формировать
внутренний мир студента, а также четко представлять себе тот идеал, к которому нужно
стремиться с точки зрения воспитания гармоничного и целостного человека. Поэтому
задача педагогики сводится к созданию благоприятных условий для протекания этого
преобразовательного процесса и его активизации. Как будет развиваться внутренний
мир студента во многом зависит от него самого. Задача системы образования состоит в
том, чтобы сформировать мотив студента к саморазвитию и самосовершенствованию,
который послужит положительным импульсом к работе над самим собой.
Многие авторы отмечают, что профессиональная мотивация определяется
сложным соотношением разных побуждений и рассматривают её как решающий фактор
целеобразования студентов. По мнению А. Н. Леонтьева, развернутая деятельность
предусматривает последовательное достижение конкретных целей. Он утверждал, что
мотивы подчиняются объективной логике задач и утрачивают роль первоисточника
активности именно за счет сдвига на осознанные цели [4]. Человек прикладывает усилия
для достижения цели, которую считают для себя важной. В связи с этим процесc
обучения будет более эффективным, если цели и мотивы студентов будут
согласованными.
По мнению С. Рубинштейна, целеобразование – это в высшей степени осознанное
явление, одно из принципиальных особенностей человека как разумного существа.
Отражая активность сознания и определяя характер его действий, цель интегрирует в
единое целое структуру регулятивных процессов и обусловливает то, что совершается
тот, а не иной поступок [11]. Цель – это осознанный, запланированный результат
деятельности, субъективный образ того, чего мы стремимся достичь. Она организует,
побуждает студента к деятельности, стимулирует к тому, чтобы прилагать
соответствующие усилия для ее достижения. Общие цели, пока они не
конкретизированы, часто имеют характер деклараций и не стимулируют к активности.
Сильнее, как правило, студентов побуждают к деятельности близкие и конкретные
цели, при наличии которых слабее желание отложить их выполнение на будущее.
Благодаря постановке конкретных целей студент может лучше организовать свою
деятельность и планировать работу, связанную с овладением будущей профессией,
определить содержание совместной деятельности с преподавателем. Это повышает его
активность
и мобилизует
на дальнейшую самостоятельную работу и процесс
взаимодействия с педагогами. В соответствии со своими целями, задачами и
возможностями студент выстраивает поведение и меняет его путем саморегулирования
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своей деятельности. Определение и осмысление стратегических и тактических целей
позволяет использовать методы ценностно-смыслового подхода для выработки новых
смыслов и мотивов деятельности.
Для эффективного целеполагания студенту необходимо осознать: значение цели и
её сложности; способы достижения цели и наличие средств для этого; этапы достижения
цели и наличие собственных возможностей; возможные трудности при достижении цели
и пути их предотвращения; необходимость самоконтроля [10]. Осознание цели
увеличивает вероятность достижения желаемого результата, усиливает мотивацию
достижения студентов и их активность. Студенты, овладев стратегией и тактикой
постановки целей и их достижения, испытывают состояние удовлетворенности от
полученного результата. Психологи утверждают, что степень удовлетворения,
полученная при достижении поставленной цели, влияет на поведение человека в
сходных обстоятельствах в будущем. Состояние удовлетворенности формирует
адекватную самооценку студентов, их уверенность в себе, а, следовательно, обеспечит
их самоэффективность.
Одним из основных средств осмысления целей студентов являются убеждения,
которые во многом определяют то значение, которое они придают событиям, лежат в
основе мотивации и поддерживают либо подавляют те или иные способности и формы
поведения. Человеческие убеждения и ожидания, связанные с результатами и личными
возможностями, играют немаловажную роль в формировании способности достичь
желаемого состояния. В современной когнитивной психологии это состояние получило
название ожиданий «самоэффективности» и ожиданий результата. Они связаны с
уверенностью человека в собственных силах или уровнем способности обучаться либо
осуществлять поведение, необходимое для достижения результата [14].
Убеждения и ожидания часто определят количество усилий студентов, которые
будут затрачены на достижение желаемого результата. Прочные позитивные ожидания
способны подтолкнуть их к тому, чтобы затратить максимум усилий и реализовать
дремавшие до сих пор способности. Применительно к обучению позитивные ожидания
результата предполагают, что приобретенные навыки или формы поведения дадут
желаемые результаты благодаря успешным действиям. И наоборот,
негативные
ожидания, напротив, приведут к отстранению либо апатии. В связи с этим представляют
интерес технологии нейролингвистического программирования, которые позволяют
влиять на ценности и убеждения студентов, их способности и поведение [4].
Основным условием успешной подготовки студентов является личность
преподавателя, его внимание к внутреннему миру студентов, его сформированности и
стремлению к личностному росту. В связи с этим задача подбора и воспитания
преподавательского состава не менее важна, чем формирование личности самого
студента. О.П. Морозова, анализируя педагогическую практику, пишет: «Ориентация на
развитие ученика как личности, индивидуальности и активного субъекта деятельности
может быть реализована лишь на основе построения соответствующей стратегии
деятельности учителя, обретающей сегодня принципиально новый смысл – поддержку
человека в духовном самостроительстве, формирование способности к жизненному
самоопределению» [7, с. 61]
Автор указывает на серьезные недостатки в профессиональной деятельности
учителя, связанные с её деформацией, а иногда и стагнацией отдельных компонентов,
потерей ее ценностно-смысловых ориентиров, ориентацией на формальные результаты
деятельности, нежеланием отказаться от сложившихся порой устаревших стереотипов.
Выход из сложившейся ситуации О.П. Морозова видит в применении ценностносмыслового подхода и в отношении личности преподавателя. Его суть заключается в
развитии у педагога таких процессов, как смыслообразование, смыслоосознание и
смыслостроение. Предлагаемый подход способствует раскрытию и реализации
потенциальных знаний педагогов, приобретению новых смыслов педагогической
деятельности. Развитие вышеописанных способностей благоприятно влияет не только
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на практическую деятельность, но и на внутренний мир личности педагога, который
становится богаче, ярче, целостней. В результате студенты видят перед собой
целеустремленную, интересную, развитую личность, которая собственным примером
воодушевляет излагаемый материал, делает его убедительным, и наполненным
смыслом. Только в таких условиях диалог между педагогом и студентами может быть
живым, взаимообогащающим и взаиморазвивающим [7, с. 61].
В этом случае полезны размышления, обсуждения, дискуссии, решения спорных
ситуаций, разъяснение и раскрытие отдельных понятий и т. п. При этом необходимо
помнить, что какие бы цели и идеалы
не стояли перед учащимися, процесс
формирования мировоззренческой системы остается индивидуальным и личным. В то
же время, каким бы сильным ни было влияние времени и социума, сущность человека
всегда найдет место для проявления. Все это требует особо бережного отношения к
формированию ценностной системы человека и мировоззрения в целом.
Выводы. В процессе обучения в вузе необходима разработка методологии,
конкретных
методов
и
способов,
активизирующих
ценностно-смысловую
составляющую развития студента в желательном направлении. Для этого необходимо:
1. Формирование ценностно-смысловых компонентов личности
студентов,
отражающих их представление о мире и о себе в этом мире.
2. Применение ценностно-смыслового подхода к деятельности педагогов.
3. Формирование в качестве личностного смысла студентов направленности на
успешную профессиональную деятельность и мотивации достижения как её доминанты.
4. Активизация целеобразования, которое отражает активность сознания
студентов, определяет характер их действий и интегрирует в единое целое структуру
регулятивных процессов.
5.
Формирование
адекватной
самооценки,
уверенности
в
себе
и
самоэффективности студентов, направленной на достижение желаемого результата.
Учебно-воспитательный процесс должен быть целостным. Знания и умения не
должны быть оторваны от внутреннего, духовного мира человека, который является
доминантой в развитии личности и является тем «цементирующим составом», который
способствует не только их усвоению, но и преобразовательной деятельности личности
на благо себя и общества.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ СІМЕЙНОГО
ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ
© Мілаш О. О.
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
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гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, провулок Руставелі, 7, м. Харків,
61001, Україна.

Розкрито сутність процесу виховання, яке розглядається як цілеспрямоване, організоване
формування індивідуальних якостей, стійких поглядів на навколишню дійсність і життя в
суспільстві, моральних ідеалів, норм і відносин, звичок тощо. Доведено, що основне виховання
кожна людина отримує в сім’ї. Показано, що сучасна українська сім’я має низку проблем,
багато з яких пов’язано із невідповідністю методів виховання дітей як правовим, так і
моральним вимогам. Визначено, що найбільш типовими помилками є неправильне уявлення
батьків про особливості прояву батьківських почуттів; недостатність знань батьків про віковий
розвиток дитини і адекватні йому методи виховного впливу; недооцінка ролі особистого
прикладу батьків і єдності вимог, що висуваються до дитини. Зазначено необхідність
організації системи спеціального навчання для батьків із метою підвищення рівня психологопедагогічних знань, а також практичних умінь у сфері взаємодії з власними дітьми на всіх
етапах їх особистісного розвитку. Стверджується, що дане навчання має ґрунтуватися на
впровадженні особистісно-центричної моделі сімейного виховання.
Ключові слова: сім’я, освіта, навчання, виховання, помилки, опіка, любов, насильство,
знання, вміння
Милаш О.А. «Практические аспекты формирования современной модели семейного
воспитания в Украине»
Раскрыта сущность процесса воспитания, которое рассматривается как
целенаправленное, организованное формирование индивидуальных качеств индивида,
устойчивых взглядов на окружающую действительность и жизнь в обществе, нравственных
идеалов, норм и отношений, привычек и т.п. Доказано, что основное воспитание каждый
человек получает в семье. Показано, что современная украинская семья имеет ряд проблем,
многие из которых связаны с несоответствием методов воспитания детей как правовым, так и
моральным требованиям. Определено, что наиболее типичными ошибками являются
неправильное представление родителей об особенностях проявления родительских чувств;
недостаточность знаний родителей о возрастном развитии ребенка и адекватных ему методах
воспитательного воздействия; недооценка роли личного примера родителей и единства
требований, предъявляемых к ребенку. Отмечена необходимость организации системы
специального обучения для родителей с целью повышения уровня психолого-педагогических
знаний, а также практических умений в сфере взаимодействия с собственными детьми на всех
этапах их личностного развития. Утверждается, что это обучение должно основываться на
внедрении личностно-центрической модели семейного воспитания.
Ключевые слова: семья, образование, обучение, воспитание, ошибки, опека, любовь,
насилие, знания, умения
Milash O. “Practical aspects of modern model family education in Ukraine”
The essence of the process of education, which is regarded as a purposeful, organized the
formation of the individual qualities of the individual, stable views of the surrounding reality and life in
society, moral ideals, norms and attitudes, habits, etc. It is proved that the basic education of every
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person in the family receives. It is shown that the modern Ukrainian family has a number of problems,
many of which are associated with a mismatch child-rearing practices as a legal and moral
requirements. It was determined that the most common mistakes parents is a misconception about the
features of manifestation of parental feelings; lack of knowledge of parents about child development
and age-appropriate methods of educational influence it; underestimation of the role of personal
example of parents, and the unity of the requirements for a child. It stressed the need for the
organization of special education for the parents to raise the level of psychological and pedagogical
knowledge and practical skills in the sphere of interaction with their children at all stages of their
personal development. It is alleged that this training should be based on the implementation of learnercentric model of family education.
Key words: family, education, training, education, bugs, care, love, violence, knowledge, skills
Постановка проблеми. Проблеми, пов’язані зі зростанням і розвитком дитини
постійно перебувають у фокусі уваги представників різних наук: педагогів, психологів,
соціологів тощо, які намагаються знайти універсальні рецепти соціалізації та становлення
людини, формування її особистості. Більшість дослідників сходиться на тому, що ключовою
фігурою в процесі виховання дитини є батьки. Між тим, аналіз основних змін, що відбулися за
останні 25 років в Україні, свідчить про різке зростання кількості «соціальних сиріт»,
неповнолітніх злочинців, бродяг тощо. Однією з причин такої ситуації є неспроможність
батьків виконувати необхідні виховні функції. Саме тому перед багатьма батьками і тими, хто
ще тільки збирається ними стати, постають питання про цілі та методи сімейного виховання.
Які цінності і традиції повинні бути передані нашим дітям? Як підвести дітей до прийняття
певних переконань і способів поведінки? Як побудувати свої стосунки з дитиною? Як
виростити успішну і самодостатню особистість? Пошук відповідей на ці питання вимагає
теоретичного аналізу як помилок, яких припускаються сучасні батьки у відносинах з дітьми, так
і розробки науково обґрунтованої моделі сімейного виховання, адекватній сучасному етапу
розвитку українського суспільства.
Аналіз останніх дослідження та публікації. Проблемам сучасної сім’ї та особливостям
сімейної освіти й виховання були присвячені роботи багатьох зарубіжних авторів, серед яких А.
Адлер, Ю. Гіппенрейтер, Т. Гордон, Р. Дрейкурс, Е. Ейдеміллер, К. Роджерс та ін. Серед
українських педагогів та психологів на особливу увагу заслуговують праці А. Богуш, А.
Говорун, Л. Ковальчук, В. Лісового, В. Лугового, В. Лунячека, О. Нич, Є. Подольської, Г.
Радчук, Т. Андрєєвої, О. Шукалової. Проте більшість наукових робіт не містить відповідей на
існуючі в сучасній педагогіці протиріччя між законодавчо встановленими вимогами щодо
підвищення відповідальності сім’ї за виховання дітей і можливостями більшості батьків їх
виконати, а також очікуваннями батьків отримати реальну педагогічну допомогу у вихованні
дитини та можливостями існуючої системи освіти надати таку допомогу. Зазначене обумовлює
необхідність наукового проектування та розробки адекватній сучасним реаліям моделі
сімейного виховання.
Мета статті – теоретичне обґрунтування підходів до формування оновленої моделі
сімейного виховання на сучасному етапі розвитку українського суспільства.
Виклад основного матеріалу. Узагальнення результатів наукових досліджень [2; 3; 5]
дозволяє стверджувати, що сучасна освіта включає дві основні підсистеми: навчання й
виховання. В основі розрізнення понять «навчання» і «виховання» в межах єдиного процесу
розвитку особистості можна виділити кілька підстав.
1. «Штучність-природність» освітніх засобів. Навчання має справу переважно зі
штучними – знаковими, символічними, схематизованими, систематизованими, модельними
об’єктами і системами. Виховання спирається на реальні, природні міжособистісні відносини,
процеси, явища.
2. У процесі навчання переважає логічний, когнітивний компонент. У вихованні –
ціннісно-орієнтаційний, мотиваційний, емоційний, поведінковий.
3. У процесі навчання відбувається засвоєння знань, умінь, способів пізнавальної та
предметно-технологічної діяльності. У вихованні – набуття культурного досвіду, способів
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діяльності, засвоєння моральних норм відносин. У цьому сенсі можна говорити про навчання як
систему формування інтелектуальних і технологічних здібностей, про виховання – як процес
впливу на становлення характеру людини.
Таким чином, навчання – це цілеспрямований процес передачі й оволодіння знаннями,
вміннями і навичками. Виховання – це цілеспрямоване, організоване формування в людині
індивідуальних якостей, стійких поглядів на навколишню дійсність і життя в суспільстві,
моральних ідеалів, норм і відносин, звичок тощо.
І виховання, і навчання забезпечують розвиток людини, який можна визначити як
організований процес розумового і фізичного вдосконалення відповідно до умов
навколишнього середовища. Найбільше на розвиток особистості впливає сім’я.
Сім’ю, як зазначено в Сімейному Кодексі України, складають особи, які спільно
проживають і пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки [8]. У науковій
літературі найчастіше сім’я представляється як мала соціальна група, члени якої зв’язані
шлюбними і родинними відносинами, спільністю побуту, а також взаємною відповідальністю
[1; 3], що значною мірою перетинається із законодавчо встановленими нормами. При цьому
сучасна сім’я представляється як складна стійка система, яка створює специфічну атмосферу
життєдіяльності людей; формує норми взаємин, поведінку тощо [9].
У той же час, сім’я є не тільки соціальною групою, а й суспільним інститутом, який
передбачає наділення людей сукупністю соціальних ролей і статусів, призначених для
задоволення певних соціальних потреб. Результат соціалізації дитини в межах сім’ї
визначається засвоєнням певних соціальних норм і цінностей. При цьому батьки для в сім’ї
виконують низку важливих функцій. Серед головних виділимо такі, як задоволення потреб
дітей у захисті і любові; в авторитеті; у зразках «чоловічої» і «жіночої» поведінки; у знаннях і
досвіді.
Звернемо увагу, що саме в сім’ї відбувається первинна соціалізація дитини. Саме в сім’ї
дитина отримує відповіді на перші питання «що», «чому», «як» тощо. Між тим, у сучасних
умовах бути батьками важче, ніж будь-коли раніше. По-перше, це пов’язано зі значною
правовою регламентацію багатьох процесів взаємодії між батьками та дітьми, які встановлюють
чіткі межі дозволеного та недозволеного. По-друге, активним розвитком інформаційного
суспільства, яке істотно збільшило доступ дітей до різноманітної інформації та сприяє
зменшенню ролі батьків у формуванні світогляду дитини. По-третє, зростаючим темпом життя
та необхідністю обох батьків приділяти більше часу роботі та професійній діяльності, що
значно обмежує можливості спілкування з дітьми. По-четверте, накопиченим великим
педагогічним і науковим досвідом, який дозволив сформулювати певні стандарти та вимоги до
процесу сімейного виховання.
Окрім того, можна виділити ще низку об’єктивних соціальних факторів, які так чи інакше
позначаються на більшості сімей. Серед таких можна відзначити:
– розрив між життєвими цінностями різних поколінь;
– розрив сусідських, а нерідко і родинних зв’язків, атомізація суспільства [4];
– трудова міграція;
– житлові та матеріальні труднощі [1, с. 9].
Як наслідок, сучасні дослідники, що займаються вивченням проблем сучасної української
сім’ї, відзначають падіння її педагогічного потенціалу і престижу сімейних цінностей,
зростання злочинності у сфері сімейно-побутових відносин і підвищення ризику схильності
дітей до неврозів через неблагополучний психологічний клімат у сім’ї [9].
При цьому чинне законодавче поле щодо регулювання сімейного виховання залишається
недосконалим. У Законі України «Про освіту» виховання в сім’ї визнається першоосновою
розвитку дитини як особистості [4]. Відзначається, що на кожного з батьків покладається
однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини. При цьому до обов’язків
батьків відноситься:
– постійна турбота про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створення належних
умов для розвитку їх природних здібностей;
– повага до гідності дитини, виховання працьовитості, почуття доброти, милосердя,
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шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;
– виховання поваги до національних, історичних, культурних цінностей українського та
інших народів, забезпечення дбайливого ставлення до історико-культурного надбання та
навколишнього природного середовища, любові до своєї країни;
– виховування поваги до законів, прав, основних свобод людини;
– сприяння здобуттю дітьми освіти в навчальних закладах або забезпечення повноцінної
домашньої освіти відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу.
Між тим, про «правильні» або «неправильні» методи сімейного виховання в Законі не
йдеться.
У той же час, сім’я – це найчастіше прихований від зовнішнього спостереження світ
складних взаємин, традицій і правил, які здебільшого є невидимими та невідомими для
більшості інших членів суспільства. При цьому кожна з сімей самостійно вирішує, які форми і
методи виховання обирати для своїх дітей.
Під час аналізу батьківського ставлення до дітей науковцями виділяються два основних
психологічних вимірювання: форма контролю за поведінкою дитини і характер емоційного
ставлення до неї [7, с. 38]. Порушення батьківського ставлення до дитини або батьківських
установок у рамках будь-якого з цих вимірів або одночасно в обох призводить до серйозних
дефектів у розвитку особистості дитини. Так, відсутність належного контролю за поведінкою
дитини в поєднанні із зайвим емоційним зосередженням на ньому, обстановка зніженості,
запещеності, безпринципної поступливості, безперервне підкреслення існуючих і неіснуючих
його достоїнств формують істеричні риси характеру. Ті ж наслідки викликає і байдуже
ставлення, свого роду відкидання. Надмірний контроль, висування занадто строгих моральних
вимог, залякування, придушення самостійності, зловживання покараннями, зокрема й
фізичними, ведуть, з одного боку, до формування в дитини жорстокості, а з іншого – можуть
підштовхнути його до замаху на самогубство. Відсутність емоційного контакту, теплого
ставлення до дитини в поєднанні з відсутністю належного контролю і незнанням дитячих
інтересів і проблем призводить до втечі з дому, бродяжництва, злочинства тощо.
Спотворені батьківські установки в переважній більшості випадків не є кінцевою
причиною аномалій сімейного виховання і порушень батьківсько-дитячих відносин. Батьківські
установки досить часто виявляються пов’язаними з подружніми стосунками, із стосунками з
власними батьками, з особливостями дорослих членів сім’ї і дітей.
Діти можуть ставати ареною суперництва дорослих, засобом впливу або тиску, способом
покарання або помсти. На дітей можуть поширюватися негативні емоції, які відчувають до
інших членів сім’ї – до чоловіка або дружини, їхніх батьків. Природно, проблеми сімейного
виховання можуть бути обумовлені і низкою інших причин, однак це не виключає, а лише
підтверджує те, наскільки різноманітні і складні питання формування особистості дитини в
сім’ї і як важливо представляти ті труднощі, з якими можуть зіткнутися батьки, щоб по
можливості уникнути майбутніх помилок.
Найбільш вірний шлях удосконалення виховання дітей в сім’ї – запобігання педагогічних
помилок батьків. А це, у свою чергу, передбачає усвідомлення і правильне тлумачення
найбільш типових із них. Причини помилок у сімейному вихованні умовно можна розділити на
три групи:
− неправильне уявлення батьків про особливості прояву батьківських почуттів;
− недостатність психологічних знань батьків про віковий розвиток дитини й адекватні
йому методи виховного впливу;
− недооцінка ролі особистого прикладу батьків і єдності вимог, що висуваються до
дитини.
Розглянемо їх детальніше.
І. Неправильне уявлення батьків про особливості прояву батьківських почуттів.
Найпоширенішою ситуацією в багатьох нинішніх сім’ях є невміння, а іноді й небажання батьків
будувати свої взаємини з дітьми на основі розумної любові. Як насідок, батьки застосовують
неправильні методи сімейного виховання, найпоширенішими серед яких є гіперопіка
(гіперпротекція), гіпоопіка (гіпопротекція) та жорстоке поводження з дітьми.
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Найчастіше в сучасній практиці застосовується такий метод неправильного сімейного
виховання, як гіперопіка (гіперпротекція, або виховання за типом «кумир сім’ї»).
Гіперопіка виражається в прагненні батьків оточити дитину підвищеною увагою, завжди
захищати її (навіть коли це не потрібно); стежити за кожним її кроком, охороняти від
передбачуваних небезпек, турбуватися про нього з будь-якого приводу і без приводу,
утримувати дітей біля себе, «прив’язувати» до свого настрою і почуттів, зобов’язувати діяти
певним чином. Гіперопіка – неприродний; завищений рівень турботи. Вона потрібна перш за
все не дітям, а самим батькам, заміняючи в них нереалізовану і нерідко загострену потребу в
прихильності й любові. Нерідко в основі гіперопіки лежить моральна омана: у свідомості
батьків дитина перетворюється на скарб – мірило батьківського престижу, тендітну і безцінну
річ, яку треба оберігати від усіх свідомо шкідливих впливів зовнішнього світу.
Важливим фактором, що сприяє виникненню гіперопіки, є сімейні відносини.
Незадоволена своїми відносинами з чоловіком мати може шукати якусь компенсацію того, що
не дає їй шлюб, в підкреслено близькому зв’язку з дитиною, «виливаючи» на нього всю свою
енергію. Домінуюча в сім’ї мати мимоволі прагне до створення в дітей залежності від неї. Тут
спрацьовує психологічний механізм не стільки прив’язування, скільки примусу дітей діяти
певним, раз і назавжди заданим чином.
За гіперопікою часто ховається сильна ворожість по відношенню до дитини. Коли батьки
неусвідомлено борються проти почуття антагонізму по відношенню до власної дитини, вони
можуть реагувати на це гіперопікою, ніби доводячи собі, як сильно вони насправді її люблять.
Іноді гіперопіка батьків мотивована тривогою через власну самотність і нав’язливу
потребу в психологічному захисті скоріше себе, ніж дитини.
Ще один неправильний метод, який спричиняє негативний результат у розвитку
особистості дитини, – це суворе до жорстокості ставлення до дітей. Уже в ранньому дитинстві
дитина пізнає всі види покарання: за найменшу витівку його б’ють, за недомисел карають.
Часом не тільки карають, а застосовують до нього найжорстокіші, засоби впливу: ставлять в кут
на коліна, загрожують міліцією, б’ють.
Жорстоке поводження з дітьми є досить поширеним, особливо в соціально
неблагополучних сім’ях, де насильство по відношенню до дітей стає нормою. Жорстокість є
одним із видів агресивної поведінки, що завдає великої шкоди жертві без переживання жалю
або співчуття з боку суб’єкта цієї поведінки. Жорстокість – це також насильство над потребами,
намірами, почуттями, установками об’єкта, приниження його або примус до дій, що суперечать
його прагненням.
Розрізняють декілька найбільш яскраво виражених форм жорстокого поводження з
дітьми: фізичне насильство, сексуальне насильство (розбещення), психічне (емоційне)
насильство, нехтування основними потребами дитини (моральна жорстокість).
Фізичне насильство – умисне нанесення дитині батьками або особами, які їх заміщають,
фізичних ушкоджень, які можуть привести до смерті дитини або викликають серйозні, які
вимагають медичного втручання порушення фізичного або психічного здоров’я, ведуть до
відставання в розвитку.
Сексуальне насильство (розбещення) – залучення дитини в сексуальні дії з його згоди або
без такої, усвідомлюване або неусвідомлюване нею. Причому згода дитини на сексуальний
контакт не дає підстави вважати його ненасильницьким, оскільки дитина не має свободи волі,
перебуваючи в залежності від дорослого, і не може передбачити негативні для себе наслідки
сексуальних дій.
Психічне (емоційне) насильство відрізняється тривалим, постійним або періодичним,
психологічним впливом, що призводить до формування в дитини патологічних рис характеру
або таких, що порушують розвиток його особистості. До цієї форми насильства відносяться
відкрите неприйняття і критика, образи і приниження гідності, погрози на адресу дитини, які
проявляються у словесній формі, без фізичного насильства, навмисна фізична або соціальна
ізоляція дитини, пред’явлення до неї вимог, які не відповідають її віку і можливостям, брехня і
невиконання обіцянок із боку дорослих, обман довіри дитини. Одноразовий психічний вплив,
що викликав у дитини психічну травму, також входить у цей вид насильства.
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Нехтування основними потребами дитини (моральна жорстокість) проявляється у
відсутності елементарної турботи про дитину, в результаті чого порушується її емоційний стан
або з’являється загроза для його здоров’я і розвитку. Відзначимо, що будь-який вид жорстокого
поводження з дітьми (а найчастіше зустрічається поєднання декількох форм насильства по
відношенню до дітей) порушує фізичне і психічне здоров’я дитини, її розвиток як особистості.
Не менш згубним для формування особистості дитини є емоційно байдуже ставлення до
неї батьків; надання з раннього віку свободи, якою вона ще не вміє користуватися. Така
неправильна батьківська позиція, що виявляється в нестачі уваги до дитини, має назву гіпоопіки
або гіпопротекції. У результаті гіпопротекції дитина переживає дефіцит захисту (протекції)
перед незнайомим і страшним зовнішнім світом; самотність і безпорадність у подоланні
труднощів, навіть тих, з якими вона, за підтримки з боку батьків, легко б впоралася. Крайньою
формою прояву гіпоопіки є відсутність будь-якого догляду за дітьми.
На особливу увагу в цьому контексті заслуговують сім’ї, в яких діти матеріально
забезпечені, але їх емоційні потреби і душевні переживання ігноруються: дитину ніколи не
пестять, не ведуть з ним бесід, не цікавляться ні його неприємностями, ні образами, ні успіхами.
Це свідчить про емоційне неприйняття дитини, про те, що батьки не тільки не люблять її, але й
обтяжуються нею. Нестача батьківського тепла і уваги можуть спричинити зменшення
інтелектуальних можливостей дітей, сповільнення їх психічного розвитку. Відзначимо, що
здатність до емоційного відгуку формується з перших місяців життя, і, природно, особлива роль
в цьому належить батькам, які повинні навчити дитину радіти і засмучуватися, співчувати і
співпереживати.
ІІ. Недостатня психологічна компетентність щодо вікового розвитку дитини.
Найбільш часто це проявляється в невмінні враховувати зміни в психіці дитини, використанні
методів, які характерні для попереднього вікового етапу. Така інертність батьків викликає в
дітей різні форми негативізму. Особливо яскраво негативізм проявляється в підлітковому віці.
До типових помилок у цій групі відносяться і такі, як:
– нетерпимість батьків до різниці в темпераменті між ними і дітьми (батьки скаржаться
на повільність/активність дітей);
– покладання на думку, що в дитині все закладено від природи і з цим нічого не поробиш.
ІІІ. Недооцінка ними особистого прикладу і єдності вимог, що пред’являються у
вихованні дитини. У цьому контексті відзначимо, що батьки часто недооцінюють аспект
виховного впливу і вимагають від дітей те, чого не роблять самі. У результаті такого впливу в
дитини з’являється протест, потім – неповага до батьків.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Як довело проведене дослідження,
сучасна українська сім’я має низку проблем, багато з яких є суб’єктивними і пов’язані із
невідповідністю методів виховання дітей. Серед причин помилок у сімейному вихованні
найбільш типовими є неправильне уявлення батьків про особливості прояву батьківських
почуттів; недостатність знань батьків про віковий розвиток дитини і адекватні йому методи
виховного впливу; недооцінка ролі особистого прикладу батьків і єдності вимог, що
висуваються до дитини. Тому актуальною є необхідність організації системи спеціального
навчання для батьків із метою підвищення рівня психолого-педагогічних знань, а також
практичних умінь у сфері взаємодії з власними дітьми на всіх етапах їх особистісного розвитку.
Таке навчання має ґрунтуватися на впровадженні особистісно-центричної моделі сімейного
виховання, яка, з одного боку, буде забезпечувати цілеспрямований процес передачі й
оволодіння сучасними знаннями, вміннями і навичками, необхідними для професійної
самореалізації та розвитку дитини (сімейна освіта); з іншого – розвиток індивідуальних якостей,
формування в дітей стійких поглядів на навколишню дійсність і життя в суспільстві, моральних
ідеалів, звичок тощо, які допоможуть співіснувати з іншими людьми та досягати успіхів у
повсякденній життєдіяльності (сімейне виховання).
Дана модель дозволить забезпечити застосування батьками таких методів виховання, які
сприятимуть розвитку кращих якостей дитини, серед яких особливе значення має діалог,
переконання, особистий приклад, взаємоповага тощо. При цьому впровадження даної моделі
має забезпечуватися завдяки відкриттю спеціальних навчальних центрів (як державних,
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комунальних, так і недержавних), метою яких повинне стати надання спеціальної
консультативної допомоги батькам, їх навчання сучасним технологіям комунікації, вирішення
психологічних проблем тощо.
Організаційно-методичне та кадрове забезпечення діяльності таких центрів буде предметом
подальших досліджень.
Список використаних джерел
1. Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали парламент.
слухань у Верховній Раді України 21 верес. 2011 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань сім'ї,
молодіж. політики, спорту та туризму. – Київ : Парламент. вид-во, 2012. – 77 с.
2. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание : учебник для студ. сред. и
высш. пед. учеб. заведений / Т. А. Куликова. – М. : Академия, 1999. – 232 с.
3. Куліненко Л. Б. Освіта і практика. Практика як основа і чинник модернізації сучасної освіти
: філос.-світогляд. аналіз / Л. Б. Куліненко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Знання
України, 2013. – 475 с.
4. Новиков А. С. Атомизация общества и её роль в становлении «общества масс» / А. С.
Новиков // Теория и история. – 2009. – № 2. – С. 192-197.
5. Освіта й наука в інноваційному розвитку сучасної Європи : зб. наук.-експерт. матеріалів /
Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [за заг. ред. С. І. Здіорука]. – Київ : НІСД, 2014. – 121 с.
6. Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 р. № 1060-XII // Відомості Верховної Ради
УРСР. – 1991. – № 34. – Ст. 451.
7. Радчук Г. К. Сімейне виховання. Освітній тренінг для батьків : навч.-метод. посіб. / Г. К.
Радчук, О. В. Тіунова. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2008. – 119 с.
8. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – Ст.135.
9. Сучасна українська сім’я: медико-соціальні аспекти : монографія / В. М. Лісовий [та ін.]. –
Харків : Майдан, 2009. – 268 с.
10. Шукалова О. С. Сімейне виховання як чинник розвитку пізнавального інтересу молодших
школярів : дис. ... канд. психол. наук : спец. 19.00.07 / О. С. Шукалова. – Харків, 2010. – 212 с.
References
1. Komitet z pytan simyi, molodizhnoyi polityky, sportu ta turyzmu Verkhovnoyi Rady Ukrayiny
2012, Instytut simyi v Ukrayini: stan, problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya, Parlamentske vydavnytstvo,
Kyyiv.
2. Kulikova, TA 1999, Semejnaja pedagogika i domashnee vospitanie, Akademija, Moskva.
3. Kulinenko, LB 2013, Osvita i praktyka. Praktyka yak osnova i chynnyk modernizatsiyi suchasnoyi
osvity: filosofsko-svitohlyadnyy analiz, Natsionalnyy pedahohichnyy universytet imeni M.P. Drahomanova,
Znannya Ukrayiny, Kyyiv.
4. Novikov, AS 2009, ‘Atomizacija obshhestva i ejo rol v stanovlenii obshhestva mass’, Teorija i
istorija, no. 2, pp. 192-197.
5. Zdioruk, SI (ed.) 2014, Osvita y nauka v innovatsiynomu rozvytku suchasnoyi Yevropy,
Natsionalnyy instytut stratehichnykh doslidzhen, Kyyiv.
6. Verkhovna Rada Ukrayinskoyi Radyanskoyi Sotsialistychnoyi Respubliky 1991, ‘Pro osvitu:
Zakon Ukrayiny vid 23 travnya 1991 roku no. 1060-XII’, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayinskoyi
Radyanskoyi Sotsialistychnoyi Respubliky, no. 34, Stattya 451.
7. Radchuk, HK & Tiunova, OV 2008, Simeyne vykhovannya. Osvitniy treninh dlya batkiv,
Navchalna knyha, Ternopil.
8. ‘Simeynyy kodeks Ukrayiny’ 2002, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, no. 21-22, Stattya
135.
9. Lisovyy, M et al. 2009, Suchasna ukrayinska simya: medyko-sotsialni aspekty, Maydan, Kharkiv.
10. Shukalova, OS 2010, ‘Simeyne vykhovannya yak chynnyk rozvytku piznaval'noho interesu
molodshykh shkolyariv’, Kand.psykhol.n thesis, Kharkiv.

Стаття надійшла до редакції 14.03.2016р.

© Мілаш О. О., 2016

349

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

УДК 37.015.324
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО
УМОВ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
©Паюнова А. В.
Українська інженерно-педагогічна академія
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м.Бахмут)
Інформація про автора:
Паюнова Анастасія Вікторівна: ORCID: 0000-0002-9144-113X; nastya-payunova@mail.ru;
асистент кафедри інженерної педагогіки та психології; Українська інженерно-педагогічна академія
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут (м.Бахмут); вул. Мира 5, м.Бахмут, 84511,
Україна.

Дослідження присвячено актуальній темі «Теоретичні засади адаптації студентівпершокурсників до умов навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному
закладі». Розглянута специфіка інженерно-педагогічної освіти. В статті визначено три
головних аспекти адаптації першокурсника в умовах навчання у вищому інженернопедагогічному навчальному закладі. Автором проведено дослідження в Навчальнонауковому професійно-педагогічному інституті Української інженерно-педагогічної
академії (м. Бахмут) серед студентів-першокурсників. Наведено результати пілотного
дослідження, які свідчать про труднощі адаптації студентів першого курсу навчання.
Визначено систему психолого-педагогічних заходів для прискорення
адаптації
першокурсників. У статті запропоновано шляхи прискорення адаптація першокурсників до
системи навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі. Автор
особливу увагу приділяє Інтернет-проекту, як засобу адаптації студентів першого курсу до
системи навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі.
Ключові слова: адаптація, інженер-педагог, першокурсники, аспекти адаптації,
Інтернет-проект, система навчання, вищій інженерно-педагогічний навчальний заклад.
Паюнова А.В. «Теоретические основы адаптации студентов-первокурсников к
условиям обучения в высшем инженерно-педагогическом учебном заведении».
Исследование посвящено актуальной теме «Теоретические основы адаптации
студентов-первокурсников к условиям обучения в высшем инженерно-педагогическом
учебном заведении». Рассмотрена специфика инженерно-педагогического образования. В
статье определены три главных аспекта адаптации первокурсника в условиях обучения в
высшем инженерно-педагогическом учебном заведении. Автором проведено исследование
в Учебно-научном профессионально-педагогическом институте Украинской инженернопедагогической академии (г. Бахмут) среди студентов-первокурсников. Приведены
результаты пилотного исследования, свидетельствующие о трудностях адаптации студентов
первого курса обучения. Определена система психолого-педагогических мероприятий для
ускорения адаптации первокурсников. В статье предложены пути ускорения адаптация
первокурсников к системе обучения в высшем инженерно-педагогическом учебном
заведении. Автор особое внимание уделяет интернет-проекту, как средству адаптации
студентов первого курса к системе обучения в высшем инженерно-педагогическом учебном
заведении.
Ключевые слова: адаптация, инженер-педагог, первокурсники, аспекты адаптации,
Интернет-проект, система обучения, высшей инженерно-педагогическое учебное заведение.
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A. Paiunova «Theoretical basis of the first-year student’s adaptation for the education
conditions in the engineering pedagogical academy»
The study devoted to the actual topic «Theoretical basis of the first-year students adaptation
to the education conditions in the engineering and pedagogical academy». The specificity of
engineering and pedagogical education was considered. Three main adaptation aspects of the firstyear student education in the engineering and pedagogical academy were determined in the article.
The author has done a research among first-year student’s in the educational scientific professional
and pedagogical institute Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy (Bakhmut). The
results of pilot study were showed that said about the difficulties of the first-year students’
adaptation. The systems of psychological and educational actions for adaptations accelerate of the
first-year students were determined. Accelerate ways of the first-year students adaptation for the
education system in the engineering and pedagogical academy were suggested in the article. The
author pays special attention to the Internet project as the adaptation way of the first-year students
to the educational system in the engineering and pedagogical academy.
Keywords: adaptation, engineer and teacher, first-year students, aspects of adaptation,
Internet project, educational system, engineering and pedagogical academy.
Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-економічного розвитку нашої
держави зумовлює високі вимоги не тільки до професійної освіти, а й до особистості
випускника вищого навчального закладу. Ці вимоги закріплено в ряді документів України,
таких як: «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті», Закон України
«Про вищу освіту», де провідною метою освіти визначено розвиток людини. Можна
стверджувати, що пріоритетом підготовки майбутніх фахівців є підготовка фахівця
широкого профілю, який постійно самостійно поглиблює і розширює свої знання через
науково-практичну діяльність протягом усього життя [4]. На нашу думку, створення умов
для успішного включення студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі
є однією з пріоритетних завдань вищої професійної освіти. Багато залежить від ступеня та
швидкості пристосування студента-першокурсника до умов навчання у вищому інженернопедагогічному навчальному закладі, тобто від його успішної адаптації до навчання. Тому
виникає проблема в необхідності організації навчальної діяльності першокурсників, яка б
забезпечила належною мірою їхню адаптацію до специфічних умов навчання у вищому
інженерно-педагогічному навчальному закладі.
Актуальність проблеми полягає в організації навчальної діяльності першокурсників
інженерів-педагогів, яка б забезпечила належною мірою їхню адаптацію до умов навчання у
вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі.
У межах дослідження нами виділені такі суперечності: між необхідністю прискорення
процесу адаптації студентів інженерно-педагогічних ВНЗ до навчання та нерозробленістю
обґрунтованої методики щодо зазначеної проблеми.
Постановка завдання. Метою статті є дослідження аспектів адаптації
першокурсників інженерів-педагогів до навчання у вищому інженерно-педагогічному
навчальному закладі та можливих чинників, що впливають на їх прискорення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання адаптації студентів до процесу
навчання у вищих навчальних закладах розглядались у працях багатьох науковців, зокрема
A. Антипова, О. Безпалько, І.Бойко, В.Брудного, А.Вербицького, О.Галуса, С.Гури,
Л.Єгорової, О. Каганова, Т.Каткової, В.Кондрашова, В.Лісовського, О.Мороза, В. Ніколаюк,
П.Просецького, В.Слободчикова [5, c. 69], В. Семиченко, І.Суханова, В. Штифурак тощо.
Однак аналіз наукової літератури переконує, що проблема адаптації першокурсників у
інженерно-педагогічному навчальному закладі недостатньо висвітлена та потребує
подальшого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Аналіз науково-педагогічної літератури, результати
проведеного нами дослідження дозволяють говорити про те, що адаптація першокурсників
інженерів-педагогів ще не стала предметом комплексного педагогічного дослідження. У
існуючій
практиці
адаптація
студентів-першокурсників
інженерно-педагогічних
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спеціальностей здійснюється безсистемно, без урахування організаційно-педагогічних
умов. При цьому не враховуються специфічні особливості інженерно-педагогічної освіти.
Отже, зупинимося на специфіці інженерно-педагогічної освіти. Система інженернопедагогічної освіти є унікальною за своєю суттю, оскільки покликана забезпечити
сформованість такого гармонійно розвиненого фахівця, який поєднує в собі інженернопедагогічні вміння (виконувати технічні завдання, системно мислити, проектувати та
конструювати технічні будови, розумітися в питаннях економіки, охорони праці певної
галузі, працювати з людьми, організовувати навчально-виховний процес у професійнотехнічному навчальному закладі, бути керівником тощо) [2].
Велика роль у забезпеченні сформованості такої особистості належить спеціально
організованій професійній підготовці в умовах навчальних закладів різних рівнів і
спрямованості.
Тому виникає необхідність побудувати навчальний процес у вищому інженернопедагогічному навчальному закладі так, щоб він був спрямований на адаптацію учнів до
системи навчання вже з першого курсу навчання.
Можна чітко виділити три головних аспекти адаптації першокурсника в умовах
навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі: професійний,
дидактичний, соціально-психологічний.
Нами було проведено дослідження в Навчально-науковому професійно-педагогічному
інституті Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) серед студентівпершокурсників навчальних груп: 015 Професійна освіта 015.00, 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка (зі скороченим терміном навчання), 151 Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології (зі скороченим терміном навчання), 015.15 ПО
Охорона праці (зі скороченим терміном навчання) з метою виявлення особливостей
адаптації студентів-першокурсників до умов навчання у вищому інженерно-педагогічному
навчальному закладі навчально-виховного процесу за трьома головними аспектами
адаптації:
1. Професійний, пов'язаний із мотивацією до професійної освіти і ціннісним
ставленням до освіти, вмінням і бажанням отримувати знання. Даний аспект формує інтерес
до обраної спеціальності.
Результати пілотного дослідження дозволили зробити висновок, що для 57 %
першокурсників навчання відповідає сподіванням, у 16%
студентів викликало
розчарування, 21% першокурсників ще не зрозуміли, що для них є навчання, а уже після
півроку навчання в 6% першокурсників з’явилося бажання змінити професійний напрям. Це
пов’язано з:
• нечіткою професійною мотивацією;
• нерозумінням важливості та доцільності вивчення деяких дисциплін для
формування професійних знань фахівця;
• сумнівами щодо правильного вибору майбутнього фаху.
Тому необхідно проводити профорієнтаційну та роз’яснювальну роботу в середніх
закладах освіти, що спрямована на розгляд професій із залученням фахівців районної та
міської адміністрації. З цією метою доцільно розробити перспективний план закладів щодо
реалізації, який має істотною мірою визначити загальний зміст професійної спрямованості
студентів. Професійне формування студента успішно здійснюється в тому випадку, якщо
воно ґрунтується на інтересі, нахилах і здібностях молодої людини до певної професії.
Отже, одним із найважливіших аспектів професійної адаптації є формування позитивних
навчальних мотивів і особистісних якостей майбутнього інженера-педагога.
2. Дидактичний, пов'язаний із пристосуванням до нових форм і методів навчальної
діяльності (лекції, семінари, практичні заняття), технологій проведення навчальних занять,
методів викладання окремих дисциплін, до системи вузівського контролю та
самопідготовки. Головними труднощами цього аспекту є зростання обсягу та складності
навчального матеріалу, збільшення питомої ваги самостійної роботи, а також невміння
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працювати самостійно, планувати та розподіляти свій час. Тому, на думку студентів, у
перші місяці навчального року ускладнювалось навчання, зокрема:
• основну складність у навчанні склав великий обсяг самостійної роботи – 27%. Слід
зазначити, що на взаємовідносини першокурсників із викладачами це не впливає;
• великий обсяг навчальної інформації створює труднощі в 23 % студентів.
Першокурсникам важко конспектувати лекції та запам’ятовувати. Студенти також
відчувають труднощі, що пов’язані зі швидким темпом викладання. Тому слід зазначити,
що студенти потребують порад щодо ефективного планування часу;
• непорозуміння з боку викладачів відчувають 33% студентів. Складності у
взаємодії з викладачами стосуються високих вимог на екзаменах та заліках та відсутності
пояснення складних питань;
• відсутність літератури, яку пропонують викладачі, створює проблеми в навчанні
17% студентів.
Отже, викладач приділяє велику увагу викладанню теоретичного матеріалу чи його
практичного застосування, але студенти потребують поради щодо конспектування
лекційного матеріалу, роботи з навчальною та науковою літературою, організації
самостійної роботи у процесі підготовки до занять.
На жаль, у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі не передбачено
спеціальних заходів щодо корекції шкільних навичок. Вважається, що студент є досить
самостійним, щоб набути нового досвіду. Але це не завжди так, студентам необхідна
допомога викладачів навчального закладу.
Тому викладачам необхідно дотримуватись спеціальної методики читання лекцій. У
перші дні навчання студентам слід поясни прийоми слухання лекції, запису її змісту,
особливості конспектування, навчити записувати в логічній послідовності суттєві думки,
висновки, які є результатом аналізу і синтезу власної мисленнєвої діяльності та
роз'яснювати методику підготовки до семінарських та лабораторних занять [6]. Також
студентів необхідно ознайомити з вимогами до ведення конспектів та робочих зошитів.
3. Соціально-психологічний, пов’язаний із труднощами в засвоєнні нових соціальних
норм, встановленні та підтриманні студентом певного соціального статусу в новому
колективі. Успішність студентів першокурсників визначається рівнем стресостійкості,
індивідуальними властивостями і особистісними характеристиками, такими як:
домінування, підпорядкування, дружелюбність, агресивність. Важливими критеріями для
оцінки успішності адаптації першокурсників є: безконфліктність, задоволеність взаєминами
учасників навчального процесу, які мали відношення до спілкування, спільної праці,
взаємодопомоги і підтримки. Студенти першого курсу визначили головні проблеми
соціально-психологічної адаптації, що пов’язано з:
• особливостями спілкування з новим оточенням 30%;
• невмінням будувати відносини в колективі 25%;
• новими побутовими умовами (проживанням у гуртожитку та ін.) у 15% студентів;
• невмінням самостійно приймати рішення та неготовністю до самостійного життя в
12% студентів;
• низькою самооцінкою у 10% студентів;
• невмінням вибирати раціональний режим праці та відпочинку у 8 % студентів.
Успішність студентів першокурсників визначається рівнем стресостійкості,
індивідуальними властивостями і особистісними характеристиками, такими як:
домінування, підпорядкування, дружелюбність, агресивність. Важливими критеріями для
оцінки успішності адаптації першокурсників є: безконфліктність, задоволеність, тим, які
склалися взаємини між учасниками навчального процесу (що настроюють на спілкування,
спільну працю, взаємодопомогу і підтримку).
У ході проведення пілотаного дослідженя було встановлено, що ступінь і швидкість
адаптації першокурсників у ННППІ УІПА (м. Бахмут) багато в чому залежить від
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психологічного комфорту студенів, їх задоволеності вибором спеціальності, навчальними
результатами, студентським життям і взаємостосунками в навчальній групі.
Отже, труднощі, з якими зустрічаються студенти на першому курсі, не завжди можуть
бути успішно вирішені ними самими. Тут необхідна допомога і підтримка деканату,
інституту, професорко-викладацького складу, кураторів.
Слід зазначити, що в ННППІ УІПА (м. Бахмут) для більш прискореної адаптації
першокурсників використовує таку систему психолого-педагогічних заходів: комплектують
нові академічні групи з урахуванням психологічної сумісності студентів, використовують
традиції, такі як «Посвята у студенти», проводять індивідуальні консультації для
студентських груп викладачами та кураторами, викладають курс «Вступ до фаху»,
проводять «День здоров’я», під час якого студенти-першокурсники мають змогу
познайомитись із старшокурсниками, знайомлять студентів зі структурою, історією
навчального закладу та випускниками, які прославляють його, організовують консультації
викладачів на кафедрах, роз’яснють особливості роботи в системі дистанційного навчання
Moodle, що дозволяє контролювати самостійну роботу студентів. Здійснюють добір
досвідчених викладачів та кураторів, проводять ознайомчі заняття зі студентами.
Але всі ці заходи не досить ефективно сприяють адаптації студентів першого курсу,
оскільки будь-яка діяльність, що не викликає у людини професійного інтересу,
малопродуктивна. Одним із найефективніших способів формування у студентів мотивів та
потреби до самостійної роботи при вивченні дисципліни, є розвиток пізнавального
інтересу до предмета, розуміння значущості конкретної дисципліни в майбутній
професійній діяльності. Якщо у студентів виник інтерес до навчальної дисципліні, то вони
самі знаходитимуть час для глибокого вивчення предмета, який їм сподобався [6].
Зрозуміло, що викладач повинен викликати інтерес до навчальної дисципліни та її змісту.
А отже, адаптація першокурсників до системи навчання у вищому інженерно-педагогічному
навчальному закладі може бути прискорена шляхом задіяння:
- сучасних технічних засобів навчання (зокрема ПК);
потенційної можливості нових інформаційних технологій (Інтернет);
- можливості
сучасних
комунікаційних
систем,
що
реалізовані
в
вигляді інтернет- проекту.
Інтернет-проект є ефективним засобом педагогічної підтримки студентівпершокурсників у період адаптації до системи навчання у вищому інженернопедагогічному навчальному закладі.
Інтернет-проект буде ефективним, якщо дотримуватися необхідних педагогічних
умов. До них відносяться:
• навчання ефективним прийомам самостійного здійснення навчальної діяльності;
• розвиток у студентів першокурсників умінь знаходити, оцінювати і засвоювати
інформацію за допомогою різних інноваційних технологій;
• формування в навчальній групі гармонійної системи взаємин і психологічно
комфортної атмосфери;
• підтримка розвитку особистісних якостей студентів першокурсників, що сприяють
процесу адаптації (емоційна стійкість, моральна нормативність, відкритість, самоконтроль,
контактність і т.д.);
• створення в навчальній групі творчого середовища, що сприяє збільшенню
пізнавальної потреби і прояву креативності студентів-першокурсників;
• спонукання студентів-першокурсників до самоосвіти, саморозвитку та
самовдосконалення.
Дотримання перерахованих вище педагогічних умов дозволить забезпечити
ефективність педагогічної підтримки студентів-першокурсників у період адаптації до
навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі.
Таким чином, за допомогою Інтеренет-проекта у студентів-першокурсників у ході
роботи над завданнями відбувається визначення загальних інтересів, знайомство з групою і
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навчальним закладом (територіальним розташуванням деканату, навчальних корпусів,
бібліотек, гуртожитків, їдалень; знайомство з історією та традиціями навчального закладу),
вироблення правил і норм поведінки в навчальному закладі, визначення власного
навчального стилю, пошук успішних стратегій навчальної діяльності тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, Інтернет-проект є не
тільки засобом адаптації студентів першого курсу до системи навчання у вищому
інженерно-педагогічному навчальному закладі, а й інструментарієм, що дозволяє
викладачеві максимально використовувати сучасні інформаційні технології в процесі
навчання у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі. Таким чином, шляхом
до вирішення суперечності автор бачить у створенні Інтернет-проекта, що дозволить
прискорити адаптацію студентів першокурсників до навчання у вищому інженернопедагогічному навчальному закладі. Тому перспективи подальших пошуків вбачаємо у
висвітленні питання, пов’язаного з Інтернет-проектом як засобом педагогічної підтримки
студентів молодших курсів у період адаптації інженерів-педагогів у вищому навчальному
закладі.
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Одним із базових чинників підготовки висококваліфікованих та суспільно
відповідальних випускників університетів на сучасному етапі є дотриманя всіма
учасниками освітнього процесу принципів академічної та наукової доброчесності.
Незважаючи на значні зусилля, що за останні роки зробило суспільство в цілому та освітяни
зокрема, на практиці ми все ще маємо численні випадки порушення зазначених принципів.
У дослідженні робиться гіпотетичне припущення щодо однієї з причин порушень етики
університетського товариства, а саме щодо недостаньої та фрагментарної інформованості
студентів у питаннях принципів академічної та наукової етики. Для перевірки гіпотези було
використано метод анонімного анкетування. Результатом дослідження стало виявлення
недостатнього розуміння процесу створення умов для сталої системи академічної та
наукової доброчесності, структури та змістового наповнення такої системи, її актантів.
Ключові слова: вища освіта, етика, наука, норми етичної поведінки, порушення
принципів академічної та наукової етики, принципи академічної та наукової доброчесності,
університет.
Полоцкая О.А. «Анализ состояния осведомленности студентов классического
университета в вопросах академической и научной добропорядочности»
Одним из базовых факторов подготовки высококвалифицированных и общественно
ответственных выпускников университетов на современном этапе является соблюдение
всеми участниками образовательного процесса принципов академической и научной
добропорядочности. Несмотря на значительные усилия, которые за последние годы сделало
общество в целом и работники образования в частности, на практике мы все еще имеем
многочисленные случаи нарушения указанных принципов. В исследовании высказывается
гипотетическое предположение об одной из причин нарушения этики университетского
сообщества, а именно о недостаточной и фрагментарной осведомленности студентов в
вопросах принципов академической и научной этики. Для проверки гипотезы был
использован метод анонимного анкетирования. Результатом исследования стало выявление
недостаточного понимания процесса создания условий для стабильной системы
академической и научной добропорядочности, структуры и смыслового наполнения такой
системы, ее актантов.
Ключевые слова: высшее образование, наука, нарушение принципов академической и
академической этики, нормы этичного поведения, принципы академической и научной
добропорядочности, университет, этика.
Polotska O.O. «The performance review knowledge of classical university students’ in the
issues of academic and scientific integrity»
One of the basic aspects in educating highly-qualified and socially responsible university
graduates nowadays is the principles of academic and scientific integrity for all parts to
educational process. Notwithstanding the considerable effort that in the recent years been made by
community as a whole and educationalists in particular, in practice we have still numerous cases of
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violating the above stated principles. The research contains a hypothetic assumption about one of
possible reasons of violating ethical norms within university community, just about insufficient
and fragmentary awareness of students of academic and scientific integrity issues. The method of
anonymous questioning was used for test,. The exposure of insufficient understanding process of
conditions creating for a sustainable system of academic and scientific integrity, structure and
meaning of such a system, its participants were became as a research finding .
Key words: ethics, norms of ethical behaviour, principles of academic and scientific
integrity, science, tertiary education, university, violation of principles of academic and scientific
ethics.
Постановка проблеми. Починаючи з другої половини XX сторіччя і по теперішній
час перед вищими навчальними закладами стоїть проблема адаптації до провідних
тенденцій глобалізації освіти та науки, швидкого розвитку засобів відкритого поширення
інформації, забезпечення конкурентоспроможності освітніх послуг, можливості вести
активний діалог із колегами. Вимоги суспільства до професійної підготовки кваліфікованих
спеціалістів неспинно зростають, а паралельно з ними зростає і рівень відповідальності
вишів за якість та зміст навчання студенства, за створення відповідного психологічного
підґрунтя, на якому формується стала система етичних норм та громадянської позиції
майбутніх професіоналів. Такі перетворення є психологічно важкими для всіх учасників
науково-освітнього процесу, але в той же час надають шанс створити нову ментальність
чесності, справедливості, відповідальності та прозорості.
Принципи академічної та наукової доброчесності відіграють базову роль у підготовці
генерації майбутніх професіоналів-практиків та науковців, які в перспективі стануть
основою соціального прогресу та моделюватимуть суспільні відносини. Питання
дотримання означених принципів уже стало пріоритетним напрямком державної освітньої
політики, що задекларовано в новій редакції Закону України «Про вищу освіту» у 2014 році
[3].
З огляду на зазначене вище, дослідження справжнього стану ефективності або
неефективності системи запобігання порушенням норм етичної поведінки в сучасній вищій
освіті є актуальним та передбачає надання практичних рекомендацій щодо активізації цієї
системи і формування фундаментальних етичних цінностей у вищій освіті.
Стан наукової розробки проблеми. Спроби сформулювати базові принципи
академічної та наукової доброчесності розпочались ще в середині минулого сторіччя. Р.К.
Мертон одним із перших визнав універсалізм, комунізм (пізніше це слово з політичних
причин замінили на «комуналізм»), безкорисливість та організований скептицизм
основними етичними принципами наукової діяльності [7]. Пізніше вони доповнилися ще
одним – оригінальністю. Хоча, на перший погляд, принципи Р.К. Мертона виглядяють
ідеалістично, але вони досить точно відбивають провідні цінності академічної та наукової
діяльності в сучасному світі, а саме: наука розуміється як одна з форм суспільної свідомості,
соціальний інститут. У цьому значенні вона є системою взаємозв'язків між науковими
організаціями і членами наукового співтовариства, а також включає системи наукової
інформації, норм і цінностей науки. Основною місією науки є отримання та поширення
нових знань із метою подальшого їх використання на благо суспільства.
З часів Р.К. Мертона до принципів, на яких має будуватися наукова та академічна
діяльність, неодноразово звертались дослідники, освітяни, суспільні діячі. У 2004 році за
результатами міжнародної конференції було прийнято Бухарестську Декларацію з етичних
цінностей та принципів вищої освіти в Європейському регіоні. Учасники конференції
визначились із провідними етичними принципами, на яких має будуватись академічна
діяльність, а саме: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та підзвітність
[8].
З часу прийняття Декларації намагання дослідників окреслити ядро понять
академічна та наукова доброчесність через призму базових принципів та цінностей не
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припиняються, а лише набирають популярності. На тлі цієї позитивної тенденції випадки
порушення етичних норм в академічному середовищі не можна назвати викоріненими.
Більш того, як зазначає один з учасників проекту «Академічна чесність як основа сталого
розвитку університету», який проводився за сприяння Посольства США в Україні Т.В.
Фініков, «...упродовж останніх п’ятнадцяти років проблема академічної недоброчесності
регулярно потрапляла у фокус суспільної уваги, однак ніколи там надовго не залишалась.
Регулярні кампанії з розгортання боротьби з академічною корупцією з тією чи іншою
періодичністю змінювали одна одну, зазвичай стаючи результатом викриття наступного
плагіатора з числа української політичної чи наукової еліти. Стандартним результатом
ставала поява низки викривальних публікацій, які здебільшого не мали узагальнюючого
аналітичного характеру, обмежувалися окремими персоналіями та не справляли жодного
організаційного, а, часом, навіть репутаційного наслідку» [2, c. 22]. Не можемо не
погодитись із наданою оцінкою стану речей та, виходячи з ситуації, мусимо наголосити на
необхідності впровадження системного підходу для підтримки сталої системи дотримання
норм академічної та наукової етики в сучасному університеті.
Така система не може будуватись на непідтверджених умовиведеннях навіть
найдосвіченіших працівників освіти. Щоб бути ефективною, вона повинна спиратись, в
першу чергу, на результати відповідних досліджень. З огляду на це, важливими та
актуальними є соціологічні опитування, наприклад, таке, що було проведено
Східноукраїнським фондом соціальних досліджень на базі Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна в 2014–2016 роках у межах проекту «Академічна культура
українського студенства: основні чинники формування та розвитку» [1]. Опитування
носило масовий характер та охоплювало 1928 студентів і 374 викладача. Наводимо
найбільш релевантні для нашого дослідження результати соцопитування:
- 76% студентів є залученими до нечесних академічних практик при складанні
іспитів. Окрім цього, студенти не усвідомлюють, що вдавання до, наприклад, спільної
підготовки шпаргалок, є порушенням принципів академічної етики;
- 90% студентів із загального масиву опитаних не мають досвіду навчання за
кордоном, майже половина з яких цього і не планує (підкреслення автора);
- понад 90% студентів використовують плагіат у тій чи іншій формі;
- 67% студентів списують під час складання екзаменів [там саме].
Негативні тенденції щодо дотримання норм академічної та наукової етики у вишах
спостерігаються і за кордоном [6].
Таким чином, доходимо висновку про те, що намагання освітніх закладів та
суспільства побудувати сталу модель етичної поведінки студенства в сучасних умовах в
Україні перебувають на початковому етапі: проблему оголошено, окреслено напрямки
роботи, але системного характеру означена діяльність досі не набула.
На цьому етапі рефлексії робимо гіпотетичне припущення, що існує значна кількість
об’єктивних причи того, чому учасники освітнього процесу порушують принципи наукової
та академічної етики. Одну з них вбачаємо в тому, що вони не мають достатньої інформації
щодо концептуальної будови, компонентів та принципів академічної та наукової
доброчесності, а також щодо можливого покарання за недотримання етичних норм
співіснування в університетському середовищі.
Метод дослідження. Для підтвердження/спростування зазначеної гіпотези ми обрали
метод анонімного анкетування студентів та аспірантів різних спеціальностей, які
навчаються в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. До
анкетування було залучено 86 студентів та 32 аспіранти різних галузей знань (загалом 118
осіб) у період із 2014 по 2016 рік. Результати дослідження підраховувались у відсотковому
еквіленті. Відправною точкою для започаткування цієї розвідки стало інше наше
дослідження, розпочате в 2014 році та спрямоване на аналіз шляхів запобігання
порушенням принципів наукової та академічної етики студентами ВНЗ [4, с. 191-195]. Саме
в цей період стало очевидним, що засоби, що ми запропонували та почали імплементувати в
практичній діяльності, не завжди раціонально сприймались студентами. Бесіди щодо

358

© Полоцька О.О., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

необхідності етичної поведінки в процесі набуття освіти виявили велике зацікавлення
студентів, але й їх недостатню обізнаність із цих питань.
Анкета складалась із двох блоків: преамбули (звернення до респондентів, мета
дослідження, підкреслення анонімності, спосіб заповнення, подяка) та основної частини
(питання закритої та відкритої форми). Нижче наводимо повний текст анкети.
Шановний респондент!
Ми розробили цю анкету для проведення одного з етапів наукового дослідження, яке
стосується побудування сталої системи академічної та наукової доброчесності у стінах нашого
університету. На відповідь на запитання в анкеті у Вас піде не більше 15 хвилин. Деякі з питань
потребують відповідь ТАК/НІ, а деякі – розгорнутої, але стислої відповіді.
Дякуємо Вам за те, що берете участь у нашому анкетуванні та сподіваємось, що його
результати зроблять вагомий внесок у боротьбу з безвідповідальними випадками порушення
принципів академічної та наукової спільноти.

№

Питання

Відповідь

1

Ви бачите різницю між поняттями академічна та наукова
доброчесність?

ТАК/НІ (підкресліть
необхідне)

2

Якщо так, у чому вона полягає?

3

Зазначте важливість наведених нижче якостей для підтримки
академічної культури в університетському середовищі (розмістить їх
від, на Ваш погляд, найважлівішого до найменш значущого):
повага – довіра – чесність – справедливість – підзвітність –
відповідальність

4

Яку ще якість Ви б додали до зазначеного вище переліку?

5

Чи можна додати до переліку якостей (питання 3) оригінальність?

ТАК/НІ (підкресліть
необхідне)

6

Чи пов’язуєте Ви недотримання принципів академічної та наукової
доброчесності з рівнем корупції в освіті та суспільстві?

ТАК/НІ (підкресліть
необхідне)

7

Наведіть приклад можливого порушення академічної доброчесності в
університеті.

8

Кого можна вважати можливим порушником принциів доброчесності
в університеті?

а) студента
б) викладача
в) науковця
(оберіть вірний
варіант/и)

9

Чи має, на Ваш погляд, університет розробити систему покарань за
порушення норм академічної та наукової етики?

ТАК/НІ (підкресліть
необхідне)

10

Якщо так, запропонуйте можливий варіант покарання. Якщо ні,
поясніть чому.
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Результати. Наведемо детальний аналіз відповідей на кожне із запропонованих в
анкеті запитань.
Питання 1. Відповідь ТАК надали 27% респондентів; негативну – 73%. Зазначимо
також, що з 32 осіб, які надали стверджувальну відповідь, 28 є аспірантами, тобто особами,
які фактично мають вищу освіту та більш довгий досвід навчання у ВНЗ.
Питання 2. Відкритого типу, що передбачало надання конкретної відповіді на
класифікаційне питання. З 32 респондентів переважна кількість (89%) зазначили, що
різниця між академічною та науковою доброчесністю полягає у сфері діяльності
студента/аспіранта, а саме: в навчальній та науковій.
Питання 3. З шести запропонованих варіантів якостей на перші 3 місця потрапили
чесність, підзвітність, справедливість (їх рангували як найважливіші 92% респондентів).
Варіант відповідальність не потрапив до першої трійки в жодній анкеті.
Питання 4. Варіанти відповіді значно варіювались. 27% респондентів залишили
відповідне поле незаповненим. Із найбільш частотних варіантів зазначимо совість (6%),
доброзичливість (3%), толерантність (2,5%).
Питання 5. Стверджувальну відпповідь надали 68% респондентів.
Питання 6. Стверджувальну відпповідь надали 92% респондентів.
Питання 7. Серед найбільш частотних прикладів порушення академічної
доброчесності були: списування (66%), плагіат (22%), невідвідування занять (9%).
Питання 8. Варіант (а) обрали 8,5% респондентів; варіант (б) – 5,9%; варіант (в) – 1,7;
варіант (а)+(б) – 70,4%; варіант (а)+(б)+(в) – 13,5%.
Питання 9. Стверджувальну відпповідь надали 96% респондентів.
Питання 10. Серед найбільш частотно наведених варіантів були: зниження оцінки
(48%); вилучення шпаргалки (17%); виховна бесіда (14%); осуд викладачів та інших
студентів (10%).
Аналіз результатів. Опитування в цілому підтвердило робочу гіпотезу, що
стосувалась недостатньої обізнаності з боку студентів та аспірантів щодо змістового
наповнення таких понять, як академічна та наукова недоброчесність; учасників процесу
дотримання норм етичної поведінки в університеті; можливих засобів покарання за
порушення таких норм. Так, абсолютно очевидно, що навіть базові поняття етичної
поведінки не мають конкретного відображення у свідомості респондентів. Поняття
академічної доброчесності стосується навчальної та навчально-дослідної діяльності
студентів. Типовими прикладами порушення цього типу етичних норм у ВНЗ є списування,
використання недозволених друкованих або електронних матеріалів, отримання та надання
допомоги під час проходження різних форм письмового та усного контролю; копіювання
контрольнних, екзаменаційних та залікових робіт або будь-яких інших завдань в інших осіб
тощо. Поняття наукової доброчесності стосується наукової та науково-дослідної роботи
студентів, аспірантів, викладачів та широкого кола науковців. Порушення цього типу
можуть бути значно більш різноманітними та складними за своєю природою, ніж
порушення принципів академічної етики. Наприклад, результатом роботи форуму
Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) став перелік запропонованих
заходів забезпечення наукової етики та можливих варіантів наукової недоброчесності:
(фабрикування та фальсифікація даних; плагіат; використання хибних методів дослідження;
помилки в підрахунках; неоприлюднення важливих даних; включення до переліку авторів
роботи осіб, які не внесли в її розробку значного внеску, тощо – всього 22 позиції) [5]. Така
асиметричність змістовного наповнення означених понять може бути пояснена різним
рівнем відповідалності, яку несуть перед суспільством студенти та науковці. У випадку
останніх вона значно вища, якщо ми беремо до уваги цінність та важливість результатів
наукової діяльності в довгостроковій перспективі.
Заслуговує на увагу і той факт, що хоча більшість респондетів вважають чесність
основною якістю академічної культури, вони також надають перевагу підзвітності, яка
скоріше пов’язана темою можливого покаранння, ніж зі здоровою логікою підтримання
етичної поведінки: «я не порушую принципи академічної та наукової етики» – «мої колеги

360

© Полоцька О.О., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

не порушують ці принципи» – «ми несемо відповідальність за власні дії» – «я довіряю
колегам, а вони довіряють мені» – «кожен поважає точку зору іншого» – «кожен із нас
розраховує на справедливість».
Відповідь на питання про те, чи можна вважати оригінальність визначною
характеристикою етичних академічних відносин, доводить, що для значної групи
респондентів (32%) креативне, неординарне мислення, певна сміливість не є позитивно
конотованими. Це підтверджується багаточисельними випадками в сучасній педагогічній
практиці, коли студенти обирають більш «безпечний» шлях копіювання ідей інших осіб
(second-hand ideas), який межує з відкритим або латентним плагіатом.
Абсолютна більшість респондентів пов’язують недотримання принципів академічної
та наукової доброчесності з корупцією. Це, безумовно, позитивний результат багаторічної
дискусії про означені поняття останніх років.
Наведення плагіату та списування у якості прикладів порушення академічної
доброчесності були передбачуваними, а ось невідвідування занять навряд чи можна
віднести до таких порушень (щонайменше у прямому розумінні цього вислову).
Про недостатнє розуміння актантів процесу підтримки/порушення етичних норм в
університетському середовищі свідчить і той факт, що абсолютна більшість респондентів не
внесла до їх переліку науковців. Сучасний університет покликаний не лише надавати освіту
студентам, але й проводити фундаментальні, прикладні та пошукові наукові дослідження з
різних галузей знань, долучаючи до них викладачів, студентів та аспірантів.
Показовими виявились відповіді респондентів на два останніх питання анкети: 96%
опитуваних вбачають сенс у впровадженні системи покарань за порушення норм
академічної та наукової етики, але при цьому не пропонують жодних суворих варіантів
такого порушення (наприклад, повторне прослуховування дисципліни, виключення із
університету, публічну дискусію з приводу порушення тощо). Це, на наш погляд, свідчить
про певну інфантильність, що панує в студентському середовищі: очікування на толерантне
та поблажливе ставлення при усвідомленні протиправності власних дій.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Проведення опитування з
подальшим аналізом типових відповідей засвідчив, що обізнаність студентів та аспірантів із
питань академічної та наукової доброчесності є фрагментарною та несистемною. На фоні
тої інтенсивності, з якою в останні 15 років в освіті та суспільстві ведеться активна дискусія
щодо того, як сформувати сталу систему дотримання етичних норм в освітньому
середовищі, студенти не володіють достатьою інформацією про змістовне наповнення,
форми, актантів такої системи. Задля досягнення кінцевої мети – розбудови такого
підґрунтя, на якому спроби порушення норм етики в освіті просто ставали б психологічно,
морально та технічно неможливими – сучасний університет мусить виконати першочергове
завдання: експлікувати принципи академічної та наукової етики для кожного учасника
науково-освітньої діяльності та провести масову роз’яснювальну кампанію щодо
вмотивованості цих принципів. Перспективним вважаємо аналіз стану обізнаності з питань
академічної та наукової етики викладачів та адміністрації університету; аналіз досвіду
боротьби з порушеннями академічної та наукової етики провідних закордонних
університетів; проведення аналізу психолого-педагогічних засад створення сталої системи
етичної поведінки в класичному університеті; розробку та апробацію системи заходів,
спрямованих на забезпечення етичної поведінки з боку всіх учасників освітнього процесу.
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РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ ТА МОРАЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРЕЗ
ВИКОРИСТАННЯ ІНОСКАЗАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
©Саєнко Н. В.
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У статті розглянуто використання іносказань, що охоплюють притчі, казки, міфи,
легенди, оповідання в жанрі фентезі, моральні дилеми як дієвий засіб морального виховання
студентів під час вивчення іноземної мови. Проаналізовано соціально-психологічні фактори
популярності іносказань серед дорослих. Визначено місце і роль іносказань у духовноморальному вихованні молоді. Стверджується, що іносказання допомагають здійснювати
педагогічну корекцію соціальної поведінки молодої людини, пропонують приклад для
наслідування, сприяють розвитку позитивних міжособистісних стосунків, соціальних умінь і
навичок, знімають напругу, навчають вирішувати конфліктні ситуації. З’ясовано особливості
процесу засвоєння моральності, основними компонентами якого є емоційно прийняті знання
про зміст моральних принципів, моральна оцінка, моральний зразок виконання дій, здійснення
морального вибору і поведінки на практиці. Визначено критерії відбору іносказань, надані
форми і методи розвитку моральності студентів через використання іносказань під час
вивчення іноземної мови, схарактеризовано деякі з них: метод навчально-виховних
метаморфоз, філософський діалог, розв’язання моральних дилем, театральний форум.
Ключові слова: моральний розвиток, студенти, іносказання, іноземна мова, форми і
методи.
Саенко Н.В. «Развитие духовности и нравственности студентов с помощью
использования иносказаний на занятиях по иностранному языку»
В статье рассмотрено использование иносказаний, включающих притчи, сказки, мифы,
легенды, рассказы в жанре фэнтези, моральные дилеммы, как действенное средство
нравственного воспитания студентов при изучении иностранного языка. Проанализированы
социально-психологические факторы популярности иносказаний среди взрослых. Определены
место и роль иносказаний в духовно-нравственном воспитании молодежи. Утверждается, что
иносказания помогают осуществлять педагогическую коррекцию социального поведения
молодого человека, предлагают пример для подражания, способствуют развитию позитивных
межличностных отношений, социальных умений и навыков, снимают напряжение, учат
разрешать конфликтные ситуации. Выяснены особенности процесса усвоения нравственности,
основными компонентами которого являются эмоционально принятые знания о содержании
моральных принципов, моральная оценка, нравственный образец выполнения действий,
осуществление морального выбора и поведения на практике. Определены критерии отбора
иносказаний, предложены формы и методы развития нравственности студентов благодаря
использованию иносказаний при изучении иностранного языка, дана характеристика некоторых
из них: метод учебно-воспитательных метаморфоз, философский диалог, решение моральных
дилемм, театральный форум.
Ключевые слова: нравственное развитие, студенты, иносказания, иностранный язык,
формы и методы.
Saienko N. “Development of students’ spirituality and morality through with the use of allegoric
tales during the foreign language lessons”
The article considers the use of allegoric tales, covering parables, fairy tales, myths, legends,
fantasy stories, moral dilemmas, as an effective means of students’ moral education during studying a
foreign language. The social and psychological factors of popularity of allegoric stories among adults
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have been analyzed. The place and role of allegoric stories in the youth’s spiritual and moral
development have been determined. It is claimed that allegoric tales help implement pedagogical
correction of a young man’s social behavior, offer role models, promote the development of positive
interpersonal relationships, social skills, relieve stress, teach to resolve conflicts. The features of the
process of morality assimilation, whose main components include emotionally accepted knowledge of
moral principles, moral evaluation, moral example of actions, moral choice and behavior in practice are
pointed out. The criteria for selecting allegoric tales are determined, forms and methods of students’
moral development through the use of allegoric tales when learning a foreign language are provided,
some of them are specified: the method of educational metamorphoses, philosophical dialogue, solving
ethical dilemmas, theatre forum.
Key words: moral development, students, allegory, foreign language, forms and methods.
Постановка проблеми. Такі реалії сьогоднішнього дня, як тероризм, локальні війни,
біженці, релігійна, расова та національна нетерпимість, загроза третьої світової війни, торгівля
людьми і наркотиками, насильство, ненависть, домінування неякісних зразків популярної
культури мають один загальний корінь – відсутність духовності і моральності.
Сьогодні рівень освіченості і соціалізації молодої людини намагаються визначити
сформованістю в неї набору певних компетентностей, а саме: політична, економічна,
екологічна, правова, комп’ютерна, комунікативна тощо. Але людина зі всіма цими
компетентностями ще не людина, якщо не сформовані її головні якості – духовність та
моральність. Крім того, сучасні роботодавці приділяють особливу увагу особистісним якостям
кандидатів на посаду, їхній порядності та відповідальності. Тому багато хто з філософів вважає,
що саме духовність стане провідною цінністю наступного сторіччя на противагу
гіпертехнологізації суспільства.
Перш за все духовний розвиток пов’язаний із моральним вихованням, результатом якого є
виконання норм моральної поведінки, засвоєння основ категоричного імперативу, згідно з яким
людина повинна ставитися до інших так, як хоче, щоб вони ставилися до неї, а питання, що
порушував ще Сократ: «Чи можна навчити чеснотам?», як і раніше, залишається гострим
питанням у філософії освіти. Навчання моралі – це той компонент освіти, цілі та методи якого
чи не найважче визначити. Можна знати, що є добро та справедливість, але не жити за їх
законами, і тільки освіта та виховання можуть забезпечити моральне зростання молодої
людини, адже доброчинними не народжуються, ними стають.
Дієвим засобом морального виховання особистості вважаємо використання іносказань,
що охоплюють притчі, казки, міфи, легенди, оповідання в жанрі фентезі, моральні дилеми, під
час вивчення іноземної мови.
Аналіз останніх досліджень. Духовному життю людини та її моральності присвячено
багато праць вітчизняних та зарубіжних дослідників (М. Бахтін, М. Бердяєв, І. Бех, Б. Братусь,
Л. Виготський, В. Вернадський, В. Зінченко, І. Зязюн, О. Леонтьєв, Р. Мей, А. Мілтс, А.
Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн, Г. Сковорода, В. Соловйов, С. Франк, П. Юркевич та інші).
Проте пошук нових ефективних шляхів розвитку духовного потенціалу учнівської молоді
завжди залишається завданням стратегічної важливості.
Ролі іносказань у вихованні молодого покоління присвячені роботи Б. Беттелхейма, Д.
Брустера, В. Бубнової, А. Бунятової, І. Вачкова, Л. Гладких, Т. Десятової, Н. Дорошенко, Д.
Елліс, Л. Короткової, Л. Креді, Ф. О’Коннор, В. Омел’яненко, А. Райт, В. Сухомлинського, М.
Тартар, М. Уорнер, К. Ушинського та інших. Однак дидактико-виховні можливості іносказань у
процесі іншомовної підготовки студентів досліджені недостатньо.
Мета статті – визначити місце і роль іносказань у духовно-моральному вихованні
студентів, розкрити особливості процесу засвоєння моральності, надати деякі форми і методи
розвитку моральності студентів через використання іносказань під час вивчення іноземної
мови.
Виклад основного матеріалу. Іносказання – це літературний прийом, висловлювання з
прихованим змістом. Ми рекомендуємо використовувати іносказання на заняттях з іноземної
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мови для вдосконалення вмінь говоріння за різними темами і одночасно для реалізації не менш
важливої функції уроку – виховної.
Інтерес дуже різних людей до іносказань як алегоричних оповідань в останні роки зріс
неймовірно. Мова не йде про постійний попит на класичну дитячу казкову літературу: батьки
як читали їх своїм малюкам, так і продовжують читати. Справа в іншому. Ми є свідками
абсолютно нових і неординарних явищ: божевілля навколо книг про Гаррі Поттера, що
виходять мільйонними тиражами в усьому світі; популярність романів у жанрі фентезі, казкипритчі Пауло Коельо, неймовірний успіх у кінопрокаті трилогії про Володаря кілець, що
являють собою не що інше, як казки для дорослих. У чому ж справа? Чому казки захоплюють
уми і серця не тільки дітей (це нікого не дивує), а й величезної кількості дорослих людей Землі?
Перший фактор – соціальний. З одного боку, повністю забезпечене, безтурботне життя
однієї частини населення спрямовує її увагу на споживання казкової продукції для розваги. З
іншого боку, в сірих буднях іншої (більшої) частини населення казковий світ створює
можливість відволіктися хоч на час від численних проблем і зануритися в абсолютно іншу –
дивовижну і прекрасну реальність. Другий фактор – традиції мистецтва: казковість,
метафоричність творів мистецтва – це властивість, здавна характерна для продуктів художньої
творчості. Третій фактор – міфологізм людського мислення. Концепція К. Юнга (Юнг, 1996)
доводить, що навіть сучасна цивілізована людина у своєму реальному житті часом керується не
усвідомлено прийнятими рішеннями, що базуються на раціональному мисленні, а установками,
що не підкорюються законам формальної логіки. Звідси – неусвідомлений потяг до міфів і
казок. Четвертий фактор – специфічні властивості метафори, яку використовують для того, щоб
по-новому розставити акценти, допомогти людині переосмислити свій досвід. П'ятий фактор –
науковий. Сучасний рівень розвитку науки багатьма дослідниками характеризується як перехід
до постнекласичної парадигми, яка, на відміну від традиційних детерміністських уявлень про
світоустрій, передбачає діалогічність, визнання множинності істин. У рамках цієї парадигми у
якості філософських підстав науки розглядаються філософські ідеї давнини, східні вчення,
погляди письменників, художників, релігійних діячів [3].
Американська письменниця Ф. О'Коннор зазначила, що «казка є способом сказати щось,
що не можна сказати інакше. Ви розповідаєте казку, тому що судження буде недоречним» [11,
с. 96]. Казки, міфи, легенди характеризуються як оповідальні, часто народнопоетичні твори про
вигаданих осіб і події, переважно за участі чарівних, фантастичних сил, що пояснюють
походження і сутність світу, призначення людини, це короткі, повчальні, частіше оптимістичні
історії, що містять правду і вигадку (С. Ожегов). У притчах, як правило, немає нічого
містичного, тут зазвичай не відбуваються чудеса, що так характерно для казок. Вони описують
ситуації, які могли б відбуватися насправді, але при цьому уникаючи зайвої деталізації. Тому
дія в притчах розгортається в якомусь абстрактному просторі, тут головне – думка, ідея,
мудрість. Під дилемами розуміється поєднання суджень, умовиводів із двома протилежними
положеннями, що виключають можливість третього: стан, при якому вибір одного з двох
протилежних рішень є важким.
Аналізуючи роль іносказань у формуванні особистості вихованця, зазначимо, що
іносказання формують своєрідний банк зразків поведінки в тих чи інших життєвих обставинах.
Іносказання часто позачасові: ти ніколи не зрозумієш, де і коли відбувається їх дія, значить —
вони вічні. Ясна, проста характеристика позитивних і негативних героїв допомагає вихованцям
розібратися в суті конфлікту, що відбувається між ними, визначити своє ставлення до них, дати
правильну оцінку їхній поведінці.
Ознака багатьох іносказань – хороший кінець. Він дає читачеві почуття психологічної
захищеності і доводить, що «усі випробування, які випали на долю героям, були потрібні для
того, щоб зробити їх сильнішими і мудрішими. З іншого боку, персонаж, який зробив поганий
вчинок, обов'язково отримає за заслугами. А герой, який проходить через усі випробування,
проявляє свої кращі якості, обов'язково винагороджується. У цьому полягає закон життя: як ти
ставишся до світу, так і він до тебе» [2]. Іносказання мають багатий соціальний, моральнопедагогічний потенціал. Вони навчають, виховують, попереджають, вчать, спонукають до
діяльності і навіть лікують, що можна розглядати як їхні найважливіші функції. Вони
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примушують співпереживати і відкладати в пам'яті варіанти вирішення важких життєвих
ситуацій. Відомий психіатр Б. Беттельгейм писав, що вони вчать, «як просуватися крізь життя»
[6, с. 5]. І, нарешті, казки створюють вкрай важливу основу для мовної підготовки і тим самим
отримують нове значення в навчанні студентів іноземної мови [9]. На заняттях з іноземної
мови, окрім розвитку здатності робити моральний вибір, іносказання сприяють збагаченню
словника, розвитку образного строю і навичок пов'язаного мовлення.
У виборі іносказань для студентів здається доцільним керуватися принципами відбору,
пропонованими Л. Креді [9]. Це, по-перше, інтерес студентів. Крім того, вони отримають
задоволення від відчуття життя, чуттєвих вражень, прекрасного, подиву, таємниці, магії,
пригоди, успіху, вчинків, гумору, зображення людських відносин, простоти і щирості,
перетворень, щасливого кінця. Казка повинна бути обрана за літературними стандартами
форми і змісту.
Для розробки теоретичних підстав процесу розвитку моральності на основі використання
іносказань під час вивчення іноземної мови враховуємо такі положення.
М. Ліпман задається питанням, яке етичне виховання отримали люди, які пізніше
катували своїх побратимів, і чому це виховання не спрацювало. Автор висуває гіпотезу, що
вони, ймовірно, отримали етичну освіту у вигляді ідеологічної обробки та навіяння традиційних
або релігійних переконань, від яких вони згодом відмовилися [10, с. 15]. Це означає, що просто
інструктування в моралі не є достатнім, щоб розвивати чесноти. Слід пам'ятати, що зайвий
вербалізм у вихованні, невміле повторення навіть благородних ідей може породити ще не в
цілком морально зрілого юнака нігілістичне ставлення до них.
Видатний філософ М. Бубер розповідає історію про те, як він зробив «фатальну помилку
давати настанови з етики», представляючи етику як набір формальних правил і принципів.
Бубер виявив, що дуже мала частина такого роду освіти «перетворюється в субстанцію, що
формує характер». Він згадує: «Я намагався пояснити своїм учням, що заздрість є нікчемною, і
відразу ж відчув потайний опір тих, хто бідніший, ніж їхні товариші. Я намагався пояснити, що
це зле залякувати слабких, і відразу побачив стриману посмішку на губах сильних. Я намагався
пояснити, що неправда руйнує життя, і побачив, щось страшне відбувається: найгірший брехун
класу пише блискуче есе про руйнівну силу брехні» [7, с. 105].
В. Андрєєв також звертає увагу на те, що в процесі морального виховання недостатньо
знання моральних принципів і правил. «Треба виховувати в наших учнях глибоке бажання і
потребу їх неодмінного виконання в будь-яких ситуаціях, особливо в ситуаціях морального
вибору» [1].
У процесі засвоєння моралі найбільш важливим завданням є перетворення соціальних
цінностей в особистісні, такі, що визначають поведінку індивіда. Моральна людина
характеризується глибоким усвідомленням етичних принципів і норм як принципів і норм своєї
власної поведінки, коли людина діє не через безпосередні зовнішні ефекти, а через її власні
погляди і моральні принципи.
Більшість дослідників вказує на єдність моральних знань, позитивних емоцій та
практичної поведінки у процесі формування моральності. Такі вчені, як Дж. Аверилл, А.
Беррон, Л. Блум, Л. Дорфман, С. Маслов та інші стверджують, що емоційна реакція передує
когнітивній. Елементарні емоції (суб'єктивні прояви органічних станів) змінюються мало; щодо
вищих емоцій (афектів і тим більше почуттів), людину цілком можна навчати [4, с. 366]. Вищі
емоції є джерелом ініціативної поведінки. Саме вони пов'язані, на наш погляд, із проявом
активної життєвої позиції людини, тобто недостатньо просто відчувати жалість, біль,
співчуття, несправедливість, образу – набагато важливіше вміти не боятися відстоювати свою
моральну позицію, не просто співчувати, а й намагатися допомагати тим, хто потребує
допомоги.
Наголошуємо на необхідності багаторазового повторювання ситуацій позитивної
емоційної дії на студентів, у результаті якої формуються емоційно-вольові якості. Тільки коли
будь-яка якість як цінність багаторазово емоційно сприймається суб'єктом, вона поступово стає
об'єктом його емоційного ставлення, а потім і наполегливою потребою боротися за її
ствердження.
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Таким чином, виходячи з інтелектуально-емоційної структури особистості основними
компонентами процесу засвоєння моральності вважаємо: емоційно прийняті знання про зміст
моральних принципів і норм; моральну оцінку; моральний зразок виконання дій; здійснення
морального вибору і поведінки на практиці.
Духовні й моральні цінності особистості стають її внутрішнім надбанням за допомогою
спеціальних педагогічних механізмів, спрямованих на перетворення знань та досвіду у
внутрішню силу.
Багато й плідно працювали над питанням введення казкових творів до структури уроків
іноземної мови такі дослідники, як Дж. Брюстер, Г. Еліс, Е. Райт. Казки можуть бути
використані як додатковий матеріал до існуючих підручників з іноземної мови, вони мають
бути відібрані, співвідносячись з рекомендованими програмою тематичними блоками; вони є
невеликими за обсягом, а кількість запропонованих до кожної історії завдань може змінюватися
викладачем відповідно до рівня знань студентів.
Використання історій відноситься до так званого методу навчально-виховних
метаморфоз, який доводить, що у свідомості й уже дорослої людини можуть відбуватися
корінні зміни. Цей метод реалізується через філософський діалог, тобто запрошення студентів
ставити питання і знаходити для себе причини вибору конкретного рішення або протилежного
ньому. Ціннісна рефлексія здійснюється через чітко визначені питання, які спонукають
студентів задуматися про важливість цінностей для себе. Тренування передбачає практику в
класі для прийняття модифікованих моделей поведінки в різних ситуативних контекстах. А
викладач, будучи авторитетною фігурою, не є авторитарним, він залишається хранителем
неупередженості [10].
Крім того, можна рекомендувати використовувати такі завдання для роботи з
іносказаннями на заняттях з іноземної мови (казками, притчами, байками, анекдотами,
легендами, сагами, епосу і міфами, творами в жанрі фентезі): читання і подальше обговорення
історій; розповідання історії; характеристика героїв із формулюванням свого ставлення до них;
продовження відомої казки («А що сталося далі?»); зміна кінця історії; порівняння одних і тих
же персонажів з різних історій; складання міні-твору «Лист герою»; придумування питань,
адресованих персонажам історії; драматизація; складання історій; суд над персонажем;
асоціювання з героями історії «Кого б ти зміг зіграти в історії?» («Ким мене бачать?»);
створення історії за наявною моделлю; домислювання ситуації («Що було б, якби ...»);
діалогічне розповідання історій. Доцільно використовувати в роботі з англомовними
іносказаннями проектні завдання, ознакою яких є їхнє «матеріальне» виявлення: колаж, альбом
з ілюстраціями до історії, створення коміксу за історією з виділенням ключових моментів.
До особливого типу педагогічних метаморфоз відносяться педагогічні дилеми, що
спрямовані на виховання та розвиток певних якостей вихованців і потребують їхньої активної
рефлексивної діяльності. Етичні дилеми ефективно вирішуються шляхом компромісу,
згладжування суперечностей і досягнення розумного балансу інтересів, шляхом переконання,
апелюючи до совісті, розуму, здорового глузду.
М. Яновська розглядає роботу з дилемами як спеціально організовані вправи, що
вимагають обґрунтованих мотивувань. Автор вважає, що дилема повинна вводитися в контекст
конкретної теми, і при її обговоренні важливо акцентувати увагу студентів на етичних
обґрунтуваннях вибору [5]. Приклад дилеми:
Ціна обіцянки
Друг довірився вам, що він скоїв якийсь злочин, і ви обіцяєте нікому не казати.
Виявивши, що невинна людина була звинувачена у злочині, ви прохаєте друга зізнатися. Він
відмовляється і нагадує вам про вашу обіцянку. Що вам слід зробити? Загалом, під якими
умовами обіцянки можуть бути порушені?
Ще один метод, який може бути використаний для досягнення цілей етичної освіти, є
театральний форум (А. Боал) як засіб навчання людей змінювати своє становище. Театральний
форум може бути використаний під час драматизації іносказання. У цьому процесі актори або
глядачі можуть зупинити виступ, часто коротку сценку, в якій персонаж певною мірою
пригнічується. Публіка може запропонувати акторам на сцені різні дії для спроби змінити
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результат того, що вони бачили. Це дозволяє учасникам спробувати різні варіанти розв’язання
ситуацій, які можуть бути застосовані в їхньому повсякденному житті. Темою гри можуть бути
наркотики, агресія, знущання, невірність тощо [8].
Висновки. Використання іносказань на заняттях з іноземної мови допомагає здійснювати
педагогічну корекцію соціальної поведінки молодої людини, оскільки в усі часи вони
пропонували приклад для наслідування, сприяли розвитку позитивних міжособистісних
стосунків, соціальних умінь і навичок поведінки, моральних якостей людини, знімали напругу,
сприяли встановленню взаєморозуміння, довіри, навчали вирішувати конфліктні ситуації.
Усього цього можна досягати з використанням цікавого матеріалу, що допомагає розв’язувати
довічні проблеми.
У подальшому здається перспективним посилювати роботу з іносказаннями
використанням інформаційних технологій, наприклад, технологій Web 2.0, що набули значного
поширення останнім часрм (блоги, вікі) для організації групових дискусій, виконання спільних
проектів тощо.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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У статті розглянуто специфіку соціальної відповідальності майбутніх фахівців
автомобільно-дорожньої галузі. Акцентовано увагу на різноманітності поглядів на феномен
соціальної відповідальності в наукових джерелах. Незважаючи на відсутність загальновизнаного
підходу до визначення сутності соціальної відповідальності, наголошено, що вона посідає
вагоме місце в системі цінностей життєвих орієнтацій особистості. Уточнено сутність поняття
соціальної відповідальності фахівців галузі як інтегративної якості особистості, що визначає її
поведінку на основі усвідомлення і прийняття соціальних норм і цінностей, знань про соціальну
відповідальність, права і обов’язки, здатності оцінювати наслідки і результати власних дій.
Наголошено на необхідності підвищення рівня соціальної відповідальності фахівців галузі у
зв’язку з критичним станом вітчизняних доріг. Окреслено напрями формування зазначеної якості
через різні форми навчальної і суспільної діяльності студентів, використання активних методів,
упровадження в процес освіти новітніх технологій.
Ключові слова: майбутній фахівець, автомобільно-дорожня галузь, соціальна
відповідальність, формування, особливості.
Созыкина А. С. «Особенности формирования социальной ответственности будущих
специалистов автомобильно-дорожной отрасли»
В статье рассмотрена специфика социальной ответственности будущих специалистов
автомобильно-дорожной отрасли. Акцентировано внимание на многообразии взглядов на
феномен социальной ответственности в научных источниках. Несмотря на отсутствие
общепризнанного подхода к определению сущности социальной ответственности, отмечается,
что она занимает важное место в системе ценностных ориентаций личности. Уточнена сущность
понятия социальной ответственности специалистов отрасли как интегративного качества
личности, которое определяет ее поведение на основе осознания и принятия социальных норм и
ценностей, знаний о социальной ответственности, правах и обязанностях, способности
оценивать последствия и результаты собственных действий. Отмечена необходимость
повышения уровня социальной ответственности специалистов отрасли в связи с критическим
состоянием отечественных дорог. Определены направления формирования указанного качества
посредством использования различных формы учебной и общественной деятельности студентов,
активных методов, внедрения в процесс образования современных технологий.
Ключевые слова: будущий специалист, автомобильно-дорожная отрасль, социальная
ответственность, формирование, особенности.
Sozykina G. S. “Features of formation of the automobile and highway industry future
specialists’ social responsibility”
The specificity of social responsibility of the automobile and highway industry future specialists
is studied in the article. The variety of views on the phenomenon of social responsibility in the
scientific sources is emphasized. Despite the absence of a generally accepted approach to determining
the essence of social responsibility, it is noted that it takes a significant place in the system of the
personality’s values and attidues. The essence of this concept as the specialist’s integrative quality that
determines his behavior based on understanding and acceptance of social norms and values, knowledge
about social responsibility, rights and duties, the ability to assess the impact and results of their own
actions is specified. The need to improve social responsibility of the specialists of the industry because
of the critical state of national roads is emphasized. Some methods of forming the mentioned feature
through various forms of students’ educational and social activities, the use of active methods, and
implementation of new technologies into the process of education are described.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку національної економіки дедалі
загострюється суперечність між потребою в підвищенні суспільної свідомості й професійноетичної культури фахівців автомобільно-дорожньої галузі у зв’язку з критичним станом
автомобільно-дорожнього комплексу країни та досить низьким рівнем сформованості соціальної
відповідальності у випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю. Це
закономірно вимагає проведення дослідження особливостей соціальної відповідальності
майбутніх фахівців галузі та визначення шляхів її формування, що забезпечило б вирішення
зазначеної проблеми.
Аналіз останніх досліджень. У педагогічній та психологічній науці наявний певний
досвід розгляду питань формування соціальної відповідальності. Сутність соціальної
відповідальності визначають у своїх працях такі вчені, як М. Амосов, К. Буслов, Л. Дементій,
О. Зайцева, А. Ковальова, О. Новікова, Д. Фельдштейн. Cоціальна відповідальність як соціальнопсихологічний феномен розглянуто в праці О. Безрукової, С. Богданова тощо. Вихованню
соціальної відповідальності присвячені дослідження О. Богатської, К. Муздибаєва,
О. Понамарьова.
У наукових джерелах немає єдиного загальновизнаного погляду на сутність соціальної
відповідальності, однак аналіз досліджень свідчить, що підготовка сучасного соціально
відповідального фахівця може бути забезпечена ретельно відібраним змістом освіти, який
включає систему знань, умінь, навичок, оволодіння якими забезпечує розвиток розумових і
фізичних здібностей тих, хто навчається, формування в них світоглядних і моральних якостей,
етичних норм поведінки і готовності до життя і праці.
Отже, метою статті є аналіз поглядів на сутність соціальної відповідальності в наукових
джерелах, визначення особливостей соціальної відповідальності майбутніх фахівців
автомобільно-дорожньої галузі та шляхів її формування.
Виклад основного матеріалу. У наукових дослідженнях категорія відповідальності
розглядається у різних аспектах. Наприклад, філософський аспект відповідальності розкривають
у своїх роботах С. Анісімов, Л. Грядунова, О. Дробницький, Н. Мінкіна, О. Оріхівський, О.
Плахотний, Г. Фартухова та ін. Вони виділяють дві сторони відповідальності: 1) об'єктивну
сторону як сукупність вимог, що висуваються суспільством до її членів; 2) суб'єктивну сторону
як стан свідомості особистості у формі відчуття відповідальності, обов'язку перед суспільством,
іншими людьми, перед собою, совістю тощо.
У психологічному аспекті відповідальність розглядають як контроль за діяльністю
суб'єкта з позиції виконання ним прийнятих норм і правил, що реалізується в різних формах (К.
Абульханова-Славська, Л. Дементій, В. Прядеін, В. Сахарова, О. Цибуленко та ін.). У
педагогічних дослідженнях відповідальність характеризується як здатність особистості розуміти
відповідність результатів своїх дій прийнятим у суспільстві або в колективі нормам; як
залежність людини від чогось, що сприймається нею як визначальна підстава для прийняття
рішень і здійснення дій (М. Борцова, Л. Дементій, С. Дмитрієва, Г. Маджар, В. Прядеін, Д.
Фельдштейн та ін.).
Що стосується соціальної відповідальності, О. Новікова і співавтори розглядають її як
найважливіший елемент взаємозв’язку особистості та суспільства, який здійснює функцію
регуляції поведінки індивіда відповідно до його вимог. З розвитком суспільства соціальна
відповідальність набула провідної ролі в політичних, духовно-ідеологічних та інших відносинах,
її вдосконалення є необхідною умовою суспільного розвитку. Почуття соціальної
відповідальності зобов’язує особистість обирати таку лінію поведінки, що враховує життєві
інтереси інших членів суспільства і відповідає потребам суспільного розвитку [5].
На думку Д. Фельдштейна, соціальна відповідальність – це система відносин між людьми,
що є підсистемою в системах більш високого порядку – «соціальні відносини» і «суспільні
відносини». Соціальна відповідальність характеризується складністю прямих і опосередкованих
зв'язків різного рівня: людина – суспільство, людина – людина, людина – колектив, колектив –
колектив, колектив – суспільство, людина – клас, клас – клас, клас – суспільство тощо. Якщо
виключити з аналізу системи цих зв'язків хоча б одну ланку, нехай навіть найпростішу –
«людина – людина», – це значить свідомо позбавити себе можливості зрозуміти всю систему
відносин соціальної відповідальності [1, c. 208].
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Згідно з позицією К. Буслова, соціальна відповідальність визначається глибиною
усвідомлення інтересів країни, суспільства, нації, сім'ї, професійного колективу. Чим більш
повно й адекватно відображаються суспільні інтереси у свідомості людини, тим плідніше і
активніше вона може діяти [2].
Л. Дементій розуміє соціальну відповідальність як частину суспільних відносин,
суб'єктами яких завжди виступають як окремі особистості, так і історичні спільності людей –
рід, плем'я, громада, колектив, клас. Соціальна відповідальність пронизує всю структуру
суспільних відносин, характеризує взаємозв'язок і взаємозалежність носіїв цих відносин [4, c.
188].
У деяких джерелах психолого-педагогічної літератури соціальна відповідальність
розглядається в структурі життєвої позиції особистості, формування якої, на думку І. Гуляєвої,
полягає в залученні молодого покоління до моральності, тобто до добра, правди, істини і
порядності. Розвиток моральних якостей особистості являє собою стрижень розвитку будь-якого
суспільства [3].
Як зауважують дослідники [6], соціальна відповідальність посідає вагоме місце в системі
цінностей і життєвих орієнтацій особистості. Особливість відповідальності як соціального явища
полягає в тому, що вона міститься в усіх видах людської діяльності як її якісний показник.
Відповідальність присутня в таких сферах життєдіяльності суспільства, як економіка, політика,
право, мораль, мистецтво. Це один із найважливіших компонентів виробництва і управління,
побуту і дозвілля.
Не є винятком і технічна діяльність сучасних представників інженерних спеціальностей,
яка за своєю суттю стала частиною природного еволюційного процесу, а людина – його
співучасником. Звідси зросла відповідальність інженерів і винахідників за долю буття.
У публікаціях західних дослідників для характеристики ступеня сформованості соціальної
відповідальності представників інженерних професій найчастіше використовується показник
соціальної компетентності особистості [7].
Отже, ґрунтуючись на проведеному аналізі наукових підходів до інтерпретації феномену
соціальної відповідальності, уточнимо сутність соціальної відповідальності майбутніх фахівців
автомобільно-дорожньої галузі як інтегративної якості особистості, що визначає її поведінку на
основі усвідомлення і прийняття соціальних норм і цінностей, знань про соціальну
відповідальність, права і обов'язки, здатності оцінювати наслідки і результати власних дій.
Аналіз специфіки професійної діяльності інженера галузі в аспекті соціальної
відповідальності дозволяє визначити такі її характерні особливості: відповідальність за
організацію виробничого процесу, роботу свого колективу, колег і підлеглих; відповідальність за
безпеку водіїв, пасажирів, пішоходів, які користуються автомобільно-дорожньою
інфраструктурою; відповідальність за екологічну обстановку, належне використання
матеріальних і фінансових ресурсів; відповідальність перед державою, роботодавцями,
постачальниками,
партнерами,
клієнтами;
відповідальність
за
власну
професійну
компетентність.
Визначені особливості соціальної відповідальності майбутніх інженерів автомобільнодорожньої галузі дають підставу зробити висновок, що в її структурі більш питому вагу посідає
фактор зібраності фахівця, працездатності, ініціативності, точності, дисциплінованості,
готовності прямого включення в процес управління матеріальними цінностями і людськими
ресурсами, відповідальності за прийняті рішення.
Крім того, атрибутами соціальної відповідальності вважаємо почуття обов'язку,
саморегуляцію власних дій, професійні знання, вміння та навички, професійну спрямованість
особистості, здоровий спосіб життя, здатність до самореалізації та самовдосконалення. Всі ці
якості можна виховувати та розвивати в людини для того, щоб у майбутньому вона була здатна
мати активну життєву позицію.
Незважаючи на досить грунтовне вивчення проблеми соціальної відповідальності
дослідниками, вона залишається гострою. Звернення до реалій практики свідчить, що вищі
навчальні заклади в ситуації орієнтації на ринкову економіку прагнуть готувати професіоналів,
які володіють певним обсягом теоретичних знань і практичних умінь для виконання суто
професійних обов’язків. При цьому процес навчання у ВНЗ недостатньо спрямований на
внутрішній світ людини, на формування духовно-моральної культури випускника, який
усвідомлює свою особисту відповідальність перед суспільством. Це вимагає пошуку шляхів
удосконалення підготовки фахівців, здатних брати на себе відповідальність за якість професійної
підготовки та обраної суспільної діяльності.
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Як вважає О. Пономарьов, сучасні реалії вимагають значного підвищення рівня
відповідальності у всіх сферах людської діяльності. Саме ж його підвищення істотно залежить як
від ступеня розробленості теоретичних основ проблеми в педагогіці вищої школи, так і від
узагальнення практичного досвіду її розв’язання в цілісному навчально-виховному процесі.
Освітня практика нині потребує чітких рекомендацій, методів, засобів та ефективних
педагогічних технологій, які б відкривали можливість успішно прищеплювати студентам
почуття особистої відповідальності за належне здійснення навчально-пізнавальної діяльності та
формування власної високої професійної і соціальної компетентності, а також за майбутнє життя
і діяльність, за функціонування і розвиток суспільства [8, с. 76].
Що стосується процесу формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів
автомобільно-дорожньої галузі, то він безпосередньо пов'язаний із вимогами роботодавців до
певних властивостей майбутнього фахівця, які виявляються в його соціальних уміннях (в
здібностях прораховувати наслідки прийнятих рішень, створювати довірчі відносини з
населенням, в готовності до соціального партнерства тощо).
Формування соціальної відповідальності як однієї з універсальних компетенцій майбутніх
інженерів автомобільно-дорожньої галузі є актуальною проблемою підготовки фахівців цього
профілю. Сьогодні соціальна роль інженера зростає, і, відповідно, підвищуються вимоги до
інженерних розробок. Технологія як двигун людського прогресу відіграє провідну роль, але
далеко не всі інженери усвідомлюють етичну складову їх професійної діяльності. Із збільшенням
кількості техногенних катастроф загострюється необхідність відповідального ставлення до
техніко-технологічної діяльності. Як свідчить критичний стан вітчизняних доріг, кількість
пов’язаних із ним автомобільних аварій, проблема формування відповідальності майбутніх
фахівців автомобільно-дорожньої галузі за наслідки впровадження і використання результатів
їхньої технічної діяльності вимагає невідкладного розв’язання.
Велике значення в особистісному і професійному становленні, формуванні соціальної
відповідальності майбутніх фахівців мають різні форми суспільно значущої діяльності: науководослідна, культурно-просвітницька, соціальне проектування, студентське самоврядування,
участь у громадських та молодіжних організаціях, у студентському русі, пізнавальні, розвиваючі
та спортивно-оздоровчі заходи в стінах ВНЗ і поза ними.
Аналіз вітчизняної педагогічної теорії і практики свідчить, що для ефективного і
керованого процесу підготовки спеціаліста та виховання соціально відповідальної особистості
характерна тенденція широкого впровадження в процес освіти новітніх технологій, а також
забезпечення активної педагогічної взаємодії викладачів і студентів. Перспективним здається
використання ігрових комплексів: аналіз конкретної ситуації; організаційно-інтелектуальна гра;
відпрацювання професійних ролей; організаційно-діяльнісна гра з прийняття в ролі фахівця
професійних рішень; професійний тренінг (поведінковий, управлінський, комунікативний).
Різноманітність і доцільність нових форм занять робить педагогічний процес у виші гнучким і
якісним, а застосування методів активного навчання (метод «круглого столу», інтелектуального
штурму, дискусії, актуалізація проблеми тощо) дозволяє студентам відчувати себе невід'ємною
частиною цього процесу. У ході навчання на основі синтезу особистісного світогляду студента,
його мислення, поведінкових навичок та адаптованості до навколишнього середовища
з'являється і формується сукупність соціальних і професійних відносин до оточуючих і до себе
як до особистості, формуються професійні переконання і знання, які студент зрозумів,
усвідомив, пережив і відчув, виробляються власна позиція і власне бачення майбутньої
діяльності.
Результатом засвоєння норм поведінки є внутрішній «етичний» контроль, коли людина
настільки глибоко засвоїла норми моралі та поведінки, що вона, не замислюючись, вчиняє так,
як цього потребує суспільство. Соціалізована людина при здійсненні нею самою вчинку, який не
відповідає її внутрішнім критеріям, відчуває незадоволення собою. Для того, щоб у студента
сформувалася активна життєва позиція, яка не порушує соціальних норм, необхідне його
безпосереднє, активне залучення до складних процесів соціальної взаємодії, до колективної
діяльності в різних галузях суспільних відносин та участь у досягненні суспільно важливих
цілей.
Висновки. Підсумовуючи вищезазначене, можна стверджувати, що соціальна
відповідальність майбутнього фахівця автомобільно-дорожньої галузі є інтегративною
характеристикою професійної вихованості майбутнього фахівця, що фіксує ступінь
сформованості цілого комплексу його особистісних якостей і властивостей, наявність яких
забезпечує успішність здійснення ним професійної діяльності, усвідомлення і переживання ним
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особистої відповідальності за результати своїх дій, а також соціальної значущості своєї професії
для розвитку потенціалу країни.
Проблема формування соціальної відповідальності фахівців галузі залишається гострою у
зв’язку із вкрай незадовільним станом вітчизняних доріг та кількістю пов’язаних із цим
автомобільних аварій і потребує невідкладного розв’язання. Провідними напрямами формування
соціальної відповідальності є залучення студентів до різних форм суспільно значущої діяльності
з використанням новітніх технологій навчання.
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У ході дослідження розкрито поняття готовності в межах різних підходів –
особистісного та функціонального. Наголошено на стратегічній меті системи фахового
зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників, що передбачає забезпечення
умов для їхнього безперервного професійного розвитку і саморозвитку, формування
відповідних потреб, що може бути досягнуто шляхом реалізації низки тактичних цілей,
названих у статті. Окреслено сутнісні характеристики готовності майбутніх фахівців до
професійного саморозвитку, як здатності студента здійснювати цілеспрямовану
рефлексивну діяльність, повʼязану з проектуванням і реалізацією якісних змін своєї
особистості й реалізувати на практиці свій суб’єктний досвід у галузі професійного
самовизначення та самореалізації на основі усвідомленої саморегуляції своєї навчальнопрофесійної діяльності. Критеріями готовності визначено: ціннісне усвідомлення
професійного саморозвитку; інтегративно-теоретична підготовка; практично-операційна
підготовка, сформованість практичних умінь і навичок стосовно професійного
саморозвитку; спрямованість на самоаналіз, самооцінку власного професійного
саморозвитку.
Ключові слова: готовність, майбутні фахівці, професійний саморозвиток, готовність
до професійного саморозвитку.
Фрицюк В. А. «Сущностные характеристики готовности будущих специалистов к
профессиональному саморазвитию»
В ходе исследования раскрыто понятие готовности в рамках различных подходов личностного и функционального. Уделено внимание стратегической цели системы
профессионального роста педагогических и научно-педагогических работников, которая
предусматривает обеспечение условий для их непрерывного профессионального развития и
саморазвития, формирования соответствующих потребностей, что может быть достигнуто
путем реализации ряда тактических целей, перечисленных в статье. Определены
сущностные характеристики готовности будущих специалистов к профессиональному
саморазвитию, как способности студента осуществлять целенаправленную рефлексивную
деятельность, связанную с проектированием и реализацией качественных изменений своей
личности и реализовать на практике свой субъектный опыт в области профессионального
самоопределения и самореализации на основе осознанной саморегуляции своей учебнопрофессиональной деятельности. Критериями готовности определено:
ценностное
сознание профессионального саморазвития; интегративно-теоретическая подготовка;
практически-операционная подготовка, сформированность практических умений и навыков
к профессиональному саморазвитию; направленность на самоанализ, самооценку
собственного профессионального саморазвития.
Ключевые слова: готовность, будущие специалисты, профессиональное
саморазвитие, готовность к профессиональному саморазвитию.
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Frytsiuk V. A. “The essential characteristics of future experts for the professional selfdevelopment”.
In the context of modernization of higher education, one of the factors in providing the state
competitiveness on the global level is to improve specialists’ preparation quality, in particular, to
form prospective teachers’ motivation to continuous professional education and professional selfdevelopment. Self-development of personality of prospective teacher is urgent to the modern
educational process. Self-development – is mental or physical man’s development which he
achieves by own unaided study, exercises. Self-development is carried out by own forces, without
the influence or assistance of any external forces. Self-development is considered as person’s
comprehension of individual qualities and their enrichment through inclusion in appropriate
activities, including educational one. Analysis of contemporary psychological and educational
research confirmed that in the scientific psychological and pedagogical literature the term
«teacher’s self-development» has no clear consistent definition due to different methodological
approaches to its consideration. The process of professional self-development of future
professionals and structure are considered by scientists from the standpoint of different
approaches.
Key words: readiness, future professionals, professional self-development, readiness for
professional self-development.
Постановкапроблеми. Безперервний професійний саморозвиток майбутніх педагогів – це
постійний динамічний процес, спрямований на самоорганізацію прогресивних змін у сфері
внутрішнього світу особистості студента на шляху досягнення вищих рівнів
професіоналізму в педагогічній діяльності.
Процес професійного саморозвитку особистості є однією з важливих проблем у
філософії, психології, педагогіці, акмеології. У філософії процес саморозвитку особистості
розглядають як духовно-практичне перетворення з метою повноти індивідуального
самовдосконалення. У психології процес саморозвитку особистості трактують як необхідну
умову самореалізації особистості. Психологи розглядають саморозвиток як свідомий
процес особистісного становлення з метою ефективної самореалізації на основі значущих
прагнень і зовнішніх впливів. У педагогічних дослідженнях саморозвиток особистості
аналізують з урахуванням активного впливу соціального середовища, трактуючи його як
прагнення людини збагатити свої індивідуальні якості за допомогою тих видів діяльності,
які сприяють їх формуванню чи вдосконаленню. Предметом педагогічних досліджень є ті
шляхи і засоби підвищення внутрішньої творчої активності особистості, що в результаті
повинні сприяти її саморозвитку.
Теоретико-методологічну основу формування готовності майбутніх педагогів до
безперервного професійного саморозвитку становлять підходи:
• акмеологічний, що забезпечує підготовку до безперервного професійного
саморозвитку майбутніх педагогів як особистостей, орієнтованих на найвищі професійні
досягнення;
• аксіологічний підхід розглядається в контексті задоволення професійних потреб
майбутніх педагогів, усвідомлення ними цінностей професійного саморозвитку;
• антропоцентричний, що дозволяє організувати процес формування готовності до
професійного саморозвитку з опорою на самоосвіту і активізацію внутрішньої активності
студентів;
• діяльнісний, спрямований на аналіз функціонально-компонентного складу
професійної педагогічної діяльності;
• компетентнісний розглядається в дослідженні у площині формування в
майбутнього педагога певних компетенцій, що сприяють його успішному розв’язанню
професійних завдань і безперервному професійному саморозвитку;
• культурологічний передбачає використання феномена культури в якості
стрижневого в розумінні й поясненні педагогічних явищ і процесів, зокрема тих, що
стосуються підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку;
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• особистісний, що забезпечує орієнтування на особистість кожного студента в
їхній підготовці до безперервного професійного саморозвитку;
• синергетичний, дозволяє розглядати безперервний професійний саморозвиток
майбутніх педагогів у постійному розвитку відповідно до універсальних закономірностей
еволюції природи, суспільства й людини;
• системний, що забезпечує дослідження безперервного професійного саморозвитку
майбутніх педагогів, як багатоаспектного поняття, до складу якого входять взаємопов'язані
й взаємозалежні елементи й процес підготовки майбутніх педагогів до безперервного
професійного саморозвитку. На цій основі вибудовувався авторський підхід до формування
готовності майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку.
Підготовку майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку
тлумачимо як частину фахової підготовки, що наскрізно охоплює всі складники навчальновиховного процесу педагогічного ВНЗ як системи, здійснюється у взаємозв’язку із
загальнопедагогічною підготовкою і передбачає етапність формування готовності
майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку в єдності адаптаційноорганізаційного,
пошуково-інформаційного,
практично-орієнтованого,
контрольнорефлексивного, регулятивно-корегуючого етапів.
Складним особистісним утворенням, своєрідною системою, що включає багато
компонентів, які у своїй сукупності дають змогу певній особі виконувати більш чи менш
успішно конкретну роботу вважає готовність до трудової діяльності В. Моляко [13].
Аналіз останніх досліджень. Питання взаємозв’язку саморозвитку особистості з
самопізнанням знайшли відображення у змісті зарубіжних теорій особистості А. Маслоу
[14], К. Роджерса [21], провідною ідеєю яких є залежність процесу особистісного розвитку
від чинників, що складають внутрішній світ людини, а дійові прояви зумовлені
внутрішньою готовністю сприйняти зовнішній вплив і відреагувати на нього. Співзвучні
погляди на цю проблему мають Л. Анциферова, А. Брушлінський, І. Кон та ін. Отже,
проблему професійного саморозвитку доцільно розглядати крізь призму готовності до його
здійснення.
Оскільки процес саморозвитку професійних якостей майбутнього фахівця має бути
цілеспрямованим, змістовим, таким, що націлює людину на саморозвиток, організує
професійне самозростання, вважає С. Некрасова, остільки є необхідність розглянути
сутність готовності до нього [15]. Таким чином, у процесі спеціально організованої
підготовки в педагогічному ВНЗ має відбуватися формування готовності майбутніх
педагогів до безперервного професійного саморозвитку.
Готовність до різних видів діяльності досліджували М. Артюшина, О. Гончарова,
Т. Гуцан, М. Дьяченко, О. Керницький, Л. Кондрашова, О. Кривильова, М. Кулакова,
О. Павленко, О. Серняк, В. Уліч, Н. Чорна та ін.
Виклад основного матеріалу. У контексті особистісного підходу до визначення
готовності (О. Гончарова, О. Кривильова, М. Кулакова, О. Павленко, К. Рейда,
Л. Савенкова, О. Серняк, С. Тарасова, В. Уліч, П. Харченко, Т. Шестакова та ін.) її
розуміють як психічний стан і характеристику особистості.
У контексті функціонального підходу (А. Андрєєва, Ф. Рекєшева та ін.) психологічна
готовність розглядається у зв’язку з психічними функціями, формування яких вважається
необхідним для досягнення відповідних результатів діяльності, тобто «готовність»
визначається як психофізіологічний стан, що забезпечує швидкість актуалізації потрібного
досвіду. За умов особистісного підходу готовність розглядається в контексті особистісних
передумов успішної діяльності. Цей підхід передбачає вдосконалення психічних процесів,
станів і властивостей особистості, які необхідні для ефективної діяльності, тобто готовність
трактується як особистісне утворення, інтегративна стійка характеристика, що сприяє
успішній діяльності [16].
У межах функціонального підходу готовність розглядається як певний психічний стан
індивіда; при цьому підкреслюється тимчасова характеристика (готовність розглядається в
тимчасовому стані, точніше як короткочасне або довготривале, в цьому переважаючим на
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даний момент стані активуються психічні функції); пояснюється як вміння себе
мобілізувати психічно і фізично. Услід за Ю. Бабанським, В. Шадриковим та ін. А. Чурсіна
визначає готовність як прояв індивідуальних якостей особистості та їх цілісності, які
обумовлені ефективним характером діяльності з високою результативністю. Таким чином,
під готовністю А. Чурсіна розуміє інтегровану якість особистості, що припускає єдність
мотиваційної та процесуальної систем діяльності, необхідну для саморозвитку та
самовдосконалення [23].
Є. Зеєр розглядає готовність як складне особистісне утворення відносно двох
основних рівнів. На першому рівні готовність розглядається ним як бажання, прагнення
оволодіти певною професією, спеціальністю; на другому – як здатність, підготовленість до
професійної діяльності. Основними компонентами готовності, на думку дослідника, є такі:
мотиваційний: потреба у праці, зацікавленість професією, спеціальностями; уявлення про
соціальний статус, престижність професії; матеріальна зацікавленість; пізнавальний:
розуміння соціальної значущості, необхідності обраної професії, знання шляхів досягнення
мети; емоційний: гордість за професію, естетичне відношення до професійної майстерності;
вольовий: уміння мобілізувати свої сили, подолати труднощі на шляху досягнення мети [6,
с. 23].
Розглядаючи готовність у контексті проблеми розвитку акмеологічної культури
майбутнього магістра, А. Деркач зазначає, що дослідження готовності здійснюються у
трьох площинах: індивідуально-особистісній (готовність як комплекс різноманітних
властивостей; інтегральне, цілісне утворення), функціональній (готовність досліджується як
короткотривалий або довготривалий стан, у якому активізуються психічні функції та
мобілізуються фізичні й психічні ресурси) й особистісно-діяльнісній (готовність
визначається як цілісний прояв усіх аспектів особистості, що забезпечують ефективність
діяльності) [3]. Науковець вважає, що готовність до саморозвитку є цілісним проявом
внутрішньої активності особистості у подоланні внутрішніх протиріч та творчій реалізації
планів і програм самоздійснення; це складне, комплексне психічне утворення, сплав
компонентів, що мають динамічну структуру, між якими є функціональні залежності.
Для того, щоб особистість була готова до чогось, їй необхідно мати здібності та
сукупність набутого досвіду, вважає О. Остроумова. Цей досвід можна формувати за трьома
напрямками: знання; вміння та навички; самовизначення. Самовизначення особистості є
свідомим актом виявлення та утвердження власної позиції в проблемних ситуаціях.
Самовизначитися – це порівняти свої власні норми, потреби і здатності із зовнішніми
нормами, привести їх у відповідність. Науковцем визначено такі етапи самовизначення:
встановлення людиною своїх власних особливостей, рис, якостей, здібностей; вибір
критеріїв, норм і оцінювання себе; визначення своїх вже наявних на сьогодні якостей,
прийняття або неприйняття себе, того, що можна зробити сьогодні в разі невідповідності
необхідним нормам; передбачення своїх завтрашніх потенційних можливостей, прийняття
або неприйняття себе як відповідного нормам в ситуації завтрашнього дня; побудова
близьких, середньотривалих і віддалених цілей; перегляд застосовуваних критеріїв оцінок у
зв’язку зі зміною цінностей і менталітетів у собі й суспільстві; пересамовизначення –
людина заново приймає або не приймає себе, потім цикл може відновитися [18].
Важливим завданням системи освіти України нині є формування персоналізованої
готовності кожної людини до саморозвитку, наголошує Л. Зязюн, до виконання
громадянського обов’язку найістотнішого прояву природовідповідних творчих
можливостей і обов’язку самозабезпечення себе в соціумі на рівні необхідних життєвих
запитів та інтересів засобами учіння й виховання в інституціональних закладах держави, з
підготовкою себе до самоучіння, самовиховання, самовияву творчої активності і
самоідентифікації впродовж життя. Як стверджує науковець, три етапи готовності до
саморозвитку, зокрема підготовчий, інтегруючий і креативний є базовими структурними
складовими для пояснення і забезпечення процесу становлення та розвитку компетенцій
суб’єктів учіння, які дозволяють їм більш-менш комфортно адаптуватися до соціальних
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змін, знайти внутрішні ресурси для збагачення знаннєвого і почуттєвого потенціалу,
модернізувати професійні уміння та світоглядні орієнтації [7].
За результатами аналізу наукових досліджень М. Дьяченко та Л. Кандибович [5]
виокремлюють тривалу (загальну або завчасну) і тимчасову (ситуативну) готовність. На
думку науковців, на відміну від тимчасової готовності, яка відображає особливості та
вимоги майбутньої ситуації у вигляді внутрішньої налаштованості на певну поведінку,
змобілізованості усіх сил на активні та доцільні дії, тривала готовність – це стійка система
професійно важливих якостей особистості (позитивне ставлення до професії,
організованість, уважність, самовлада і т.д.), її досвід, знання, навички, уміння, необхідні
для успішної діяльності у багатьох ситуаціях. Тобто, у найзагальнішому вигляді, тривала
готовність є структурою до якої входить: позитивне ставлення до того чи іншого виду
діяльності, професії; адекватні вимогам діяльності, професії, риси характеру, здібності,
темперамент, мотивація; необхідні знання, навички та вміння; стійкі професійно важливі
особливості сприйняття, уваги, мислення, емоційних і вольових процесів.
Професійну готовність дослідники (О. Безпалько, О. Дубасенюк, В. Поліщук та ін.)
трактують як інтегративну складну характеристику особистості, що визначається
системною сукупністю професійних якостей, необхідних і достатніх для успішної
самостійної професійної діяльності [20].
О. Павленко, погоджуючись з К. Дурай-Новаковою, стверджує, що професійна
готовність є не лише результатом, а й метою професійної підготовки, початковою та
основною умовою ефективної реалізації можливостей кожної особистості та є складним
структурним утворенням, ядром якого є позитивні установки, мотиви та усвідомлення
цінності педагогічної праці. До складу готовності входять також комплекс професійнопедагогічних знань, навичок і вмінь, певний досвід їхнього застосування на практиці.
К. Дурай-Новакова пов’язує професійну готовність зі спрямованістю та стійкими
установками на професійну діяльність. При цьому готовність – це не поєднання якостей і
психічного стану особистості. На думку науковця, психічний стан, що не є якістю
особистості, може переходити протягом діяльності в якість. Якщо готовність функціонує в
певний обмежений проміжок часу, її можна назвати станом, якщо готовність проявляється в
різні періоди під впливом мотиваційних факторів і ситуацій, варто говорити про готовність
як про якість особистості[19].
Визначаючи структуру професійної готовності, К. Дурай-Новакова вирізняє в ній
п’ять компонентів, а саме: мотиваційний (професійно значущі потреби, інтереси і мотиви
діяльності); орієнтаційно-пізнавальний (знання й уявлення про зміст професії, вимоги
фахових ролей, способи вирішення професійних завдань); емоційно-вольовий (почуття
відповідальності за результат діяльності, самоконтроль, вміння управляти діями, з яких
складається виконання професійних обов’язків); операційно-діяльнісний (мобілізація і
актуалізація професійних знань, вмінь, навичок і професійно значущих властивостей
особистості; адаптація до вимог професійних ролей і до умов професійної діяльності);
установочно-поведінковий (налаштованість на сумлінну працю) [4].
Готовність студентів до професійного саморозвитку є, на думку К. Соцького,
особливим особистісним станом, що передбачає наявність у студента мотиваційноціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності, прагнення до розширення й
поглиблення професійних знань і вмінь, спрямованість на вдосконалення індивідуальних
якостей, необхідних у професійній діяльності з метою успішного просування в ній [22].
Нове звучання отримала проблема формування готовності до професійного
саморозвитку в студентів ВНЗ у рамках гуманістичної педагогіки, яка виникла в 60-80 роки
ХХ століття і пов’язана з іменами А. Маслоу,К. Роджерса та ін.
Готовність до професійної діяльності С. Некрасова розуміє як цілісний стан
підготовленості людини до неї, що забезпечує її фахову спрямованість, дає змогу швидко
адаптуватися до професійного середовища та успішно виконувати свої функціональні
обов’язки. Готовність до професійного саморозвитку розглянуто як інтегративну сукупність
якостей особистості, набутих у професійній підготовці, та інтернальних здібностей до
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професійних самозмін і складається із взаємопов’язаних компонентів: мотиваційноціннісного, когнітивного, операційного та рефлексійного [17].
Готовність до педагогічної діяльності як інтегративну професійну якість учителя, що
забезпечує перехід від системи підготовки у ВНЗ до системи професійної діяльності
досліджувала І. Колєснікова. Зміст і структуру готовності автор надає у вигляді блоків, які
містять усвідомлення випускником педагогічного ВНЗ місця й функціональних
можливостей своєї педагогічної діяльності в конкретній соціокультурній ситуації;
індивідуально-гуманну орієнтацію, здатність бути носієм соціокультурних і професійних
цінностей у життєдіяльності інших людей; наявність конкретної позиції вчителя,
професійної компетентності, відповідність підготовки майбутнього вчителя сучасному
рівню розвитку науки про педагогічну діяльність, передовим педагогічним технологіям [9].
Готовність до професійно-педагогічного самовдосконалення Т. Шестакова розглядає
як цілісне, відносно стійке особистісне утворення, що є сукупністю взаємопов’язаних
особистісних мотиваційно-ціннісних, когнітивно-інтелектуальних і операційно-діяльнісних
детермінант безперервного професійного зростання учителя-вихователя, які забезпечують
оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання, самоактуалізації та самоменеджменту у
професійній діяльності педагога [24, с. 16].
Професійна готовність учителя, на думку А. Кужельного, – це інтегративна
професійно значуща якість особистості майбутнього вчителя, що є системою
взаємозалежних структурних компонентів, до яких належать особистісні та процесуальні
аспекти. Різноманітність підходів щодо пояснення феномена готовності до професійного
саморозвитку дозволяє трактувати її як інтегративну якість особистості педагогапрофесіонала, умову та передумову ефективної педагогічної діяльності, узагальнений
показник професійної компетентності майбутніх вчителів технологій, мету професійного
самовдосконалення [12] .
Теоретичні дослідження наявних психологічних концепцій саморозвитку особистості
дозволили С. Кузіковій стверджувати, що психологічні ресурси як сукупність можливостей
розвитку вже існують у психологічній реальності людини, але для здійснення
прогресивного особистісного саморозвитку потрібна їх самоактуалізація і встановлення між
ними певних функціональних зв’язків. Звідси випливає важливість іншого боку цілісної
системи саморозвитку особистості, структурні складові якого є мотиваційно-вольовими
регуляторами саморозвитку і забезпечують переростання особистості в суб’єкта власних
змін. Це – мотиви, цілі, засоби і готовність до саморозвитку [13, с. 158].Погоджуючись із
С. Кузіковою, вважаємо готовність до саморозвитку надзвичайно важливим моментом
саморозвитку особистості як актуалізованого, усвідомленого та керованого процесу
позитивної особистісної зміни.
П. Горностай розуміє готовність до саморозвитку як системне явище ситуативної або
довгострокової, стійкої готовності, що є діалектичною єдністю психічних процесів і
властивостей особистості. Готовність – це система особистісної та функціональної, а також
змістовної та оціночної категорії. Виділені блоки – це різні форми прояву готовності, що
зустрічаються в реальній життєдіяльності суб’єкта [2].
Готовність до професійного саморозвитку фахівця забезпечується сформованою
професійною перспективою розвитку, яка відповідає ціннісним орієнтаціям особистості, а
також наявністю навичок саморозвитку. Готовність до професійного саморозвитку не часто
була предметом спеціальних досліджень, на відміну від готовності до діяльності в цілому.
Цілком погоджуємося з О. Остапчук, яка вважає, що орієнтирами й показниками
вищої педагогічної освіти повинні стати не лише традиційні критерії – рівень знань,
працевлаштування, а й прояв субʼєктності, внутрішніх механізмів саморегуляції
особистості, її здатність до самореалізації. На думку науковця, однією з ключових проблем
вищої педагогічної освіти є формування у майбутнього педагога готовності до
професійного саморозвитку в процесі самопроектування особистісних і професійних
якостей. Зауважимо, що О. Остапчук акцентує увагу на такому явищі, як професіоналізація,
під якою розуміє формування позиції, інтеграцію особистісних і професійних якостей у
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процесі виконання обов’язків. І саме професіоналізація, на її думку, як психологічна
категорія відображає процес саморозвитку особистості протягом життя, у межах якого
відбувається становлення специфічних видів суб’єктної активності особистості на основі
розвитку і структурування сукупності професійно орієнтованих її характеристик, що
забезпечують реалізацію функцій пізнання, спілкування і регуляції в конкретних видах
діяльності та на різних етапах професійного шляху [17, с.13]. Погоджуємося з науковцем у
визначенні готовності до професійного саморозвитку як здатності майбутнього педагога
здійснювати цілеспрямовану рефлексивну діяльність, пов’язану з проектуванням і
реалізацією якісних змін своєї особистості як носія педагогічної культури, корекцією
педагогічної діяльності, подоланням бар’єрів, контролем поточних змін і співвідношенням
результатів з тенденціями розвитку педагогічної культури у цілому.
У Книзі національної освіти України (за ред. В. Кременя) стверджується, що основна
відповідальність за безперервний професійний розвиток лягає на педагогічних і науковопедагогічних працівників, функцією яких є відтворення і збагачення кадрового потенціалу
держави. Саме до цієї категорії персоналу висувається вимога органічного поєднання
можливостей різних (формальної, неформальної та інформальної) складових системи
педагогічної і науково-педагогічної освіти. Крім того, прискорення й радикалізація
суспільних змін виражається в ускладненні, швидкій інформатизації усіх аспектів
життєдіяльності, зростанні економічному й запиті у фахівцях дослідницько-інноваційномайстерного типу. Це вимагає посилення ролі вищих (магістерського, докторського)
формальних освітніх рівнів (а також і науково-педагогічних кадрів), спонукаючи до
розбудови цілісної системи неформальної та інформальної освіти, зокрема освіти дорослих.
Адже, приміром, у тридцяти країнах Організації економічного співробітництва і розвитку
лише один відсоток населення після 40-річного віку перебуває у формальній освіті,
пов’язаній зі здобуттям певного освітнього рівня (за Міжнародною стандартною
класифікацією освіти) [8].
Незважаючи на те, що серед основних вимог до особистості педагога-професіонала
вчені виділяють: професійно-педагогічні знання, вміння і навички; розвинену емпатію та
високий ступінь емоційної стійкості й самоконтролю; відповідальність та творчий підхід до
діяльності; розвинену професійну самосвідомість; майстерність слова; мотиваційноціннісне ставлення до праці та педагогічну спрямованість та ін., основою ефективності
педагогічної діяльності, як стверджує З. Крижановська, є постійне прагнення педагога до
саморозвитку [11], що вимагає від нього відповідної готовності.
Готовність до професійного саморозвитку, вважає О. Колодницька, є неперервним,
цілеспрямованим процесом, який ґрунтується на свідомому прагненні до особистісного й
професійного зростання і характеризується єдністю когнітивного, емоційно-особистісного,
діяльнісно-поведінкового компонентів, здібностями особистості, її духовним та
інтелектуальним потенціалом, інтересами, переконаннями, прагненнями й виявляється в
активній, творчій позиції щодо пізнання навколишнього світу [10, с. 14].
Найбільш повне, на наш погляд, визначення «готовності до професійного
саморозвитку», яке узагальнює, по-суті, всі попередні, пропонує А. Чурсіна, розуміючи під
цією якістю здатність людини реалізувати на практиці свій суб’єктний досвід у галузі
професійного самовизначення та самореалізації на основі усвідомленої саморегуляції своєї
навчально-професійної діяльності [23].
Науковці вважають стратегічною метою системи фахового зростання педагогічних і
науково-педагогічних працівників забезпечення умов для їхнього безперервного
професійного розвитку і саморозвитку, формування відповідних потреб. Це може бути
досягнуто шляхом реалізації низки тактичних цілей:
• розроблення й запровадження соціальних мотивацій (стимулів і заохочень)
актуалізації потреби в безперервному підвищенні професіоналізму всіх категорій
педагогічних і науково-педагогічних працівників;
• створення умов для утримання фахівців у сфері педагогічної і науково-педагогічної
діяльності;
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• розвиток післядипломної педагогічної й науково-педагогічної освіти, включаючи
періодичне підвищення кваліфікації учителів і викладачів, розроблення засад і технологій
навчання дорослих;
• кількісне збільшення й якісне поліпшення аспірантури та докторантури як основних
інститутів підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
• підвищення уваги до проблем персонального розвитку педагогічних і науковопедагогічних працівників, передусім до тих змін, що відбуваються протягом професійної
діяльності, створення умов для оптимізації і гармонізації тенденцій професійного
вдосконалення [8].
Зазначене повною мірою стосується організації психолого-педагогічної й фахової
підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ, що зумовлюється специфікою їхньої майбутньої
професійної діяльності, спрямованої на становлення учня як особистості, громадянина, на
зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації. Діяльність педагога
надзвичайно різноманітна, оскільки він повинен уміти: викладати, займатися виховною
роботою, здійснювати класне керівництво, займатися організаторською, методичною
діяльністю, позашкільною, науково-дослідною та діяльністю, спрямованою на самоосвіту,
самовиховання, безперервний професійний саморозвиток. Це потребує від педагога
особливих індивідуальних якостей, здатності адаптуватися до професійного середовища та
успішно виконувати свої функціональні обов’язки, прогресивної системи цінностей, а
головне – осмисленого ставлення до себе як суб’єкта професійної діяльності, що вимагає
від нього готовності до безперервного професійного саморозвитку.
Висновки. Підсумовуючи, «готовність майбутнього фахівця до безперервного
професійного саморозвитку» визначаємо як здатність студента здійснювати цілеспрямовану
рефлексивну діяльність, пов’язану з проектуванням і реалізацією якісних змін своєї
особистості й реалізувати на практиці свій суб’єктний досвід у галузі професійного
самовизначення та самореалізації на основі усвідомленої саморегуляції своєї навчальнопрофесійної діяльності.
Готовність майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку як
інтегративна якість особистості визначається сукупністю сформованих її структурних
компонентів
(мотиваційно-ціннісного;
інформаційно-пізнавального;
організаційнодіяльнісного; емоційно-регулятивного; рефлексивно-оцінного).
На основі аналізу змістових характеристик виокремлених складових визначено
критерії сформованості готовності до безперервного професійного саморозвитку майбутніх
учителів (ціннісне усвідомлення необхідності цілеспрямованого безперервного
професійного саморозвитку; інтегративно-теоретична підготовка, рівень одержаних
професійно спрямованих знань; практично-операційна підготовка, сформованість
практичних умінь і навичок стосовно професійного саморозвитку; сукупність
індивідуально-психологічних якостей, важливих для безперервного професійного
саморозвитку й майбутньої професійної діяльності загалом; спрямованість на самоаналіз,
самооцінку власного професійного саморозвитку), які конкретизовано в комплексі
відповідних показників.
Список використаних джерел
1. Андреева А. В. Формирование готовности преподавателей средних специальных учебных
заведений к экспериментальной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01,
13.00.08 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / А. В. Андреева. – Смоленск, 2006.
– 18 с.
2. Горностай П. П. Готовность личности к саморазвитию как психологическая проблема /
П. П. Горностай // Проблема саморазвития личности: методология и практика. – Луцк, 1990. – С. 126138.
3. Деркач А. А. Акмеологическая культура будущего магистра: методология и технология
развития / А. А. Деркач, О. В. Москаленко, Е. В. Селезнева. – М. : РАГС, 2004. – 196 с.

© Фрицюк В. А., 2016

381

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
4. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности студентов к
педагогической деятельности : автореф. дисс. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика,
история педагогики и образования» / К. М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 32 с.
5. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М. И. Дьяченко,
Л. А. Кандыбович. – Минск, 1976. – 176 с.
6. Зеер Э. Ф. Профориентология: теория и практика : учебное пособие / [Э. Ф. Зеер,
А. М. Павлова, И. О. Садовникова]. – М. : Академический Проспект, Екатеринбург : Деловая книга,
2004. – 192 с.
7. Зязюн Л. І. Саморозвиток особистості в освітній системі Франції : монографія / Л. І. Зязюн.
– Київ ; Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 386 с.
8. Книга національної освіти України [Електронний ресурс] / Акад. пед наук України; за ред.
В. Г. Кременя. – Київ, 2009. – Режим доступу : http://refdb.ru/look/1238872-p6.html.
9. Колесникова И. А. Теоретико-методологическая подготовка к воспитательной работе в
цикле педагогических дисциплин : автореф. дис…. канд. пед. наук / И. А. Колесникова. – М., 1991. –
16 с.
10. Колодницька О. Д. Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя
гуманітарного профілю засобами проектних технологій : автореф. дис … канд. пед. наук: 13.00.04
/ Ольга Дмитрівна Колодницька. – Хмельницький, 2012 . – 20 с.
11. Крижановська З. Ю. Самореалізація людини як запорука її саморозвитку /
З. Ю. Крижановська // Соціальна психологія. – 2009. – № 3 (35). – С. 95-100.
12. Кужельний А. В. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутнього
вчителя технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрій Володимирович Кужельний ;
ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. Держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький,
2014. – 20 с.
13. Кузікова С. Б. Психологія саморозвитку : навч. посіб. / С. Б. Кузікова ; Сум. Держ. пед. унт ім. А. С. Макаренка. – Суми : МакДен, 2011. – 149 с.
14. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 479 с.
15. Некрасова С. М. Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх
магістрів з управління навчальним закладом : автореф. дис … канд. пед. наук: 13.00.04 / Світлана
Миколаївна Некрасова. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.
16. Остапенко Е. О. Формування готовності майбутніх економістів до професійного
саморозвитку / Е. О. Остапенко // дис. … канд. пед. наук 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти. – Ін-т вищої освіти НАПН України. – Київ, 2015. – 250 с.
17. Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в ситемі педагогічної освіти /
О. Остапчук // Шлях освіти. – 2007. – № 4. – С. 13-18.
18. Остроумова Е. Н. Педагогическая технология формирования готовности студентов к
развитию учебной деятельности : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Елена Николаевна Остроумова. –
Волгоград, 2002. – 150 c.
19. Павленко Е. А. Формирование готовности студентов педвуза к использованию
национальных традиций в воспитании школьников : дис. ... канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Елена
Алексеевна Павленко. – Кривой Рог, 1997. – 194 с.
20. Поліщук В. А. Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах
неперервної освіти : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / Віра Аркадіївна Поліщук. – Тернопіль,
2007. – 454 с.
21. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс ; [пер. с англ.
И. Шениной ; общ. Ред. И. Е. Есенина]. – М. : Прогресс, 1994. – 479 с.
22. Соцький К. О. Структура готовності студентів медичних коледжів до професійного
саморозвитку / К. О. Соцький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2014. – № 1. – С. 55-62.
23. Чурсина А. С. Формирование готовности к профессиональному саморазвитию у студентов
вуза в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. автореф. дис. … канд. пед наук.
13.00.08 – теория и методика профессионального образования / А. С. Чурсина. – Челябинск, 2011. –
18 с.
24. Шестакова Т. В. Формування готовності майбутніх педагогів до професійного
самовдосконалення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Тетяна Віталіївна Шестакова. – Київ, 2006. –
250 с.

382

© Фрицюк В. А., 2016

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
References
1. Andreeva, AV 2006, ‘Formirovanie gotovnosti prepodavatelej srednih specialnyh uchebnyh
zavedenij k jeksperimentalnoj dejatelnosti’, Kand.ped.n. abstract, Smolensk.
2. Gornostaj, PP 1990, ‘Gotovnost lichnosti k samorazvitiju kak psihologicheskaja problema’,
Problema samorazvitija lichnosti: metodologija i praktika, Luck, pp. 126-138.
3. Derkach, AA, Moskalenko, OV & Selezneva, EV 2004, Akmeologicheskaja kultura budushhego
magistra: metodologija i tehnologija razvitija, RAGS, Moskva.
4. Duraj-Novakova, KM 1983, ‘Formirovanie professional'noj gotovnosti studentov k
pedagogicheskoj dejatelnosti’, Doc.ped.n. abstract, Moskva.
5. Djachenko, MI & Kandybovich, LA 1976, Psihologicheskie problemy gotovnosti k dejatelnosti,
Minsk.
6. Zeer, JeF, Pavlova, AM & Sadovnikova, IO 2004, Proforientologija: teorija i praktika,
Akademicheskij Prospekt, Moskva, Delovaja kniga, Ekaterinburg.
7. Zyazyun, LI 2006, Samorozvytok osobystosti v osvitniy systemi Frantsiyi, Vydavnytstvo
Mykolayivskoho derzhavnoho humanitarnoho universyteta imeni Petra Mohyly, Kyyiv, Mykolayiv.
8. Kremen, VH (ed.) 2009, Knyha natsionalnoyi osvity Ukrayiny, Akademiya pedahohichnykh nauk
Ukrayiny, Kyyiv, <http://refdb.ru/look/1238872-p6.html>.
9. Kolesnikova, IA 1991, ‘Teoretiko-metodologicheskaja podgotovka k vospitatelnoj rabote v cikle
pedagogicheskih disciplin’, Kand.ped.n. abstract, Moskva.
10. Kolodnytska, OD 2012, ‘Stymulyuvannya profesiynoho samorozvytku maybutnoho vchytelya
humanitarnoho profilyu zasobamy proektnykh tekhnolohiy’, Kand.ped.n. abstract, Khmelnytskyy.
11. Kryzhanovska, ZYu 2009, ‘Samorealizatsiya lyudyny yak zaporuka yiyi samorozvytku’,
Sotsialna psykholohiya, no. 3 (35), pp. 95-100.
12. Kuzhelnyy, AV 2014, ‘Formuvannya hotovnosti do profesiynoho samorozvytku maybutnoho
vchytelya tekhnolohiy’, Kand.ped.n. abstract, Derzhavnyy vyshchyy navchalnyy zaklad PereyaslavKhmelnytskyy derzhavnyy pedahohichnyy universytet imeni Hryhoriya Skovorody, PereyaslavKhmelnytskyy.
13. Kuzikova, SB 2011, Psykholohiya samorozvytku, Sumskyy derzhavnyy pedahohichnyy
universytet imeni A Makarenka, MakDen, Sumy.
14. Maslou, A 1999, Motivacija i lichnost, Evrazija, Sankt-Peterburg.
15. Nekrasova, SM 2012, ‘Formuvannya hotovnosti do profesiynoho samorozvytku maybutnikh
mahistriv z upravlinnya navchalnym zakladom’, Kand.ped.n. abstract, Zaporizhzhya.
16. Ostapenko, EO 2015, ‘Formuvannya hotovnosti maybutnikh ekonomistiv do profesiynoho
samorozvytku’, Kand.ped.n. thesis, Instytut vyshchoyi osvity Natsionalnoyi akademiyi pedahohichnykh
nauk Ukrayiny, Kyyiv.
17. Ostapchuk, O 2007, ‘Profesiynyy samorozvytok i samoproektuvannya v sytemi pedahohichnoyi
osvity’, Shlyakh osvity, no. 4, pp. 13-18.
18. Ostroumova, EN 2002, ‘Pedagogicheskaja tehnologija formirovanija gotovnosti studentov k
razvitiju uchebnoj dejatelnosti’, Kand.ped.n. thesis, Volgograd.
19. Pavlenko, EA 1997, ‘Formirovanie gotovnosti studentov pedvuza k ispolzovaniju nacionalnyh
tradicij v vospitanii shkolnikov’, Kand.ped.n. thesis, Krivoj Rog.
20. Polishchuk, VA 2007, ‘Teoriya i metodyka profesiynoyi pidhotovky sotsialnykh pedahohiv v
umovakh neperervnoyi osvity’, Doct.ped.n. thesis, Ternopil.
21. Rodzhers, K 1994, Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka, Progress, Moskva.
22. Sotskyy, KO 2014, ‘Struktura hotovnosti studentiv medychnykh koledzhiv do profesiynoho
samorozvytku’, Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni
Volodymyra Hnatyuka. Seriya Pedahohika, no. 1, pp. 55-62.
23. Chursina, AS 2011, ‘Formirovanie gotovnosti k professionalnomu samorazvitiju u studentov vuza
v processe izuchenija psihologo-pedagogicheskih disciplin’, Kand.ped.n. abstract, Cheljabinsk.
24. Shestakova, TV 2006, ‘Formuvannya hotovnosti maybutnikh pedahohiv do profesiynoho
samovdoskonalennya’, Kand.ped.n. thesis, Kyyiv.

Стаття надійшла до редакції 25.03.2016р.

© Фрицюк В. А., 2016

383

ISSN 2074-8922 «Проблеми інженерно-педагогічної освіти», 2016, № 50-51

ДО УВАГИ АВТОРІВ

ДО УВАГИ АВТОРІВ
В зв’язку зі зміною редакційної політики та популяризацією за кордоном збірника
наукових праць «Проблеми інженерно-педагогічної освіти» (далі - Збірник) через світові
бібліографічні, наукометричні бази, міжнародні каталоги повідомляємо наступне.
У збірнику представлено результати наукових досліджень у галузі педагогіки.
Зважаючи на специфіку видання пріоритет надається роботам в галузі професійної
підготовки за інженерними та інженерно-педагогічними спеціальностями.
У виданні також висвітлюються проблеми методології освіти, методики навчання і
виховання учнів та студентів. Значна увага приділяється проблемам забезпечення якості
освіти на сучасному етапі її розвитку.
Збірник зареєстровано у Міжнародному центрі періодичних
видань,
йому
присвоєно Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN (International
Standard Serials Number) 2074-8922 (print). Збірник індексується в міжнародних каталогах та
наукометричних базах даних: РІНЦ, Index Copernicus, Google Scholar, Ulrich’s Periodicals
Directory, Національна бібліотека України ім. Вернадського
ПУБЛІКАЦІЙНА ЕТИКА ТА ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Редакційна колегія Збірника орієнтується в роботі на норми та принципи
міжнародної організації Committee on Publication Ethics (COPE), її політика базована на
рекомендаціях Budapest Open Access Initiative (BOAI).
Опубліковані в Збірнику наукових праць УІПА статті мають бути результатом
наукових досліджень авторів, внеском у розвиток науки і забезпечувати спадкоємність
наукових поглядів. З урахуванням цього редакція встановлює стандарти етичної поведінки
для всіх сторін, що беруть участь в процесі публікації.
ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ
1. Стандарт авторства
Авторство має бути обмежене лише тими, хто вніс значний внесок в одержання
результатів дослідження (розробка концепції, наукової ідеї та інш.). Автор, який представляє
редакції рукопис, повинен гарантувати, що ним вказано всіх співавторів, що вони бачили і
схвалили остаточний варіант рукопису і згодні з її поданням до редакції для публікації.
Статті, що подаються аспірантами, здобувачами, повинні мати рекомендацію
наукового керівника, якщо він не є співавтором статті.
2. Стандарт однократності (неприпустимість паралельних публікацій).
Автор не повинен подавати до редакції рукопис раніше опублікованої статті. Він не
повинен також подавати рукопис однієї і тієї ж за змістом статті в редакції декількох
журналів одночасно.
Подача рукопису одночасно в кілька журналів є неетичною і неприйнятною.
3. Стандарт доступу до вихідних даних дослідження та їх зберігання.
Автор зобов'язаний подати вихідні матеріали (дані) дослідження на вимогу
редакції і повинен бути готовий надати публічний доступ до них. Автор повинен зберігати
ці дані протягом певного часу після публікації.
4. Стандарт оригінальності і неприпустимість плагіату
Автор повинен представити в редакцію абсолютно оригінальну статтю. Якщо він
використовував роботи або включає в свою статтю фрагменти з робіт (цитати) інших осіб, то
таке використання має бути належним чином оформлене (лапки, виноска на джерело
цитування, вказівка оригінального джерела в бібліографічному списку до статті).
Плагіат в будь-якій формі є неетичною і неприйнятною поведінкою автора.
5. Стандарт підтвердження джерел
Автор повинен в бібліографічному списку правильно вказати наукові та інші
джерела, які він використовував у ході дослідження та які мали істотний вплив на
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результати дослідження.
Джерела, на які є виноски в тексті рукопису статті, повинні бути вказані в
обов'язковому порядку. Інформація, отримана з неофіційних (приватних) джерел (розмова,
листування, обговорення з третіми особами та ін.), не повинна використовуватися.
6. Стандарт виправлення помилок в опублікованих роботах
Якщо автор виявить суттєву помилку або неточність у вже опублікованій статті, то
він зобов'язаний негайно повідомити про це редакцію і сприяти їй у виправленні помилки.
Якщо редакція дізнається про помилку від третіх осіб, то автор зобов'язаний негайно
усунути помилку або представити докази її відсутності.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ
НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ
1. До друку приймаються наукові статті, що мають наукову і практичну цінність.
Редакція приймає статті, повністю підготовлені до друку в збірнику наукових праць. Статті,
оформлення яких не відповідає вказаним вимогам, не приймаються до друку.
2. Автор має право подати до редакції лише одну наукову статтю в один випуск.
Рішення щодо публікації (позитивне чи негативне) повідомляється автору. Стаття може бути
повернена для доопрацювання. Рукописи авторам не повертаються.
3. Статті, відіслані авторам на доопрацювання, повинні бути повернені до редакції не
пізніше, ніж через 10 днів після її одержання.
4. До розгляду приймаються наукові статті обсягом не менше 12-15 тис. знаків
(включаючи таблиці, графіки, рисунки), формат паперу – А4, орієнтація – книжкова, поля ліве, праве, верхнє – 2,8 см, нижнє – 3,2 см., міжрядковий інтервал – 1,0, кегль шрифту – 11,
гарнітура – Times New Roman, Arial, абзац – 1 см.
5. Формули, рисунки, таблиці вставляються по тексту одразу після посилання на
них. Ілюстраціцї повинні бути читкими, формули - написані загально принйнятою
символікою. Розмір шрифту в ілюстраційному матеріалі не менше 10 пт.
6. Статті подаються в друкованому (2 прим.) та в електронному варіантах у вигляді
файлів (текст форматами DOC, RTF, графіки, рисунки – TIFF). Якщо текст статті разом з
ілюстраціями виконано у вигляді одного файла, то необхідно додатково подати файл из
ілюстраціями (одна ілюстрація – один файл).
7. На електронну адресу редакції подається комплект файлів, до якого має бути
додано опис, де зазначаються:
- назва текстового редактора,
- імена файлів,
- назва збірника
- назва статті,
- розділ науки,
- призвище, імя та по батькові авторів.
8. До редакції приймаються документи Microsoft Word версій до 2003 року (Word 11,
Microsoft Office 2003). Документи Word 2007, Word 2010 в формате docx не приймаються.
9. Редакція залишає за собою право вносити поправки до статей, не змінюючи
основного змісту. Відповідальність за цитування та достовірність інформації несуть автори
статей.
10. Мова публікацій: українська, російська, англійська.
11. Слід чітко розмежовувати тире ( – ) та дефіс ( - ). Необхідно використовувати
однотипні лапки («…»). Не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішою
Tab. Рядки тексту в межах абзацу не повинні розділятися клавішею Enter.
12. Не допускається використання переносів. Між ініціалами, ініціалами та
прізвищем ставиться нерозривний пробіл. Нумерація сторінок не проставляється.
13. Збірник з опублікованою статтєю надсилається авторові поштою або видається у
редакції.
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СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ
(відповідно вимог ДСТУ 7152:2010 "Видання. Оформлення
публікацій у журналах і збірниках")
Матеріали, подані до збірника, мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК
України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до
переліків ВАК України», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55
«Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та повинні мати такі
необхідні відомості:
1. Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю). Визначити код УДК ви можете на
сайті бібліотеки: http://library.uipa.edu.ua/
2. Назва статті (вирівнювання по центру, шрифт – напівжирний, великі літери).
3. Прізвище та ініціали авторів, співавторів (шрифт напівжирний)
4. Анотація (авторське резюме) без слова «Анотація» подається трьома мовами –
українською, російською, англійською. Анотація містить прізвища та ініціали авторів
(напівжирний курсів), назву статті у лапках, текст анотації Обсяг анотації повинен бути не
менше 500 знаків.
5. Ключові слова (напівжирний курсив) – 7-10 слів трьома мовами – українською,
російською, англійською.
6. Текст наукової статті.
7. Список використаних джерел українською або російською мовами відповідно до
ДСТУ ГОСТ 7.1-2006 (дивись сайт бібліотеки http://library.uipa.edu.ua/vikladacham-ikuratoram.html),
англійською
мовою
відповідно
до
міжнародних
стандартів
(https://www.staffs.ac.uk/assets/harvard_quick_guide_tcm44-47797.pdf).
В
оригінальних
роботах цитують не більш 15 праць, а в оглядах – до 50. Список повинен містити публікації
за останні 10 років, більш ранні допускаються лише в особливих випадках.
8. References – список використаних джерел латинськими літерами відповідно до
стандарту Harvard (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №55 «Про
впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницією»).
На сайті http://slovnyk.ua/services/translit.phpможна безоплатно скористатися
програмою транслітерації україномовного тексту в латиницю.
На сайті http://www.translit.ru є програма для транслітерації російськомовного тексту
(стандарт BGN)
9. Стаття повинна супроводжуватися авторською довідкою (для кожного автора)
трьома мовами – українською, російською, англійською.
10. Авторська довідка містить наступні дані:
- назва статті
- прізвище, повне імя та по батькові
- рік народження
- вчений ступінь, вчене звання
- місце роботи (англійською мовою – повна офіційно-прийнята назва
установи)
- посада
-ідентифікатор
ORCID
(дивись
сайт
бібліотеки:
http://library.uipa.edu.ua/naukovtsyam/item/768-reiestratsiia-vchenykh-u-mizhnarodnomu-reiestriorcid.html)
- адреса для листування, телефон, e-mail
- адреса для відправки авторського екземпляру.
У кінці довідки треба зазначити «Поданий матеріал раніше не публікувався і до
інших видавництв не надсилався». «Не заперечую протии виставлення повного тексту статті
на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, в реферативну базу даних
«Україніка наукова» та повнотекстову базу даних «Наукова періодика України»,сайт
Наукової бібліотеки УІПА і на сайт Наукової електронної бібліотеки eLIBRARY.RU.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ
АНОТАЦІЙ (АВТОРСЬКИХ РЕЗЮМЕ)
ДО НАУКОВИХ СТАТЕЙ
До публікації приймаються рукописи з максимально конкретизованими анотаціями.
Композиційно анотація може бути збудована за принципами IMRAD (Introduction, Methods
(Methodology), Results and Discussion):
Актуальність – актуальність дослідження. Мета – мета і завдання дослідження.
Методи (методологія дослідження) – відомості про те, коли, де, як проводилося
дослідження; яка інформація, методи використовувалися; хто був включений в групу
піддослідних.
Результати – основні висновки (конкретика), результати дослідження.
Перспективи – інформація про те, як отриманий результат співвідноситься з
висновками інших учених, які перспективи дослідження, напрями подальшої роботи,
складності.
Загальновизнаною світовою практикою є використання анотацій (англійською
мовою - resume чи abstract) не лише як структурного компонента власне наукової статті, але
й як окремої наукової форми, що має на меті ознайомити у найзагальніших рисах із суттю та
змістом дослідження.
Авторське резюме повинно викладати суттєві факти роботи, і не повинно
перебільшувати або містити матеріал, який відсутній в основній частині публікації.
Відомості, що містяться в заголовку статті, не повинні повторюватися в тексті
авторського резюме. Скорочення та умовні позначення не допускаються.
В авторському резюме не робляться посилання на номер публікації в списку
літератури до статті.
Метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку,
якщо вони відрізняються новизною або їх розробка становить самостійну частину роботи. У
рефератах документів, що описують експериментальні роботи, вказують джерела даних і
характер їхньої обробки.
Результати роботи описують гранично точно й інформативно. Наводять основні
теоретичні та експериментальні результати, фактичні дані, виявлені зв’язки і закономірності.
При цьому перевага надається новим результатам і даним довгострокового значення,
важливим відкриттям, висновкам, які спростовують наявні теорії, а також даними, що, на
думку автора, мають практичне значення.
Висновки можуть містити рекомендації, оцінки, пропозиції, гіпотези, описані у
статті.
Слід уникати зайвих вступних фраз (наприклад, "автор статті розглядає"). Історичні
довідки, якщо вони не становлять основний зміст документа, опис раніше опублікованих
робіт та загальновідомі положення в рефераті не наводять.
У тексті анотації слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових і
технічних документів, уникати складних граматичних конструкцій (не застосовуваних у
науковій англійській мові).
Обсяг тексту визначається змістом публікації (обсягом відомостей, їх науковою
цінністю та / або практичним значенням), але не повинен бути менше 500 слів.
Приклад авторського резюме українською мовою:
Значна частина планів по впровадженню змін, що містять в своїй основі
нововведення, або не доходить до практичної реалізації, або в дійсності приносить набагато
менше користі, ніж планувалося…….. У статті пропонується механізм …, заснований на
аналізі ... Дослідження спирається на звід правил і процедур, що містять серію методів,
використання яких дозволяє … До таких методів відносяться: ….Результатом розробленої
автором методики … є пропозиція ….., яка в своїй концептуальній основі орієнтується на
…вишукування шляхів та прискорить реалізацію.., що в кінцевому результаті призведе до…
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ТЕКСТУ
НАУКОВОЇ СТАТТІ
Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про
підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», текст статті має
бути із зазначенням наступних елементів:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими
чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної
проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих
наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
Особливості стилю наукової статті
Часто автори, які декларують звертання до наукової проблематики, використовують
при цьому публіцистичний стиль викладу. Змішання стилів не є виправданим, оскільки
створення якісного інтелектуального продукту не може асоціюватися із публіцистичністю у
будь-якій її формі. Публіцистика і наука – це дві повноцінні, важливі для суспільного
розвитку, але зовсім відмінні сфери інтелектуального самовираження. Отже, починаючи зі
стадії осмислення прийомів збору інформації та закінчуючи формами викладу тих концепцій
та ідей, до яких дійшов автор у результаті дослідження, слід чітко та однозначно
орієнтуватися на загально-визнані наукові стандарти рівня аргументованості та стилю
викладу матеріалу.
При цьому треба пам’ятати, щоб у статті не було бездоказових тез та концепцій; усі
ідеї знаходилися у закономірному та обґрунтованому взаємозв’язку; автор прагнув до
максимальної об’єктивності та пошуку наукової істини, вільної від тиску ідеології та емоцій.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СКЛАДАННЯ
СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Після статті подається 2 списки:
Список використаних джерел (звичайний список літератури) та References (список
для міжнародних БД, де дані українською/російською мовою описуються за допомогою
транслітерації (http://slovnyk.ua/services/translit.ph), а джерела англійською дублюються зі
списку «Список використаних джерел»). Необхідно в опис документу у Списку та
References вносити всіх авторів, не скорочуючи перелік до трьох, як це рекомендовано
чинним у нас державним стандартом.
Правила оформлення списку літератури References, транслітерованого у
романському алфавіті (латиниця)
Правильний опис використовуваних джерел у списках літератури є запорукою того,
що цитована публікація буде врахована під час оцінювання наукової діяльності її авторів,
отже, (по ланцюжку) — діяльності організації, регіону, країни.
За цитуванням журналу визначається його науковий рівень, авторитетність,
ефективність діяльності його редакційної колегії і т. д. З цього виходить, що найбільш
значущими складовими в бібліографічних посиланнях є прізвища авторів і назви
журналів, необхідно в опис статті вносити прізвища всіх авторів, не скорочуючи їх до
трьох, чотирьох та інше.
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Для опису україномовних і російськомовних статей з журналів рекомендуємо такий
варіант структури бібліографічних посилань у References:
- ПІБ авторів (транслітерація);
- назва статті у варіанті, що транслітерується, і переклад
- назви статті англійською мовою в квадратних дужках [ ];
- назва джерела (транслітерація) і переклад назви джерела англійською мовою [ ];
- вихідні дані з позначеннями англійською мовою або лише цифрові (останнє
залежно від вживаного стандарту опису).
Приклад опису статті з журналіу:
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V
Tekhnikoekonomichna optimizatsiya dizainu gidrorazryvu plasta [Techno-economic optimization
of the design of hydraulic fracturing]. Neftyanoe khozyaistvo - Oil Industry, 2008, no.11, pp. 54—
57 [in Ukrainian].
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