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ІНДУКЦІЯ І ДЕДУКЦІЯ ЯК ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕДУРИ В 
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У статті розкриваються особливості використання індукції та дедукції в 

історико-педагогічних дослідженнях. Доведено, що означені пізнавальні процедури 

є взаємопов’язаними, мають значний евристичний потенціал, сильні й слабкі 

сторони. Для забезпечення достовірності узагальнень та висновків необхідно 

дотримуватись певних правил їх здійснення. 

Ключові слова: пізнавальна процедура, індукція, повна індукція, неповна 

індукція, дедукція. 

The article reveals the features of the use of induction and deduction in historical 

and pedagogical research. It has been proven that these cognitive procedures are 

interrelated, have significant heuristic potential, strengths and weaknesses. To ensure the 

reliability of generalizations and conclusions, it is necessary to follow certain rules of 

their implementation. 

Key words: cognitive procedure, induction, complete induction, incomplete 

induction, deduction. 

 

Методологічне забезпечення наукових досліджень залишається однією з 

найбільш актуальних проблем сучасної історико-педагогічної науки. Це пов’язане 

не лише з розширенням методологічного інструментарію, появою нових 

методологічних підходів, принципів, методів, засобів, а й зі зміною характеру самої 

методології на сучасному етапі. Не так давно дослідники воліли працювати в 

координатах методологічного монізму й орієнтуватись на так звану «об’єктивну 

методологію», яка вважалась істинною і такою, що спроможна автоматично 

забезпечувати науковість отриманих результатів. Останнім часом висловлюється 

думка про те, що такої «об’єктивної» (єдино правильної) методології не існує. В 

умовах сьогодення в історії педагогіки переважає методологічний плюралізм і 

робиться акцент на тому, що потрібна «суб’єктивна» методологія, тобто своя в 

кожного дослідника, і кожен учений повинен мати власні критерії наукової 

творчості [3, с. 1]. 

Однак створення суб’єктивного методологічного проєкту дослідження є 

надзвичайно складною справою, пов’язаною з багатьма ризиками. Досить часто в 

якості методологічної основи історико-педагогічного дослідження вчені обирають 
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цілу низку різноманітних, не співвіднесених між собою методологічних підходів, 

стихійно визначену сукупність принципів і методів. Як наслідок, визначена в такий 

спосіб методологія втрачає потенціал конструктивності, тобто здатність 

визначально впливати на отримані наукові результати. З іншого боку, суб’єктивне 

методологічне забезпечення вступає в протиріччя з такою важливою 

характеристикою сучасної методології, як нормативна направленість [2, с. 11]. 

Нормативність методології означає, що вона є регламентованою, залежною 

від певних вихідних положень. На нашу думку, нормативний характер 

методологічного забезпечення історико-педагогічного дослідження проявляється 

також у необхідності дотримання правил здійснення певних пізнавальних 

процедур. 

Найбільш вагомими пізнавальними процедурами, які мають методологічне 

значення для історико-педагогічних досліджень, є індукція та дедукція або 

індуктивний та дедуктивний методи. Зауважимо, що в переважній більшості 

авторефератів докторських і кандидатських дисертацій з історії педагогіки серед 

використаних загальнонаукових методів дослідження називають аналіз, синтез, 

систематизацію, узагальнення та деякі інші. На жаль, індукція та дедукція в позиції 

автореферату «методи дослідження», як правило, не згадується. 

Між тим ці методи й логіко-пізнавальні процедури, безумовно, 

використовуються в кожному дослідженні з історії освіти й педагогічної думки, 

але, як показує досвід, робиться це стихійно й неусвідомлено. Ігнорування правил 

використання індукції та дедукції суттєво знижує їх евристичний потенціал та 

пізнавальні можливості. У зв’язку з цим важливо звернути увагу на суть, завдання 

означених методів та особливості їх застосування.  

Як відомо, індукція є шляхом пізнання від часткового до загального, від 

фіксації емпіричних даних до їх систематизації, узагальнення й формулювання на 

цій основі загальних висновків. Саме емпіричний матеріал є основою 

функціонування індуктивного методу. Сильна сторона індукції виявляється в тому, 

що вона розкриває механізми виникнення загального знання [4, с. 56]. Цей метод 

також дає можливість скоротити науковий пошук і сформулювати загальні 

положення, виявити закономірності без докладного вивчення всіх явищ і процесів 

того чи іншого класу. 

В історико-педагогічній науці, як і в інших наукових галузях, 

використовуються два типи індукції: повна та неповна. 

Повна індукція передбачає вивчення всіх без винятку науково встановлених 

фактів, на основі яких робляться узагальнення. Лише за таких умов можна 

сформулювати узагальнення й висновки, які будуть бездоганними. Однак в 

історико-педегогічному дослідженні залучити всі відомі факти дуже важко, а часом 

неможливо. 

Тому в історико-педагогічних розвідках найчастіше використовується метод 

неповної індукції, який передбачає вивчення певної частини педагогічних явищ і 

процесів та поширення висновків на всі явища й процеси зазначеного класу. 

Узагальнення, отримані на основі неповної індукції у деяких випадках можуть мати 

цілком достовірний характер, в інших ‒ є лише ймовірними. 
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Слід також мати на увазі, що використання неповної індукції часто 

призводить до поверхневих, упереджених висновків та оцінок, які втрачають 

ознаки науковості й достовірності. 

Із цього приводу Малайері Муса (Malayeri Moosa), який досліджував 

історичні аспекти теорії індукції й розрізняв досконалу й недосконалу індукцію, 

зауважував, що недосконала (неповна – Л. В.) індукція призводить до невизначених 

висновків [5]. 

Для компенсації дефектів неповної індукції дослідник має дотримуватися 

певних правил під час її використання. По-перше, надзвичайно важливо 

сформувати репрезентативну вибіркову сукупність історико-педагогічних фактів. 

Ігнорування «незручних» фактів, або фактів, що не відповідають уподобанням, 

позиції дослідника, є неприпустимим. По друге, індуктивний метод не має 

спиратися лише на «здоровий глузд» і застосовуватись ізольовано, тобто як єдиний 

шлях пізнання. Він мусить доповнюватися дедуктивним методом. Це зумовлюється 

тим, що узагальнення, висновки, закономірності, які виявлені на основі вивчення 

емпіричних фактів (тобто в процесі застосування індукції), можуть і мають 

виконувати роль вихідних теоретичних позицій у подальших наукових 

дослідженнях. Інакше кажучи, загальні знання, отримані на основі індуктивних 

суджень, використовуються для пояснення окремих фактів. Цей шлях пізнання – 

від загального до одиничного і є дедукцією.  

Змістом дедуктивного методу, який також має значний пізнавальний 

потенціал, є використання загальних наукових положень в процесі дослідження 

конкретних явищ [1, с. 46]. Він дає можливість спиратися «на плечі попередників», 

тобто дозволяє використовувати попередні теоретичні напрацювання для 

пояснення й інтерпретації історико-педагогічних явищ, розглянути їх у контексті 

загального історико-педагогічного процесу. 

У дослідженнях з історії освіти і педагогічної думки можливі щонайменше 

два варіанти використання дедукції.  

Перший з них передбачає застосування вже існуючих загальних положень 

для пояснення й інтерпретації історико-педагогічних фактів. Дедуктивний шлях 

пізнання в такий спосіб задається, перш за все, методологічним проєктом 

дослідження. Так, використання цивілізаційного підходу зумовлює не лише певний 

ракурс розгляду проблеми, а й надає теоретичні підстави для узагальнень, 

інтерпретацій і оцінок. Розповсюдженим і виправданим є також попереднє 

визначення понять та термінів, які позначають процеси, історія яких досліджується. 

Наприклад, перш ніж вивчати історичні аспекти соціалізації дітей та молоді, варто 

визначити, спираючись на новітню літературу, поняття «соціалізація». Дедуктивне 

судження в такому випадку надає можливість глибше зрозуміти історико-

педагогічний досвід, усвідомити його значення для сучасності. 

Другий варіант дедукції пов’язаний не просто з використанням уже відомого 

теоретичного знання, що відіграє допоміжну роль у дослідженні, а з 

формулюванням гіпотетичних припущень, нових ідей, достовірність яких буде 

підтверджуватись. Гіпотеза в історико-педагогічному дослідженні є рідкістю, але 

вона можлива й має найбільший пізнавальний потенціал. 
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Отже, індукція та дедукція доповнюють одна одну і є нерозривно 

пов’язаними. Коректне застосування цих пізнавальних процедур підсилює їх 

методологічне значення й конструктивність. 
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У СФЕРІ ТУРИЗМУ  

ФРАНЦУЗЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Гончарова О. М. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті здійснено аналіз освітніх програм, які пропонують Великі школи 

Франції. Визначено основний фокус освітніх програм з туризму, мету і завдання їх 

реалізації, компетентності випускників, зміст навчання, методи навчання і 

оцінювання, придатність до працевлаштування випускників, сильні сторони 

освітніх програм у сфері туризму. 

Ключові слова: освітня програма, вища освіта, компетентність, зміст 

освіти, фахівець сфери туризму, Франція. 

The article analyzes the educational programs offered by the Great Schools of 

France. The main focus of educational programs in tourism, the purpose and objectives 

of their implementation, the competence of graduates, the content of training, teaching 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

16 

and assessment methods, employability of graduates, the strengths of educational 

programs in tourism. 

Key words: educational program, higher education, competence, content of 

education, specialist in the field of tourism, France. 

 

Навчання у сфері туризму є достатньо актуальним і затребуваним як у 

Франції, так і в усьому світі. Французькі заклади вищої освіти пропонують 

абітурієнтам багато можливостей здобуття освіти різного рівня залежно від рівня 

попередньої освіти та кар’єрних амбіцій самого здобувача.  

У Франції підготовка фахівців сфери туризму здійснюється як в 

університетах, так і у так званих Великих школах, які, здебільшого, є приватними 

освітніми установами, а також на різноманітних освітніх курсах. Як правило, 

навчання здійснюється за Болонською системою і передбачає накопичувальну 

систему оцінок для отримання диплому того чи іншого ступеня: леценціат la licence 

(bac+3), магістр master (bac+5), докторський ступінь doctorat (bac+8) [2]. 

Розглянемо більш докладно освітні пропозиції, які надають Великі школи 

Франції. Зокрема, до таких закладів освіти надежать: FERRANDI Рaris – школа 

гастрономії та готельного менеджменту (м. Париж, м. Ренн), школа туризму IEFT 

(м. Бордо, м. Ліон, м. Монпельє, м. Нант), школа туризму EFHT (м. Париж), 

Формація Grand Sud – Вища школа туризму в Тулузі, luxury Нotelschool Рaris 

(м. Париж), ESG туризм (м. Париж), школа міжнародного готельного менеджменту 

(м. Париж). 

У процесі наукового пошуку встановлено, що Великі школи пропонують 

низку освітніх програм рівня бакалаврату у сфері туризму. Зокрема варто назвати 

такі освітні програми, як-от: Туризм, Стійкий та зелений туризм, Гостинність, 

управління дозвіллям та культурою, Туризм та цифровий маркетинг, Менеджер із 

міжнародного туризму MBA, MBA Туристичне підприємництво та інновації та 

деякі інші [2]. 

Аналіз освітніх програм бакалаврату в галузі туризму дав змогу узагальнити 

мету навчання, які визначено в цих програмах: навчити вимогливих та 

цілеспрямованих менеджерів туризму, опанувавши як операційні аспекти, так і 

управлінські компоненти своєї професії, щоб бути творчими та вміти розвивати 

туристичний бізнес [3]. 

У зв’язку з широкою сферою діяльності, в якій зможуть працювати 

випускники, які навчалися за означеними освітніми програмами, виконуючи 

різноманітні завдання та місії, реалізація освітніх програм у сфері туризму 

передбачає, що випускники будуть володіти компетентностями у трьох блоках 

професійних навичок: 
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• управління відносинами з окремими туристами або групами туристів; 

• розвиток туристичного сервісу; 

• управління туристичною інформацією [1]. 

Зважаючи на це, серед компетентностей, якими мають опанувати майбутні 

фахівці у сфері туризму, що визначено в освітніх програмах, варто назвати такі: 

• визначати та розуміти основні концепції і фундаментальні інструменти 

управління бізнесом; 

• використовувати ці концепції та інструменти для створення послідовного 

і соціально відповідального бізнес-плану; 

• застосовувати ці навички для розвитку бізнес-підрозділу; 

• оволодіти основами та методами прийому і обслуговування клієнтів; 

• оволодіти вміннями роботи у міжкультурній команді шляхом адаптації 

своєї управлінської позиції; 

• уміти адаптувати, аналізувати та коригувати свою операційну і реляційну 

поведінку залежно від ситуації; 

• засвоїти коди та прийоми професії; 

• розуміти своє місце та обов’язки як фахівця [1]. 

Зміст навчання за освітніми програмами включає такі навчальні дисципліни: 

Адміністративне та бухгалтерське управління, Менеджмент, Статистичні 

інструменти для менеджерів, Економіка готелів та туризму, Маркетинг, Послуги 

по роботі з клієнтами, Івент-проєкти, Фінанси, Управління персоналом, Готельний 

менеджмент, Управління готельним бізнесом, Підприємницькі фінанси, Розвиток 

бізнесу, Управління доходами, Розподіл, управління та лідерство, Англійська мова, 

Іспанська мова [3]. 

Серед методів і засобів навчання варто назвати такі: підтримка в пошуку 

стажувань (повний робочий день) або компаній (учнівство) через центр кар’єри, 

теоретичні заняття та практична робота, демонстрації, вікторини, рольові ігри, 

завдання, групові проєкти, особисті дослідження, професійні ситуації на рівні 

освітніх майданчиків, кейси, відвідування компаній та професійні втручання, 

реалізація бізнес-плану, консультації з готельного бізнесу, івент-проєкт тощо [1]. 

Установлено, що основними методами оцінювання є такі: безперервне 

оцінювання навчання в кожному модулі та/або випускних іспитах, письмове 

тестування, усний і письмовий іспит, захист проєктів та деякі інші. 

Окремої уваги потребує аналіз мовно-комунікативних компетентностей, які 

в освітніх програмах Великих шкіл Франції розглядаються як навички володіння 

загальною культурою та самовираження. Отримання зазначеної компетентності 

передбачає оволодіння іноземною мовою. Так, письмове знання мови передбачає 

такі навички: розуміння та написання письмових текстів, синтез інформації, уміння 
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аргументовано відповідати на запитання, поставлених щодо пропонованих до 

прочитання документів. Усне спілкування передбачає: уміння адаптуватися до 

ситуації, вільно володіти усним мовленням, вільне спілкування сучасними 

іноземними мовами, зокрема англійською.  

Часто заклади вищої освіти вимагають від здобувачів сфери туризму 

володіння англійською мовою рівня не нижче B2 CEFR, що передбачає розуміння 

письмових документів, усного мовлення, здійснення письмової та усної взаємодії в 

рамках таких заходів: привітання та турбота про іноземних клієнтів, продаж 

французьких туристичних продуктів іноземним клієнтам, продаж іноземних 

туристичних продуктів французьким клієнтам, супровід іноземних туристів, пошук 

нових іноземних клієнтів та деякі інші [1]. 

Придатність до працевлаштування випускників більшість Великих шкіл 

визначають достатньо широким переліком професій: туристичний радник; 

туроператор, консультант із продажу квитків; рецептивний агент; агент із 

наземного обслуговування; гід; операційний агент; приймальний делегат; 

розпорядник земельного відведення; менеджер авіакомпанії; спеціаліст із 

маркетингу; менеджер із якості; менеджер післяпродажного обслуговування; 

радник із питань перебування, місцевий організатор туризму; відповідальний за 

цифрову анімацію території; відповідальний за розвиток туризму; технік прийому 

туристів; агент із продажу та бронювання тощо [3]. 

Варто зазначити, що випускники бакалаврату Великих шкіл можуть 

розвивати та вдосконалювати свої специфічні навички, пов’язані з галузевою 

орієнтацією, та/або конкретні функції під час періодів стажування і семінарів із 

професіоналізації та, для деяких із них, у складі загальнонаціональних освітньо-

професійних проєктів «Професіоналізація за кордоном» та «Проєкт 

спеціалізації» [2]. 

У процесі наукового пошуку встановлено сильні сторони Великих шкіл 

Франції, які реалізують освітні програми в галузі туризму. До таких сторін 

відносимо такі: 

• навчання, адаптоване до сектору туризму; 

• програми розвиваються за участю професіоналів-практиків, які 

співпрацюють із освітянами для адаптації програм до розвитку сектору туризму; 

• навчання є частиною мети працевлаштування, завдяки чому 90 % 

випускників знаходять роботу; 

• реалізація зворотної педагогіки: студент стає актором у своєму навчанні, а 

викладач стає тренером, менше лекцій, більше практики; 

• професіоналізація: конкретні бізнес-кейси, проєкти з наставниками, 

майстер-класи, трансверсальність навчання та навичок; 
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• реалізація цінностей взаємодопомоги, переваги над собою, 

доброзичливості; 

• проведення індивідуальних коуч-сесій; 

• пропозиції про стажування та роботу у Франції і за кордоном [1].  

Отже, підготовка фахівців у сфері туризму у Франції реалізується відповідно 

до практико-орієнтованих освітніх програм, які пропонують широкий спектр 

навчальних предметів та оволодіння фаховими і загальними компетентностями. 
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ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

У США 

 

Горєлова М. А. 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті проаналізовано провідні технології організації навчання студентів 

у вищій школі США. З’ясовано, що до зазначених технологій належать 

інформаційно-комунікаційні технології та технології дистанційного навчання. 

Установлено, що при організації дистанційної освіти широке використання набули 

такі технології навчання, як: кейс-технологія, TV-технологія, мережева 

технологія. 

Ключові слова: технології, дистанційна освіта, навчання, студенти, США. 

The leading technologies of organization of teaching students in the USA higher 

education have been analysed. The study has revealed that these technologies include 

information and communication technologies and technologies of distance learning. It 

has been established that case technology, TV technology and network technology are 

widely used for the organization of distance education. 

Key words: technologies, distance education, teaching, students, the USA. 

 

Наприкінці ХХ століття у США почали застосовуватися новітні технології 

організації навчання студентів, котрі стали активно розвиватися. До зазначених 
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технологій, насамперед, належать інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та 

технології дистанційного навчання, які дають можливість молоді здобувати освіту 

без відриву від основного місця роботи. 

На сьогоднішній день існує офіційне визначення фахівцями термінів 

«відкритого навчання» та «дистанційного навчання». Стосовно відмінностей між 

цими поняттями наголосимо, що дистанційне навчання з’явилось історично 

першим у 80-х рр. ХХ століття. Зазначений термін об’єднує два поняття –

дистанційної освіти та дистанційного практичного навчання. Говорячи про 

відкрите навчання, маємо на увазі його ресурсне забезпечення. Отже, засоби 

відкритого та дистанційного навчання є різними.  

Хоча відкрите й дистанційне навчання є різними поняттями, відмінність між 

ними визначити важко, тому що до освітнього процесу залучаються все нові методи 

навчання, котрі включають основні характеристики одного та іншого. 

Взагалі, під поняттям «навчання» можна вважати формальну чи 

неформальну, практичну або теоретичну складову поведінки особистості, групи 

людей на підставі засвоєння знань, набуття навичок та вмінь, ціннісних 

характеристик і ставлення [4]. 

Із метою визначення суті поняття «дистанційна освіта» в американських 

джерелах застосовуються такі синоніми, як: електронне навчання, електронне 

викладання, електронна освіта, дистанційна освіта, дистанційне навчання, 

дистанційне викладання, віртуальне навчання, відкрите навчання тощо.  

ХХІ століттю, у цілому, притаманний швидкий розвиток електроніки та 

комп’ютерних інформаційних технологій. На сьогоднішній день до основних 

засобів електронного навчання студентів у США належать тексти, різноманітні 

ілюстративні матеріали, звуковий супровід, анімації та відео-матеріали, котрі 

більш ефективно впливають на людину, більш швидко сприймаються. 

Серед засобів електронного навчання велику роль відіграє анімація, котра 

сприяє наочному опису необхідних процесів, кращому розумінню та 

запам’ятовуванню матеріалу. 

Взагалі, дистанційне навчання використовується в освітньому процесі, коли 

студент знаходиться далеко за межами закладу вищої освіти та спілкується з 

викладачем за моделлю, яка характерна для заочної форми навчання, й виступає 

технологією, в основу якої покладені принципи відкритого навчання, активно 

користується комп’ютерними навчальними програмами різного призначення.  

Необхідно звернути увагу на те, що в основу дистанційного навчання 

покладено цілеспрямовану та контрольовану інтенсивну самостійну роботу 

студентів, які мають можливість навчатися в зручному місці, за власним розкладом, 

користуватися комплектом спеціальних засобів навчання та спілкуватися з 

викладачами за допомогою засобів теле- та відео-комунікації. 

Сьогодні в США існує велика кількість моделей організації освітнього 

процесу за дистанційною формою навчання. Кожна з цих моделей має як певні 

переваги, так і недоліки, вимоги щодо забезпечення рівня знань і вмінь 

студентської молоді [3]. 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що 

модель у системі дистанційного навчання має такі особливості, як-от: 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

21 

- активізація діяльності студента;  

- глобалізація освітнього процесу. 

Фахівці стверджують, що дистанційна освіта, котра має місце у практиці 

провідних країн світу, побудована на шести моделях, котрі використовують як 

традиційні, так і нові інформаційні технології (телебачення, відеозаписи, друковані 

джерела, комп’ютерні телекомунікації тощо). До таких моделей освіти належать:  

- освіта за типом екстернату; 

- навчання в університеті;  

- освіта, в основу якої покладено співробітництво кількох освітніх закладів; 

- навчання у спеціалізованих закладах освіти;  

- автономне навчання, яке проводиться за допомогою теле- та радіопрограм, 

а також з використанням додаткових друкарських матеріалів; 

- інтегроване навчання, в основу якого покладено мультимедійні програми. 

Як засвідчує проведене дослідження, під час організації дистанційної освіти 

передбачається використання таких технологій навчання, як: кейс-технології, TV-

технології, мережеві технології. 

Кейс-технологія передбачає угрупування навчально-методичних матеріалів у 

спеціальний набір (від англ. кейс ‒ портфель, ситуація), який передається 

студентам для самостійного опанування (з консультаціями тьюторів). Кожен кейс 

являє собою завершений програмно-методичний комплекс, в якому всі елементи 

(матеріали для теоретичного засвоєння, практичні напрацювання, тести, додаткові 

та довідникові дані) пов’язані між собою. Загальновідомими є факт, що метод 

кейсів було вперше використано в 1921 році в Гарвардській школі бізнесу. А 

широке використання зазначений метод отримав уже на початку 50-х років 

ХХ століття [2]. 

Реалізація кейс-технологій не виключає використання як підручників, 

навчальних посібників, так і інших навчально-методичних матеріалів. 

TV-технології також широко використовуються при дистанційному 

навчанні. В їх основу покладено телевізійне мовлення та реалізуються вони як 

інтерактивне телебачення, відеоконференція та використання телевізійних 

лекцій [1]. 

У мережевих технологіях вибір навчального курсу студентами, заняття з 

ними, виконання контрольних завдань, перевірка їх, складання заліків і 

підсумкових іспитів та інші види діяльності здійснюються через широке залучення 

комп’ютерної мережі. До числа мережевих технологій належать: Інтернет-, веб-, 

поштові, інтерактивні й інші технології.  

До технологій навчання студентів у вищій школі США належать і 

різноманітні засоби інтерактивного зв’язку викладачів та студентів, які дають 
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можливість студентам не тільки чути, а й бачити викладачів, а викладачам ‒ 

активно і швидко реагувати на питання, які ставлять студенти.  

Реалізацією технологій навчання студентів у США займаються тьютори, 

координатори, модератори та інші організатори освітнього процесу. 

Зокрема, тьютор повинен мати: 

- певні якості викладача – вміти проводити вступні та заключні заняття, 

допомагати студентам у професійному самовизначенні, забезпечувати дієве 

використання навчально-методичного інструментарію; 

- певні якості консультанта – вміти координувати пізнавальний процес 

студентів, проводити консультаційні та комунікативні заняття, консультувати 

студентів із різних питань курсу, який вивчається; 

- певні якості менеджера – вміти здійснювати набір та формування груп, 

складати графік організації освітнього процесу, контролювати його виконання 

студентами [2]. 

Взагалі комп’ютерний зв’язок передбачає сукупне використання 

комп’ютерів та телекомунікаційних мереж і включає: 

- електронну пошту, котра надає можливість передавати інформацію в 

поштові скриньки учасників освітнього процесу; 

- телеконференцію, яка дає можливість передавати інформацію всім 

студентам одночасно; 

- доступ до певних інформаційних джерел – бібліотечних ресурсів, баз 

серверів тощо. 

Отже, до провідних технологій організації навчання студентів у вищій школі 

США належать інформаційно-комунікаційні технології та технології 

дистанційного навчання. При організації дистанційної освіти широке використання 

набули такі технології навчання, як: кейс-технологія, TV-технологія, мережева 

технологія. 
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ІНЖИНІРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ  

В ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Докучаєва В. В. 

докторка педагогічних наук, професорка 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

м. Полтава, Україна 

 

У статті автор на підставі визначення суті поняття інжинірингу 

досліджує можливості його застосування як наукового методу, а також 

обґрунтовує доцільність використання інструментів означеного способу для 

технологій наукового дослідження в освітній галузі.  

Ключові слова: інжиніринг, проєктування, методологія, технологія 

проєктування, інноваційна педагогічна система, процедура наукового 

дослідження, галузь освіти.  

The author by the definition of the essence of the concept of engineering explores 

the possibility of using engineering as a scientific method and substantiates the feasibility 

of using engineering tools for research technologies in the field of education in the article. 

Key words: engineering, projecting, methodology, technology of projecting, 

innovative pedagogical system, procedure of scientific research, branch of education. 

 

Останнім часом можна спостерігати зростання інтересу до інжинірингу з 

боку представників гуманітарного знання, зокрема фахівців у галузі освіти. Це 

здебільшого прийнято співвідносити з диджиталізацією (цифровізацією) останньої, 

що, у свою чергу, слугує лише певною ланкою в загальному процесі цифрової 

трансформації суспільства.  

З огляду на те, що реальний освітній процес виявляється переповненим 

цифровими технологіями, багато науковців наполягають на необхідності 

інженерного мислення, інженерного підходу в освіті [1]. 

Відповідним чином цей заклик отримує відповідь – через уведення до теорії 

і практики освіти такого конструкту, як «освітній інжиніринг» [4]. Термін 

«інжиніринг» (від англ. engineering – технічний, від лат. enginiun – винахідливість, 

вигадка, знання [7]) означає «технічні… послуги, пов’язані з розробкою й 

підготовкою виробничого процесу, забезпеченням нормального перебігу 

виробництва й реалізації продукції» [8, с. 102–104]. Деякі автори дотримуються 

власного (суттєвою мірою узагальненого) трактування поняття інжинірингу, 

розуміючи під останнім «галузь людської інтелектуальної діяльності, а також 

процес, завданням якого є проєктування, створення, споруда, використання, 

підтримка перетворення (або знищення) концепції, моделі, продукту, процесу, 

системи або технології – для розв’язання конкретних [технічних] завдань» [10]. 

Отже, вирізняючи, так би мовити, «цифровий» і «доцифровий» генезис (В. Д.) 

проникнення інжинірингу до сфери гуманітарного знання й освіти, та 

повертаючись до цифрового контексту його використання, зазначимо, що низка 

досліджень у цій сфері й, зокрема, здійснений науковцями «зіставний аналіз 

сучасної й, далі, майбутньої педагогічної діяльності в цифровому середовищі та 
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характеристик інженерної діяльності» [1, с. 19], уможливили виокремлення 

функцій педагога, збагачених інженерним складником, які полягають, за 

Л. Андрюхіною, у такому: 

- функції, зумовлені проєктним характером педагогічної діяльності й, 

власне, зростаючою проєктністю освіти як соціальної системи; 

- функції навігації в цифровому освітньому середовищі, насиченому 

сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями; 

- функції освітнього форсайту, пошуку й конструювання перспективних та 

випереджальних моделей освіти; 

- функція управління освітнім простором цифрової епохи [1, с. 20]. 

Особливої уваги заслуговує, на наш погляд, міркування науковців стосовно того, 

що « ... освітні організації розвиваються не у вакуумі, тому формування нової 

антропосфери й нової цифрової техносфери інтелектуальної праці неминуче 

змінить освітній простір, управління яким і стане неможливим без освітнього 

інжинірингу» [Там само]. 

Підкреслюючи, у такий спосіб практичний попит інжинірингу з боку освіти, 

воднораз зазначимо, що для нашого дослідження поняття «освітній інжиніринг» 

було актуалізоване дещо раніше, поза зв’язком із диджиталізацією. Це сталося в 

межах розробки концепції проєктування інноваційних педагогічних систем, у 

зв’язку з міждисциплінарним контекстом понять «проєктування» та «інжиніринг», 

які виявилися семантично близькими. Власний дослідницько-експериментальний, 

науково-теоретичний, а також концептуально створювальний досвід надає 

підстави нам актуалізувати ще одну функцію інжинірингу, а саме – використання 

його як засобу, що інструментує процедуру наукового дослідження. Під останнім 

ми розуміємо, зокрема інноваційну діяльність, виконувану в експериментальному 

режимі, і педагогічну дослідницьку діяльність, що є науково забезпеченою [2]. 

Отже, провідного значення набуває питання відповідності інжинірингу 

критеріям науковості, і далі – з’ясування, чи можемо ми скористатися 

інжинірингом як науковим методом. За В. Стьопіним, науковий метод (або метод 

наукового пізнання) – це система регулятивних принципів, прийомів та засобів, за 

допомогою яких досягається об’єктивне пізнання дійсності в межах науково-

пізнавальної діяльності [6]. Як складники наукового методу передбачаються: 

способи дослідження феноменів, систематизація, коригування отриманих раніше 

та нових знань тощо. Як суттєві елементи методу подаються умовивід та висновок, 

які, у свою чергу, здобуваються за допомогою правил та критеріїв міркування, на 

основі емпіричних даних [9]. 

Тому як мету статті розглядаємо таке: на підставі визначення суті 

інжинірингу дослідити його можливості як наукового методу й обґрунтувати 

доречність використання інструментів інжинірингу в технології наукового 

дослідження. 

Розглядаючи питання доречності застосування інжинірингових процедур для 

досліджень, здійснюваних у галузі соціально-гуманітарного знання, ми стикаємося 

з близькими до них питаннями, що також потребують з’ясування щодо 

придатності, пристосованості, адаптованості процедур інжинірингу (який є 
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феноменом технічного походження) для забезпечення процесів, які є професійними 

(у межах відповідних галузей), але які достеменно не можна визначити як 

«виробничі». До таких, зокрема, ми відносимо освітній (педагогічний) процес, а 

також науково-дослідницький процес, підпорядкований розв’язанню завдання 

педагогічної теорії і практики. 

Досліджуючи межі припустимості використання інжинірингу в гуманітарних 

галузях знання, П. Заяц дотримується думки, що «… в умовах соціально 

турбулентного хаосу доречно застосовувати, саме для вивчення гуманітарних 

проблем, інжиніринговий методологічний сценарій» [5, с. 27], який, на думку 

автора, дає можливість «…за допомогою створення холістичних моделей 

діагностувати й спрогнозувати ефект віддачі» [Там само], (вочевидь, ідеться про 

ефективність проєктованого об’єкта – В. Д.). На думку науковця, «інжиніринг – це 

дослідницький прийом, що проєктує технологію, техніки й методи аналізу заданого 

об’єкта, через побудову його ідеальної (холістичної) моделі шляхом виокремлення 

чітких меж якісно-кількісних характеристик досліджуваного об’єкта» [Там 

само, с. 27]. 

З огляду на це, дослідницька доцільність інжинірингу може бути пов’язана з 

певними рівнями методології, яких П. Заяц вирізняє три: теоретико-

фундаментальний, операційно-інструментальний, емпірично-замовний [Там само, 

с. 27–30]. Теоретико-фундаментальний рівень автором подається як «аналіз у 

цілому, що охоплює базові концептуальні дослідження соціально-політичної 

сфери, її структурних елементів у статиці та динаміці», операційно-

інструментальний – як пов’язані з інжинірингом «технології та методи збору, 

опису, систематизації та обробки емпіричного матеріалу», тоді як емпірично-

замовний рівень, на думку автора, здебільшого передбачає «маніпулятивні способи 

оцінки й вирішення завдань для конкретного замовника» [5, с. 27]. 

Оскільки емпірично-замовний рівень передбачає локальне (одиничне) 

застосування, то погодимося з автором у його прагненні поєднати теоретико-

фундаментальний та операційно-інструментальний рівні методології інжинірингу 

з метою подальшої їх об’єктивізації у вигляді системних конструкцій. На цій 

підставі як основний інструмент інжинірингу подається системний аналіз, з його 

подальшим обґрунтуванням на засадах досягнень відповідних наукових шкіл, 

очолюваних Л. фон Берталанфі, Н. Вінером, Г. Саймоном [Там само, с. 27]. 

У випадку розгляду методології інжинірингу як системного інструменту 

досліджень вважаємо доречним використання системно орієнтованих концепцій, 

зокрема розробленої нами концепції проєктування інноваційних педагогічних 

систем [3]. Виходячи з того, що інжиніринг у складі його функцій містить функцію 

проєктування, як цілком можливе розглядаємо відтворення процедур інжинірингу 
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в науковому дослідженні через технологію проєктування [3; 4] із метою 

інструментування (технологізації) процесу дослідження. 

Доцільність використання зазначеної технології як інструменту наукового 

дослідження ми пов’язуємо з тим, що технологія проєктування інноваційних 

педагогічних систем, по-перше, ґрунтується на визначенні проєктування як 

феномену, що має техніко-інженерний генезис (тобто є близьким до поняття 

«інжиніринг»); по-друге, подає процедуру проєктування як життєвого циклу 

системи за схемою «виникнення ідеї – реалізація ідеї», що цілком відповідає циклу 

наукового дослідження; по-третє, ця технологія спрямована на створення 

інноваційної системи, для якої новизна є класоутворювальною ознакою, що, у свою 

чергу, слугує суттєвим показником якості наукового дослідження. 
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У статті подано теоретичне обґрунтування актуальності науково-

педагогічної спадщини видатного вітчизняного педагога К. Д. Ушинського в 

умовах розбудови сучасної української школи. Досліджено можливості 

використання таких педагогічно цінних ідей просвітника як-от: суть й 

значущість ідеї народності у громадському вихованні, рідна мова як першооснова 

національного виховання, розвиток критичного, логічного й творчого мислення 

учнів та багато інших. 

Ключові слова: актуальність, спадщина, К. Ушинський, сучасність, 

українська школа. 

The article presents the theoretical justification of the relevance of the scientific 

and pedagogical heritage of the outstanding Ukrainian educator K .D. Ushynsky in the 

conditions of development of modern Ukrainian school. The possibilities of using the 

educator’s pedagogically valuable ideas are studied. These ideas are: the essence and 

significance of the idea of nationality in public education, the native language as the basis 

of national education, the development of students' critical, logical and creative thinking 

etc. 

Key words: relevance, heritage, K. Ushynsky, modernity, Ukrainian school. 

 

Світ невпинно рухається вперед. Так само швидко змінюються і вимоги до 

сучасної людини, яка вимушена пристосовуватися до складних умов життя. Звідси 

й постає потреба в існуванні гармонійно розвиненої особистості, здатної критично 

мислити, своєчасно реагувати на актуальні проблеми та організовано підходити до 

їх ефективного вирішення. Ці вимоги покликана задовольнити сучасна українська 

школа, яка останнім часом спирається на авторитетні думки закордонних експертів 

та педагогічний досвід провідних країн світу. Однак у цьому гострої потреби немає, 

адже сучасні педагогічні ідеї – це значною мірою модернізовані, оновлені і 

пристосовані до сьогодення ідеї корифеїв світової педагогічної думки: Ж.-

Ж. Руссо, Я.-А. Коменського, А. В. Дістервега, Г. С. Сковороди, 

К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського та багатьох інших.  

Особливе місце в плеяді визначних вітчизняних педагогів відводять 

Костянтину Дмитровичу Ушинському – одному з основоположників вітчизняної 

наукової педагогіки в цілому, народної школи і теорії розвивального навчання 

зокрема. Його безцінний педагогічний досвід покладено в основу праць, що набули 
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світового значення: «Рідне слово», «Три елементи школи», «Про користь 

педагогічної літератури», «Праця в її психічному та виховному значенні», «Про 

народність у громадському вихованні», «Людина як предмет виховання» тощо. І 

сьогодні до авторитетної думки Костянтина Дмитровича звертаються не лише 

українські, а й іноземні педагоги. У чому ж полягає актуальність і цінність його 

ідей? Відповідь на це питання покликана дати наша стаття, мета якої – простежити 

основні педагогічні ідеї Ушинського, визначити їхню сутність та актуальність в 

умовах сучасної української школи.  

«Виховання, коли воно не хоче бути безсилим, має бути народним», – слушно 

зауважив Костянтин Дмитрович у статті «Про народність у громадському 

вихованні» [1]. Під цим поняттям він розумів насамперед усе те своєрідне, 

самобутнє, нетипове й найдорожче, що відрізняє одну націю від іншої і забезпечує 

її повноцінне існування та розвиток. Народна школа, на думку Ушинського, при 

вихованні гідного молодого покоління має враховувати менталітет нації, життєву 

мудрість народу та його асоціативно-образне мислення. А це повсякчас актуально 

для кожного закладу освіти. 

Проаналізувавши навчально-виховні системи Німеччини, Англії, Франції, 

К. Д. Ушинський дійшов висновку, що вони побудовані передусім відповідно до 

інтересів кожного окремого народу, його світовідчуття, поглядів на світову історію 

та своє місце в ній, а тому спрямовані на розвиток у дітей стійких моральних рис, 

які є основою патріотизму і національної гордості: «Кожному народові судилося 

відіграти в історії свою особливу роль, і якщо він забув її, то повинен зійти зі сцени. 

Народ без народності – тіло без душі, якому лишається тільки піддатися законові 

розкладу і знищитися в інших тілах, що зберегли свою самобутність» [1]. 

Хоч вимоги до сучасного навчально-виховного процесу щорічно 

змінюються, проте незмінною залишається потреба в патріотичному вихованні 

дитини, яке формує культурну й національно свідому особистість: «Як нема 

людини без самолюбства, так само нема людини без любові до батьківщини», – 

пише К. Д. Ушинський [1]. Ця любов, відповідно, дає вихователю шлях до серця 

дитини і міцну підпору в боротьбі з її поганими особистими і родинними нахилами.  

Не слід забувати і про першооснову національного виховання – рідну мову. 

Із цього приводу Костянтин Дмитрович наголошував: «Мова народу – кращий цвіт 

усього духовного життя, що ніколи не в’яне і вічно знову розпускається… Мова – 

найважливіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, що поєднує віджилі, живущі 

й майбутні покоління народу в одне велике історичне живе ціле» [3]. Педагог 

наголошує, що мова – це невичерпне джерело знань, адже вона існувала тоді, коли 

ще не було ні книг, ні шкіл. Тому, вивчаючи рідне слово, людина водночас вивчає 

і традиції своїх предків, переймає їхній цінний життєвий досвід.  

Досить корисною та актуальною на сьогодні є думка Ушинського про те, що 

перш ніж розпочати вивчення іноземної мови, учень має спершу оволодіти рідною 

на достатньому рівні. Нічого доброго не вийде, якщо дитина почне говорити одразу 

кількома мовами – тоді жодна з них не стане для неї рідною. Аби не допустити 

цього, батьки й вчителі повинні пам’ятати: чим інтенсивніше вивчення іноземної 

мови, тим інтенсивнішим має бути освоєння дитиною рідної мови (щоб зрівняти 

їхній вплив). 
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Одна з магістральних цілей нової української школи – розвиток критичного, 

логічного й творчого мислення учнів. Для цього необхідно враховувати вікові 

психологічні особливості дітей, на чому неодноразово наголошував і Костянтин 

Ушинський. У статті «Три елементи школи» він особливу увагу звертає на 

важливість розвитку в учнів мимовільної і передусім довільної пам’яті шляхом 

застосування таких принципів, як актуалізація вивченого матеріалу, пошук зв’язку 

нового з уже відомим та принцип наочності (особливо для молодшої школи, учні 

якої мислять фарбами, формами і звуками). 

Не оминає своєю увагою К. Д. Ушинський і потребу трудового виховання в 

школі, наголошуючи, що розумова і фізична праця мають гармоніювати між собою; 

що праця – це не лише спосіб задоволення матеріальних та духовних потреб 

людства, а й один із найбільш доцільних шляхів розвитку розумових, моральних і 

фізичних сил учня [4] . 

Особливу увагу у своїх працях Костянтин Дмитрович приділяє і особистості 

вчителя, який, прагнучи до самовдосконалення і самоосвіти, повинен тим самим 

надихати своїх учнів, бути для них беззаперечним прикладом для наслідування. 

Сучасний педагог має, згідно з поглядами К. Д. Ушинського, відзначатися 

невтомним потягом до творчих пошуків; неповторним стилем роботи і взаємодії з 

учнями та їхніми батьками; почуттям власної гідності, педагогічного такту й 

оптимізму; умінням відчувати і розуміти свого вихованця, розвивати його 

розумовий і моральний потенціал [2; 5]. 

Таким чином, із вищесказаного можемо дійти певних висновків. Педагогічні 

погляди К. Д. Ушинського є актуальними і нині. Його практичний досвід зводиться 

до утвердження ідеї про необхідність розвивального навчання, в основі якого – 

організований, систематичний вплив на розум і душу дитини на засадах народності, 

спрямований на формування і розвиток її як здорової, розумної, моральної, творчої, 

національно свідомої, культурної та освіченої особистості. А це – саме той міцний 

фундамент, на якому будується сучасна українська школа.  
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Автором зазначається, що в контексті потужного процесу інтеграції 

освітнього процесу нашої країни до європейських та міжнародних освітніх 

інституцій, особливого значення набуває типологія дефініцій з метою уніфікації 

освітніх процесів та ведення наукового дискурсу в загальноприйнятій міжнародній 

термінології. У статті наведено аналіз змісту терміну «компетентність» в 

нормативних актах Європейського Союзу та України в галузі освіти. 

Ключові слова: компетентність, рамкова програма, Європейський Союз, 

законодавство України. 

In the context, the с powerful process of integrating the educational process of our 

country to European and international educational institutions, of particular importance 

is the typology of definitions to unify educational processes and scientific discourse in 

common international terminology. it the article – a comparative analysis of the term 

“ompetence” in the legal plan of regulations of the European Union and Ukraine in the 

field of education. 

Key words: competence, framework program, European Union, legislation of 

Ukraine. 

 

Питанню формування компетентностей студентів закладів вищої освіти в 

сучасному українському педагогічному дискурсі приділяється значна увага. Але до 

цього часу не існує єдиного наукового погляду на суть терміну «компетентність», 

який є багатогранною науковою категорією. Зазначений термін може стосуватися 

як цілих соціальних груп, так і особистості. Сьогодні це поняття використовується 

в різних галузеях знань – соціології, педагогіки, психології, права, філософії та 

предметної професійної спеціалізації.  

Термін «компетентність» вживається не лише для визначення досягнення 

вершини фахової майстерності в окремій спеціалізованій галузі загальнолюдських 

знань, але й застосовується у різних сферах дослідження життєдіяльності окремих 

осіб, суспільств та культур, і зазвичай визначення суті означеного поняття залежить 

від галузі науки з позицій якої він розглядається. У березні 1996 року за програмою 

Ради Європи про реформу освіти на симпозіумі в Берні було прийнято 5 ключових 

компетентностей для молодих європейців – відповідальність, участь у прийнятті 

групових рішень, здатність вирішувати конфлікти без агресії, підтримувати та 

покращувати демократичні інститути. У тому ж році директором департаменту 

освіти Юнеско – Жаком Делором – було зроблено доповідь «Освіта як прихована 

скарбниця», в якій наголошено на 4 стовпах освіти, на 4 ключових 

компетентностях. Для того, щоб людині бути успішною в сучасному світі, 
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продуктивно жити та взаємодіяти, потрібно навчитися вчитися, навчитися 

працювати, навчитися жити та навчитися жити разом.  

1997 року Міжнародна організація економічного співробітництва та розвитку 

(Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) розпочала проєкт 

«Визначення та вибір компетенцій: теоретичні та концептуальні фундації» 

(DeSeCo). До складу OECD у 2021 році входило 38 країн світу, які формували 

майже 60 відсотків світового ВВП. Це майже всі країни Європейського Союзу, 

Великобританія, США, Туреччина, Японія.  

У країнах, які входять до складу цієї організації, мешкають майже 18 

відсотків населення планети. Як свідчить проведене дослідження, у 2002 році 

експертами DeSeCo для офіційного використання було видано Директиву 

«Визначення компетентностей. Теоретичне та концептуальне обґрунтування», де 

термін «компетентність» визначено як здатність відповідати вимогам суспільства 

та успішно виконувати завдання з використанням як когнітивних, так і логічних 

дій, успішно зустрічати індивідуальні та соціальні виклики, мати знання 

(включаючи практичні), мотивацію, бути ціннісно орієнтованим та мати інші 

соціальні й персональні якості, що разом забезпечуватимуть спроможність діяти 

ефективно.  

Взагалі поняття «компетентність» включає такі структурні компоненти, як-

от: знання, когнітивні навички, практичні навички, відносини, цінності та етика, 

мотивація. Важливим у висновках DeSeCo є те, що компетентність проявляється 

тільки в індивідуальній та практичній ситуаціях. Так, наприклад, місцем для прояву 

компетентностей, які спонукають дії, передбачають намір змінити причини, або 

досягти цілей, розвиваються шляхом дії та взаємозв’язків у формальному та 

неформальному освітньому процесі можуть бути екстремальні виклики, 

персональні ситуації розвитку.  

Необхідно наголосити і на тому, що джерелом набуття компетентностей 

може бути не тільки формальна школа з учителем, а й інші місця життєдіяльності 

– сім’я, місце праці, засоби масової інформації, культурні та релігійні організації, 

мультикультурне суспільство.  

2006 року Європейським Союзом було прийнято рамкову програму, яка 

визначила ключові компетентності, котрі необхідні для успішного життя в 

суспільстві. До таких компетентностей віднесено такі: комунікація рідною та 

іноземними мовами, математичні компетентності, компетентності в природничих 

та точних науках, цифрова грамотність, навчання вчитися, соціальна і 

громадянська компетентність, почуття ініціативності й взаємодії, культурна 

впевненість та самовираження. 

Станом на 2022 рік у Великобританії та країнах Європейського союзу діє 

Рамкова програма уточнених ключових компетентностей щодо навчання протягом 

життя, що була прийнята в січні 2018 року Європейським парламентом та Радою 

Європейського Союзу.  

У глосарії Рамкової угоди визначено, що компетентність – це поєднання 

знань, навичок і ставлень. Крім того, окремо визначаються такі терміни: 

- «знання» як комбінація фактів, цифр, концепцій, ідей і теорій, котрі вже 

усталені й дають розуміння конкретної сфери;  
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- «навички», що виражають здатність і спроможність особистості 

застосовувати наявні знання для досягнення певних результатів; 

- «ставлення», які проявляються у сприйнятті та налаштованості стосовно 

дій людини чи ситуації, які приводять до відповідних реакцій чи дій. 

Отже, невід’ємною складовою компетентності згідно з Рамковою угодою 

Євросоюзу, окрім знань та навичок, виступає дія та мотивація застосувати знання 

та навички для успішного досягнення цілей.  

Аналіз законодавства про освіту дає підстави свідчити про те, що до 

ключових компетентностей у редакції Рамкової угоди від 2018 року належать: 

грамотність, мовна компетентність, математична компетентність та 

компетентність у галузі технологій, науки та інженерії, цифрова компетентність, 

особиста, соціальна, навчальна компетентність, громадянська компетентність, 

підприємницька компетентність, компетентність культурної обізнаності та 

самовираження. 

Отже, у законодавстві країн Європейського Союзу термін «компетентність» 

є чітко окресленим та включає три необхідні складові: знання, навички, дію і 

мотивацію до неї для успішного досягнення цілей.  

Проаналізуємо, яким чином визнання терміну «компетентність» зафіксовано 

у площині законодавства України в галузі освіти. 

Організацію освітнього процесу в Україні регламентовано Конституцією 

України та шістьма законами України: «Про освіту» [3], «Про дошкільну 

освіту» [2], «Про повну загальну середню освіту» [4], «Про вищу освіту» [1], «Про 

професійну (професійно-педагогічну) освіту» [6], «Про позашкільну освіту» [5]. 

Наголосимо на тому, що термін «компетентність» використовується лише у 2-х із 

вищеперелічених законів – Законах України «Про освіту» та «Про вищу освіту» і 

визначається однаково як «здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, 

провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації 

знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих 

якостей» [1; 3]. 

Визначення суті досліджуваного поняття також можна знайти в Постанові 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», 

де компетентність розглядається як «динамічна комбінація знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особи успішно соціалізуватись, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність» [7]. Взагалі, станом на лютий 2022 року є чинними три 

нормативні акти, які регламентують використання терміну «компетентність» в 

Україні.  

Отже, можна дійти висновку, що в українському національному науковому 

дискурсі ще залишається достатньо простору для всебічного дослідження з точки 

зору різних галузей знань терміну «компетентність», його уніфікації із міжнародно 

визнаними дефініціями та внесення доповнень до чинних нормативних актів, що 

регламентують діяльність у галузі надання освітніх послуг. 
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У статті розкривається поняття інтернаціоналізації освіти та її переваги. 

Автором визначено види співпраці між закладами освіти та бар’єри співпраці. 

Розкрито особливості співробітництва в цифровому спілкуванні. Окреслено 

напрями співпраці Європейського інституту неперервної освіти та українських 

закладів освіти. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, інтернаціоналізація освіти, бар’єр, 

заклад освiти, Україна, Європейський інститут неперервної освіти. 

The article author reveals the concept of internationalisation of education and the 

advantages of it. The types of cooperation between educational institutions are 

determined as well as the barriers of cooperation The special features of digital 

communication cooperation are highlighted. The cooperation activities of European 

Institute of Continuing Education and Ukrainian educational institutions are determined. 

Key words: internationalisation, internationalisation of education, barrier, 

educational institution, Ukraine, European Institute of Continuing Education. 
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One of the strategic tasks of each educational institution is to ensure the 

internationalization of activities and the development of international cooperation at all 

levels: academic, research, administrative, socio-cultural levels. 

The idea of “internationalization of education” is enshrined in the Bologna 

Declaration, 1999. It means the formation of the common European space of higher 

education. 

Internationalization in its institutional dimension is “the process of integrating of 

the international / intercultural dimension into the teaching, research and service functions 

of higher education”. 

In European education policy, the internationalization of higher education is one of 

the main principles on which the education policy is based. 

In Ukrainian school legislation, the internationalization of higher education is also 

a strategic priority related to political, economic, academic and cultural factors, provided 

that the best international quality standards and the mechanisms for ensuring it are 

integrated into the national context. 

In this regard, the role of the educational institution is to expand the network of 

independent partners and to find new cooperation mechanisms. 

The practice of internationalization determines the following advantages: 

- participation of free educational institutions in the educational network for the 

exchange of information and resources; 

- integration of scientists into the international educational and scientific network; 

- conducting joint research; 

- academic mobility; 

- project activity; 

- improving the quality of educational services; 

- implementation of international standards in various activities; 

- strengthening competitiveness of educational institutions; 

- benchmarking; 

- strengthening and improving the image of educational institutions; 

- human resources development; 

- development of speech competence of interaction participants, etc. 

The types of cooperation depend on the level of involvement of the partners and 

may include: 

• concluding bilateral and multilateral agreements with independent partners from 

European countries; 

• study of the experience of foreign colleagues in the modernization of the 

educational process; 

• participation in programs, projects, events, conferences, forums with foreign 

institutions; 

• participation in partner exchange programs; 

• implementation of joint training programs; 
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• organization of joint international scientific and practical conferences, seminars, 

symposia; 

• participation in projects and programs of international organizations; 

development of joint educational projects; 

• organizing socio-cultural activities. 

However, there are some barriers of cooperation, namely: bureaucracy, limited 

resources, system inflexibility, lack of motivation of partners (formal activity). 

The outbreak of COVID-19 significantly affected the implementation of 

international activities of European Institute of Continuing Education, in some ways 

slowed down the development of international academic mobility in 2020 and accelerated 

the need to modernize activities for 2021–2022. 

Taking into account these force majeure circumstances, the main focus has been 

on the introduction of digital communication components, in particular: 

- introduction of online events: scientific and pedagogical internships, international 

video conferences, video lectures, webinars; participation in professional international 

web communities and internet forums; online cooperation in the preparation of scientific 

articles; giving video lectures by foreign teachers, etc.; 

- introduction of blended and distance learning and education; 

- development of network interaction between partner institutions using the 

possibilities of virtual online cooperation. 

Special attention should be paid to such an aspect of the internationalization of 

education as the development of the communication activities of a modern university. 

The communication activity of a university is a comprehensive presentation of the 

institution in the social space. 

An important part of the internationalization of higher education is communication 

through international cooperation, which means: 

• the creation of a system of information field and communications as a modern 

mechanism for the development of international activities, 

• the facilitation of the development of the full range of administrative support for 

international university cooperation. 

The internalisation of education is based on common values, which should be 

realized in productive, active cooperation, not in pre-accreditation conventions, or if it is 

beneficial to someone. As for Ukraine, the educational institutions in Ukraine are open 

for communication, joint publishing activities, monographs, scientific articles in the 

journals.  

European Institute of Continuing Education is a network of experts in pedagogy, 

law, security, economics and management. Nowadays, there are experts from different 

countries, such as Poland, Lithuania, Ukraine, Malaysia, America, Lithuania, the Czech 

Republic, Serbia. We should do everything to bring education and culture together to our 

nations.  
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У статті розкрито витоки ідеї наскрізного виховання, показано особливості 

її розвитку у різних часових вимірах. З’ясовано, що ідея наскрізного виховання , як 

складової педагогічного процесу, бере початок з давніх-давен, починаючи з 

усвідомлення особливої ролі виховання у формуванні особистості, визначення 

виховного потенціалу процесу навчання, його форм, методів, засобів; 

обґрунтування виховної сили освіти взагалі.  

Ключові слова: витоки, наскрізне виховання, виховний потенціал освіти, 

виховуюче навчання, цінності. 

The origins of the idea of cross-cutting upbringing have been revealed in the 

article. The specific features of development of this idea in different time dimensions have 

been shown. It has been found that the idea of cross-cutting upbringing as a part of 

pedagogical process originates from ancient times, starting with the awareness of the 

special role of upbringing in the formation of personality, determining the upbringing 

potential of training, forms, methods and means of it and substantiation of upbringing 

power of education, on the whole. 

Key words: origins, cross-cutting upbringing, upbringing potential of education, 

upbringing training, values.  

 

Одним із провідних принципів реформування вітчизняної освіти в сучасних 

умовах визначено «виховання на цінностях», що має на меті «формування 

ціннісних ставлень і суджень, які слугують базою для успішної взаємодії 

особистості з суспільством» [4]. Реалізація зазначеного принципу передбачає 

запровадження наскрізного виховання. Термін увійшов у науковий обіг з 

прийняттям Концепції НУШ. 

Суть наскрізного виховання полягає, по-перше, у тому, що виховний процес 

як невід’ємна складова освітнього процесу, орієнтується на загальнолюдські, 

зокрема, морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до 

життя, повага до себе та інших людей) та соціально-політичні (демократія, повага 

до рідної мови, культури, закону, патріотизм, відповідальність тощо) цінності [4].  

По-друге, наскрізне виховання – це процес, що пронизує всі сторони 

суспільного життя особистості, передбачає задіяння і урахування її досвіду: 

максимальне використання виховних можливостей цілісного педагогічного 

процесу, залучення батьків до взаємодії зі школою на засадах партнерства, 

організацію тісного співробітництва з позашкільними закладами, громадами, 

створення виховного середовища. 

Реалізація наскрізного виховання вимагає запровадження комплексу заходів, 

зокрема, формування нової філософії освіти, нового змісту виховання, розробки 
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програм виховання цінностей за віком, ціннісно-виховних орієнтирів виховання; 

збагачення змісту освіти системою цінностей; виявлення наскрізних цінностей; 

охоплення вихованням не тільки всіх вікових категорій здобувачів освіти, а й всіх 

сфер розвитку особистості, а також максимального розкриття творчо-

дослідницького, виховного потенціалу навчання і всього педагогічного процесу. 

Незважаючи на актуальність, ця проблема на сьогодні недостатньо 

досліджена. Існують поодинокі публікації теоретико-методичного (Т. Гавлітіна), 

інструктивного (Л. Гриневич) спрямування, а також з представлення досвіду шкіл 

окремих регіонів у цьому напрямі. 

Близькими до порушеної проблеми є ґрунтовні публікації філософсько-

педагогічного характеру стосовно суті понять «цінності», «виховання», досвіду їх 

формування у закладах освіти (В. Гриньова, О. Іонова, М. Култаєва, О. Попова, 

Н. Ткачова, Н. Тнагова, А. Троцко, М. Ящук та ін.). 

У контексті проблеми наскрізного виховання привертають увагу праці, 

присвячені створенню освітньо-розвивального (Л. Карпова), виховного 

(С. Омельченко) середовища. 

Однак наскрізне виховання як науково-практична проблема потребує 

виваженого підходу до її розв’язання з різних сторін: теоретичного аналізу, 

визначення відповідних завдань, напрямів, норм, методів, з’ясування і розробки 

методичного супроводу, забезпечення даного процесу, а також підготовки вчителя, 

спроможного реалізувати виховання на цінностях.  

Як відомо, кожне явище, ідея, концепція мають свою історію, досвід, творче 

використання яких здебільшого впливає на якість, результати сучасних процесів. 

Наскрізне виховання як складова педагогічного процесу за своїм 

призначенням, механізмом реалізації близьке до понять «виховуюче навчання», 

«виховний потенціал навчання», які використовувалися, досліджувалися в різні 

періоди розвитку вітчизняної педагогічної науки і шкільництва і розкривали роль і 

суть виховання в цілісному педагогічному процесі. 

Зазначимо, що в історії розвитку педагогічної освіти і шкільництва проблема 

взаємодії, взаємозалежності виховання і навчання, виховання і освіти, виховання і 

розвитку особистості завжди привертало увагу педагогів, письменників, 

громадських діячів. Усвідомлюючи роль виховання у формуванні особистості 

(якостей, стосунків, поведінки, цінностей) відповідно до запитів суспільства, вони 

розкривали шляхи його реалізації в процесі навчання, в умовах родинної взаємодії, 

самоосвіти тощо. 

Підкреслимо, що кожна епоха висувала свої приорітети, але у всі віки 

залишалися незмінними загальнолюдські, християнські цінності, серед яких 

особливе місце займали цінності любові до Батьківщини, рідної мови, патріотизм, 

демократія, свобода тощо. Так, з давніх-давен помічено унікальну силу окремих 

виховних засобів. Про особливу роль виховання у формуванні моральних якостей-

цінностей свідчить «Повесть временных лет», у якій Нестор виступає як перший 

історик давньоруської школи. Він уже в ті часи звернув увагу на можливості засобів 

виховання «божого дотримання», «книжкової прихильності», «доброчесності», 

«вірності клятві», «милосердя» тощо. 
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Звернення до історико-педагогічних джерел, що засвідчують розвиток освіти 

в період Київської Русі (IX–XIII ст.) дозволяє констатувати, що вже в ті часи 

зароджувалася ідея єдності і гармонії виховання і навчання.  

У період Українського відродження, як свідчить аналіз статутів братських 

шкіл, пріоритетними цінностями стають почуття патріотизму, національної 

свідомості, гідності, гуманізму; вірність народним традиціям, мові, культурі тощо.  

Саме в цей період було звернено увагу на виховну роль у процесі навчання 

книг, підручників, посібників, книжок для домашнього читання тощо. Виховний 

потенціал книжок реалізовувався за рахунок насиченості їх моральними 

сентенціями, формою викладення матеріалу: не тільки катехізичного, а й 

діалогового, високохудожнього оформлення книги, а це залежало, як правило, від 

майстерності автора, його культури, освіченості. 

Ідея наскрізного виховання набула більших обрисів у ХVІІІ столітті. Про це 

свідчить аналіз спадщини Г. С. Сковороди. Як прихильник виховання на основі 

вітчизняного досвіду, він закликав виховувати людину у гармонії розумового, 

морального і фізичного виховання. Головне, підкреслював філософ і педагог, 

виховати в людині такі цінності, як гідність, вдячність, працьовитість як основу її 

життя, любов до Батьківщини, почуття дружби, потребу в самоосвіті, 

саморозвитку. А це можливо, за його переконанням, через «науку», «навчання», 

«самостійну роботу» та через педагогічний процес. 

Такої ж думки дотримувалися і інші просвітяни: Ф. Прокопович, 

С. Калиновський, Й. Крюковський, Є. Славинецький та ін. Вони не тільки 

проголошували ідею особливої значущості виховання цінностей, а й на практиці 

намагалися реалізувати її, використовуючи різні способи, методи, прийоми. 

Саме в цей час посилилась роль народної педагогіки як «багатотомного 

усного підручника навчання і виховання», як самостійного засобу виховання. 

Використання народної педагогіки в процесі навчання, підкреслював 

М. Стельмахович, сприяє формуванню у дітей правильних уявлень про явища 

навколишнього життя, розвитку пізнавальних психічних процесів (відчуттів, 

сприймання, пам’яті, уявлення, мислення, мовлення), розвитку допитливості, 

кмітливості і розумових здібностей, інтелектуальних умінь і навиків [6]. 

Підкреслимо, що народна педагогіка містила в собі могутню силу для 

виховання загальнолюдських цінностей. Наприклад, історична пісенність, народна 

поезія, прислів’я, поговірки цього періоду досягли вершин, піднімалися до 

яскравих узагальнень патріотичного змісту. 

Розквіт ідеї особливої ролі виховання як складової педагогічного процесу 

відбувся в ХІХ ст., коли саме і з’явився термін «виховуюче навчання», який 

започатковано німецьким педагогом І. Гербартом на початку ХІХ ст. (1807 р.) і 

розумівся як органічне поєднання навчання і виховання в єдиний складний процес. 

У вітчизняній педагогіці введення терміну в науковий обіг відбувається у 70-

ті роки ХІХ ст. у працях С. Миропольського («Ідея виховуючого навчання в 

застосуванні до народної школи»), В. Стоюніна («Про виховання»), М. Буканова 

(«Основні психологічні поняття. Виховуюче навчання», «Ідеали і засоби 

морального впливу і виховуючого навчання на учнів»). 
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Думка про важливість виховання християнських цінностей, моральних 

розумових якостей пронизувала всі твори і промови українських педагогів, 

письменників Б. Грінченка, О. Духновича, Ю. Федьковича та ін. Доводилася 

необхідність і можливість максимальної реалізації педагогічного процесу 

(П. Каптерєв) для досягнення цієї мети. 

Зазначимо, що саме в цей період з’явилися публікації, автори яких не тільки 

констатували виховну силу науки, конкретних предметів, а й визначали умови, за 

яких ця сила буде реалізована і надасть очікувані результати. 

У ХІХ ст. визначилися основні напрями реалізації виховного потенціалу 

педагогічного процесу:  

• розкриття виховної ролі освіти в цілому, конкретних предметів, які 

впливають на світогляд дитини, «прямо вводять у світ моральних ідей і 

відкривають широкий простір» (К. Ушинський); 

• використання можливостей методів навчання для розвитку розумових і 

моральних якостей (пізнавальна активність, інтерес, самостійність, наполегливість, 

працьовитість, відповідальність); 

• застосування освітньо-виховних можливостей навчальних засобів: 

підручників, читанок, посібників тощо, які мали обов’язково відповідати вимогам 

щодо змісту, оформлення, форми подання матеріалу; 

• урахування рівня підготовки і педагогічної майстерності вчителя. 

Отже, наскрізне виховання розуміємо як таке, що пронизує, охоплює всі 

сфери суспільного життя дитини (заклад освіти, родина, позашкільні установи, 

Громада, навколишнє середовище), «вступаючи у взаємодію», розкриває, 

використовує виховний потенціал кожної з них, вирішує конкретні завдання, що 

відповідають сучасним вимогам, і реалізується безперервно упродовж життя. 

З’ясовано, що наскрізне виховання має давні корені завдяки особливій 

взаємодії і взаємозв’язку з усіма факторами формування і впливу на особистість 

(освіта, розвиток, середовище, родина тощо). 

Установлено, що історія розвитку педагогічної науки і практики презентує 

унікальну роль і значення виховання у структурі педагогічного процесу як його 

складової. 
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У статті висвітлено актуальність професійної підготовки психологів, 

соціальних педагогів та працівників до роботи з наслідками травматичного 

досвіду, розглянуто види психотравмівних подій та криз, з якими стикаються 

військові та цивільне населення під час війни, представлено досвід зарубіжних 

країн щодо надання соціально-психологічної допомоги військовослужбовцям та 

населенню в зоні збройних конфліктів. 

Ключові слова: психічна травма, посттравматичний стресовий розлад, 

соціально-психологічна допомога, реабілітація. 

The article highlights the relevance of professional training of psychologists, social 

teachers and workers to deal with the consequences of traumatic experiences. It considers 

the types of traumatic events and crises faced by the military and civilians during the war 

as well as presents the experience of foreign countries in providing social and 

psychological assistance to servicemen and population in areas of armed conflict. 

Key words: mental trauma, post-traumatic stress disorder, social and 

psychological assistance, rehabilitation. 

 

Ескалація російської військової агресії актуалізувала проблему підготовки 

психологів, соціальних педагогів та працівників (як фахівців, що працюють з 

дітьми і дорослими в різних соціальних сферах, надаючи соціально-педагогічну та 

психологічну допомогу населенню) до реабілітаційної роботи з 

військовослужбовцями та цивільним населенням, значна частина якого потерпає 

від наслідків травматичного досвіду, набутого під час війни. Фахівці мають 

володіти дієвими методиками відновлення психічного здоров’я й соціально-

психологічної реабілітації людей, що проживають у зоні бойових дій, вимушених 

переселенців, військовослужбовців, рятувальників, родин учасників бойових дій, 

полонених, пропалих безвісти і загиблих та інших категорій, які безпосередньо 

стикаються з людськими й матеріальними втратами, зазнаючи важкої психічної 

травми.  
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Під час війни значна кількість людей стикається з загрозою важких 

психотравмівних подій, пов’язаних із втратою важливих для людини цінностей, 

фактом або загрозою смерті, серйозного тілесного ушкодження чи насильства та 

іншими гіперекстремальними ситуаціями (втратою близької людини, полоном, 

тортурами, присутністю при загибелі рідних, бойових побратимів, мирного 

населення, переживання багаторазового зіткнення з нестерпними деталями 

травмівних подій, картинами смерті, убивств, поранень і людських страждань), які 

характеризуються надмірною руйнівною силою й пов’язані з навантаженням, що 

перевищує адаптаційно-компенсаторні можливості організму й супроводжується 

руйнуванням психічного здоров’я, викликаючи почуття жаху, гострої 

безпорадності та втрати контролю [1]. Такі події змінюють звичний спосіб життя, 

загрожуючи збереженню людиною особистісної цілісності. За таких умов людина 

втрачає здатність досягати життєвих цілей і перебуває у стані важкого 

психологічного стресу, який, за неможливості його конструктивного подолання 

(самостійного – чи за допомогою фахівців), супроводжується когнітивними 

змінами, порушенням здатності до регуляції афектів, що спричиняє виникнення 

посттравматичного стресового розладу як стійкої реакції на травмівну подію, що 

характеризується тривалими психічними, фізичними й особистісними змінами, 

унеможливлюючи повноцінну життєдіяльність людини. 

Психологічні дослідження [1; 4] свідчать, що різні види криз (кризи втрати 

близьких людей, втрати здоров’я, свободи та волі, приниження людської гідності, 

пережитого насильства) як вкрай важкі небезпечні ситуації, яких неможливо було 

уникнути й наслідки яких складно розв’язати звичними способами, «породжують 

дефіцит смислу в подальшому житті людини», коли неможливо реалізувати свої 

прагнення, цілі й цінності – все те, що забезпечує внутрішню цілісність 

особистості. Такі кризи призводять до втрати сенсу попереднього стилю життя, 

поведінки й діяльності, безповоротно перекреслюючи життєві задуми, залишаючи 

єдиним виходом модифікацію особистості та сенсу її життя.  

Щодо кризи втрати житла, роботи, місця проживання, означена подія, 

залежно від індивідуальних особливостей людини, може сприйматися як: складне 

завдання, що потребує пошуку шляхів розв’язання; деструктивний досвід із 

подальшою відмовою від активного соціального та професійного розвитку; 

особиста трагедія, що призводить до дезорганізації, породжуючи відчуття розпачу 

і безнадії [1]. Одночасне зіткнення людини в умовах воєнного конфлікту з низкою 

травмівних подій ще більше ускладнює можливості самостійного подолання їх 

руйнівних наслідків.  

Усе це зумовлює актуальність своєчасної допомоги воїнам і цивільному 

населенню, до якої мають долучатися всі соціальні суб’єкти, котрі володіють 

відповідним потенціалом, зокрема, уряд, державні та недержавні організації, 

широка громадськість, педагоги всіх рівнів і видів освіти, фахівці в галузі 

психології, медицини, соціальної педагогіки та соціальної роботи, волонтери. 

Причому актуальним є як надання професійної допомоги з метою реабілітації й 

відновлення людини після пережитої травми й попередження розвитку ПТСР, так 

і ознайомлення населення з методиками самозцілення та самодопомоги. 
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Так, у армії США та міжнародних миротворчих місіях кожний військовий 

підрозділ професійно володіє способами контролю бойового стресу, зокрема, 

методами його первинної, вторинної і третинної профілактики. На рівні дивізій та 

бригад функціонують відділи охорони психічного здоров’я, які очолюють 

психіатри. Офіцери з охорони психічного здоров’я мають магістерський ступінь із 

психології чи соціальної роботи, серед їхніх основних завдань: планування заходів 

із контролю бойового стресу, надання реабілітаційної допомоги у військовій 

частині; консультування командирів та лікарів дивізії з питань психічного 

здоров’я; співпраця з капеланами та медичним персоналом, які супроводжують 

військових щодо забезпечення навчання найновіших практик діагностики та 

лікування психологічних і психічних розладів [1; 2; 5]. Фахівці з психічного 

здоров’я здійснюють також психосоціальну підтримку та супровід родин 

військовослужбовців, їхніх дружин і дітей.  

У бойових військових частинах на рівні бригад, функціонують підрозділи з 

контролю бойового стресу, де працюють психіатри, психологи, соціальні 

працівники, спеціалісти з психічного здоров’я, трудотерапевти та медичні сестри, 

котрі виявляють бійців з ознаками посттравматичного стресового розладу, 

організовують профілактичні та відновлювальні заходи й оперативно забезпечують 

короткострокову своєчасну реабілітацію військовослужбовців із проявами 

бойового стресу в польовому відновному центрі поряд із місцем основної 

дислокації військових частин [1]. 

Важливими напрямами роботи означених підрозділів є: 1) формування 

психічної стійкості бійців до бойового стресу, готовності до дій в обстановці, що 

різко змінюється, під час тривалого нервово-психологічного напруження; 

2) навчання військовослужбовців технік саморегуляції психічного стану в умовах 

бою, вміння замінювати ірраціональні думки на конструктивні, формування 

навичок самоконтролю й оволодіння конструктивними діями в екстремальних 

ситуаціях; 3) розвиток упевненості, здатності до концентрації та керування увагою, 

вміння зосереджуватися на потрібному об’єкті, перебувати в теперішньому 

моменті, миттєво оцінювати весь потік вхідної інформації, виокремлювати 

критичні для успіху компоненти, зосереджувати на них увагу і виконувати 

відповідні дії, протидіючи примусовому зосередженню уваги чи її розсіюванню, 

що забезпечує оптимальні рішення в критичних ситуаціях [1; 5]. За підтримки 

командирів солдати вчаться розглядати допущені помилки не як особисту поразку, 

а здобутий досвід. Важливим напрямом є також надання психологічної допомоги 

військовослужбовцям, що зазнали впливу екстремальних чинників службово-

бойової діяльності та їхнім сім’ям. 

Невід’ємною ланкою соціально-психологічної підтримки є реалізація 

інтегрованої системи збереження психічного здоров’я учасників бойових дій під 

час переходу від статусу військовослужбовця до статусу ветерана, що передбачає 

психологічну реабілітацію бійців із бойовою психічною травмою та ПТСР, 
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супровід осіб з інвалідністю, одиноких солдатів і ветеранів, а також надання 

допомоги в професійній та сімейній реінтеграції.  

Ізраїль, у якому військові дії відбуваються протягом тривалого часу, має одну 

з найрозвинутіших систем психологічної підтримки військовослужбовців і 

цивільного населення. Серед її основних підрозділів: підрозділ діагностики, 

профілізації та профорієнтації; служба психологічної підтримки 

військовослужбовців; підрозділ із реабілітації та роботи з демобілізованими; 

служба підтримки цивільного населення під час кризових ситуаціях; служба роботи 

з сім’ями постраждалих [3]. Система допомоги цивільному населенню в умовах 

ведення бойових дій передбачає діяльність добровільних штабів кризових 

ситуацій; пунктів оповіщення населення та пунктів термінової допомоги. За місцем 

проживання розміщуються інформаційні стенди, проводиться регулярне навчання, 

для цивільного населення застосовуються тренувальні вправи за методом «хибних 

тривог», здійснюється роз’яснювальна робота в закладах освіти, застосовуються 

спеціальні методики донесення інформації дітям молодшого віку. 

Сьогодення підтверджує перспективність використання досвіду допомоги 

військовим та цивільному населенню країн світу під час воєнних дій в Україні. 

Працює національний телемарафон «Єдині новини» із метою цілодобового 

оперативного оповіщення населення про поточну ситуацію в країні, організовані 

евакуаційні заходи, відбувається інформування щодо можливостей отримання 

різних видів допомоги, у тому числі психологічної, надаються рекомендації з 

питань безпеки під час війни, здійснюється відповідне SMS-інформування. 

Надається професійна психологічна допомога постраждалим та людям із зони 

активних бойових дій, у закладах освіти здійснюється просвітницька робота з 

мінної безпеки, правил поведінки в екстремальних ситуаціях, планується системна 

підготовка і навчання дітей і дорослих навичкам виживання в умовах воєнних дій. 
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МЕТОД КОДУВАННЯ ЗА GROUNDED THEORY METHODOLOGY 

В ПРОЦЕСІ ПРОЄКТУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ДИЗАЙНУ 

ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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У статті на основі вивчення міждисциплінарної методологічної та 

психолого-педагогічної літератури розкриваються основні етапи побудови 

дослідницького дизайну. Спираючись на закордонні методологічні розробки, 

подається опис методу кодування за Grounded Theory Methodology та 

окреслюються перспективи його застосування в історико-педагогічних 

дослідженнях.  

Ключові слова: метод кодування, дослідницький дизайн, Grounded Theory 

Methodology, теоретико-методологічна перспектива, історико-педагогічне 

дослідження. 

The article based on the study of interdisciplinary methodological literature 

reveals the main stages of construction of a research design. Relying on foreign 

methodological works, a description of the coding method according to Grounded Theory 

Methodology is given and the prospects of its application in historical and pedagogical 

research are outlined.  

Key words: coding method, Grounded Theory-methodology, research design, 

theoretical and methodological perspective, data analysis methods, historical and 

pedagogical research. 

 

Результативність наукового дослідження залежить від багатьох факторів. 

Для подальшого розвитку та вдосконалення сфер життя людини вкрай важливо, 

щоб результати дослідницьких робіт, відповідаючи критеріям якості, 

якнайповніше розкривали суть досліджуваного феномена [2]. Одним із головних 

інструментів для досягнення цієї мети є чітко продуманий, виважений 

дослідницький дизайн, основними елементами якого є свідома артикуляція 

дослідницького інтересу та актуальних питань, вибір теоретико-методологічної 

перспективи та методів дослідження.  

Теоретико-методологічне позиціонування визначає те, під яким кутом 

аналітичного зору та за допомогою яких концептуальних інструментів буде 

сформульований, проведений та представлений дослідницький проєкт. Це свого 

роду аналітичне підсвічування, що творить контур досліджуваного об’єкта та 

виокремлює його антураж. Воно визначає, яка частина реальності, в якому розмірі 

та в якій формі буде відтворена дослідником. Як картини Пікассо відрізняються від 

картин Леонардо да Вінчі через обрану техніку та стиль автора, так і дослідницькі 

проєкти з різними теоретико-методологічними підходами будуть відрізнятися 

через обраний фокус. При цьому цінність дослідження має залежати від емпіричної 

відповідності, аналітичної коректності та концептуальної витримки, а не від 
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теоретико-методологічного вибору як такого. Адже саме в теоретико-

методологічному плюралізмі полягає свобода мислення та джерело новизни, а 

також чітке «ні» будь-яким проявам ідеології в науці. 

Наступним кроком після вибору теоретико-методологічної перспективи, як 

правило, має стати визначення методів дослідження. Тут також залишається 

незмінним імператив взаємоузгодження всіх складових дослідницького проєкту, 

починаючи від чіткого формулювання дослідницького інтересу та актуальних 

питань, і закінчуючи вибором форми представлення результатів. Визначенню та 

аргументації вибору методів дослідження має приділятися достатньо уваги ще на 

початку проєктування, адже будь-яка невідповідність негативно позначиться на 

всьому дослідженні та з великою вірогідністю призведе до спотворення 

результатів [6, с. 15–22]. 

На сучасному етапі розвитку суспільних наук існує три варіанти 

методологічної побудови, або ж «дизайну», дослідження: так звані якісні, кількісні 

та змішані. В основі якісних методів лежить реконструктивна парадигма з фокусом 

на соціальній природі речей та явищ, іманентності досліджуваного в досліднику та, 

як результат, постійній (само)рефлексії. Для кількісних методів характерним є 

слідування ідеям об’єктивізму з об’єктивною реальністю та переносом 

дослідницького акценту на кількісні показники. Звідси часте використання 

статистичних методів, орієнтація на перевірку гіпотез, дедуктивна логіка 

дослідження. Змішані методи («mixed methods») ґрунтуються на поєднанні різних 

кількісних та/або якісних, про що і свідчить їх назва. У будь-якому разі 

найголовнішим для дослідника є осмислене та доречне використання цих методів, 

уникання їх несвідомого змішування [6, с. 19].  

Говорячи про методи аналізу даних, що застосовуються в дослідженнях з 

історії педагогіки, варто, перш за все, звернути увагу на специфіку історичних 

досліджень в цілому, що полягає в частій неможливості для дослідника встановити 

безпосередній зв’язок із предметом свого дослідження. Аналіз найчастіше 

ґрунтується на архівних матеріалах, представлених текстами, аудіо записами, 

картинами, фотографіями тощо. Для вивчення таких даних застосовується метод як 

якісного, так і кількісного контент-аналізу [1]. Цей метод дає можливість 

проаналізувати значний обсяг даних, тримаючи інтерпретації дослідника в межах 

тексту, що аналізується. 

Однак у тому випадку, коли завдання дослідника полягає в проведенні більш 

детального аналізу певного, відносно невеликого за розміром тексту, можуть бути 

застосовані додаткові методи аналізу даних. Наприклад, це може бути метод 

кодування за Grounded Theory-методологією, яка базується на циклічному вивченні 

предмету дослідження з постійними порівнянням, саморефлексією дослідника, 

пошуком абдуктивних висновків, відшліфовуванням дослідницьких питань в 

процесі аналізу тощо [7; 5]. В якості даних розглядається будь-що, що може 

допомогти скласти мозаїку дослідження. Кодування за Grounded Theory може 

також бути застосоване для аналізу експертних інтерв’ю як бази задля покращення 

якості та контролю побудови категорій при контент-аналізі. 

В основу методу, як і у Grounded Theory-методології в цілому, покладено 

постійне порівняння, індуктивна та абдуктивна побудова кодів та інтеграція всього 
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аналізу [3, c. 319; 4, c. 51]. На початку відбувається «відкрите кодування», метою 

якого є «примусити» текст «відкритися» та «заговорити». Після детального 

прочитання матеріалу, текст ділиться на невеликі сегменти у вигляді окремих 

словосполучень чи навіть слів, до яких систематично ставляться запитання щодо 

того, які аспекти предмету дослідження тематизуються, які актори були задіяні, які 

замовчуються, чому та з яких причин.  

Метою цієї техніки є не допустити простого перефразування матеріалу з 

одного боку, а з іншого – уникнути несвідомого та неконтрольованого проникнення 

власних мотивів та намірів дослідника у процес аналізу.  

Особлива увага має бути спрямована на «живі» коди, тобто слова чи 

словосполучення з ознаками окремого коду, що містяться у самому тексті [7, c. 60, 

64–65]. Такі коди є досить цінними для дослідника, оскільки є своєрідними 

самородками, що якнайкраще відображають суть материнського тексту, і тому 

мають у першу чергу бути використаними при аналізі.  

За відкритим кодуванням слідує осьове. Усі категорії, які були створені у 

процесі відкритого кодування, детально аналізуються. Із них обираються 

найголовніші, після чого шляхом установлення часових, просторових, 

мотиваційних, причинно-наслідкових зв’язків навколо цих ключових категорій 

вибудовуються певні кластери, що відображають логічні співвідношення кодів між 

собою в тексті [7, c. 61].  

Коли всі відкриті коди були згруповані навколо відповідних осьових, 

починається завершальний етап аналізу – селективне кодування. Відповідно до 

дослідницьких питань та дослідницького інтересу формуються серцевинні 

категорії, які в процесі подальшого аналізу логічно об’єднуються довкола 

дослідницьких питань за допомогою постійних порівнянь, запитань та побудови 

гіпотез [3, c. 324–326]. У результаті категорії об’єднуються по-новому, і текст 

починає відкривати для дослідника прихований у ньому зміст. 

Отже, особливою рисою методу кодування за Grounded Theory Methodology, 

у порівнянні з іншими методами аналізу текстів, є глибше висвітлення прихованих 

змістових структур шляхом порівняння, пошуку логічних зв’язків, орієнтації на 

дослідницькі питання. Цей метод дає змогу примусити дані «заговорити своєю 

власною мовою», при цьому даючи відповідь на сформульовані проблеми. 

Водночас, відкриваючи додаткові можливості аналізу, цей метод має і свої 

обмеження. Перш за все, це часові затрати, необхідні для проведення якісного 

аналізу. Пов’язаною з цим є практична складність застосування цього методу щодо 

великих об’ємів даних. Крім того, не кожне дослідницьке питання, як і не кожен 

текст, відповідатимуть можливостям такого кодування. Якщо ж відповідність 

знайдена, то кодування за Grounded Theory Methodology може використовуватися і 

як окремий самостійний метод, і як методичне доповнення у контексті змішаного 

дослідницького дизайну задля кращого розкриття змісту даних, зокрема у межах 

історико-педагогічних досліджень. 
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Пандемія Covid-19 спровокувала різкі зміни в освітньому контексті. 

Здається, що у використанні онлайн-навчання є певні успіхи, та проблема 

соціальної дистанції більш не є актуальною проблемою.У цій статті представлені 
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результати опитувань, проведених у Норвегії та Україні, щодо динаміки 

професійної цифрової компетентності в період освітньої трансформації. 

Ключові слова: цифрові технології, дошкільна освіта, вихователь закладу 

дошкільної освіти, цифрова компетентність, ставлення. 

The context of education has changed dramatically due to the Covid-19 pandemic. 

It seems that the use of online education has increased even though the need for social 

distancing is no essential. This article presents results of the surveys conducted in Norway 

and Ukraine and dedicated to the dynamics of professional digital competence in times 

of educational transformation. 

Key words: digital technology, early childhood education, pre-service teachers, 

digital competence, attitudes. 

 

Attitude and digital technology use in early childhood education 

A key aspect of digital education is the need to equip all learners with digital 

competence, which involves knowledge, skills and attitude. This is stated in the European 

Commission’s digital education action plan for 2021–2027 [1]. Prior to the Covid-19 

pandemic, attitudes towards digital technology seemed to have the greatest impact on 

practitioners’ use of digital technology among early childhood education (ECE) teachers 

and pre-service ECE teachers. A large American study of ECE teachers (n = 1234) found, 

through the use of a path model, that attitudes towards the value of technology had the 

greatest impact on ECE teachers’ technology use [2]. When Casillas Martín et al. [3] 

studied Spanish pre-service ECE teachers in 2017 (n = 332), they found that students 

acknowledged the need for and importance of ICT for their future careers and wanted to 

become proficient in their use of ICT. The pre-service ECE teachers assessed their 

attitudes towards ICT as being very positive, but they described their use of ICT as 

moderate and their knowledge related to it as limited. The authors concluded that digital 

competence was yet to be achieved by students beginning their training in ECE studies. 

If this is the case, it is crucial that we are aware of the dynamics of professional digital 

competence (PDC), which involve technical skills, attitude and subject-related 

pedagogical competence. Palomino [4] also found that Spanish pre-service ECE teachers 

showed favourable attitudes towards the use of ICT, but that the attitudes were 

conditioned by the appropriate training received. The research has shown that teachers’ 

negative attitudes towards the use of digital technology is related to training 

deficiencies [4]. The research conducted prior to the educational transformation has also 

supported the notion of a strong link between attitude and practice. Mueller et al. [5] 

found that attitude towards computer technology proved to be a critical contributor when 

distinguishing between successful and less successful integrators of digital technology in 

teacher education. They claimed that the predictive strength of attitude towards computer 

technology as an instructional tool was consistent with recent research. Hew and 

Brush [6] found that technology integration was directly influenced by four barriers, 

listing teachers’ attitudes and beliefs towards using technology as one of them.  

Teaching with digital technology changed dramatically as Covid-19 became a 

global concern. Due to social distancing and mandatory requirements, education and 

society had to lock down. This varied across the globe in severity, but education was 

conducted digitally for a long time. The change was so dramatic that, in research 
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terminology, it is referred to as the educational transformation [7; 8]. This article presents 

results from a survey conducted in Norway of how attitudes towards digital technology 

have been affected during the educational transformation. Using the outcome of the 

results from the relationship between two Norwegian cross-sectional studies, this article 

discusses the results of a Ukrainian cross-sectional study. The results from the Norwegian 

analysis indicate a disruption within the dynamics of digital practices. Prior to the 

pandemic, attitude was a statistically significant predictor of students’ expected use of 

technology in their future professional practices with children. When conducting the same 

survey ten months into the pandemic, attitude was no longer a predictor related to the use 

of digital technology [9]. This calls for further research, and the Ukrainian data have 

added an international perspective to the study. All data collected are based on the same 

survey construct. 

Research question 

What are the dynamics between Ukrainian pre-service ECE teachers’ competence, 

use and attitudes regarding digital technology and educational practices? 

Background for the study. The results of the multiple regression analysis from 

the Norwegian data from 2020 and 2021 showed that there were different dynamics 

between use, competence and attitude between the groups. As shown in Table 1, attitude 

was not a statistical predictor for future use of ICT in 2021. For the model in 2021, only 

PDC was statistically significant for pre-service ECE students’ application of digital tools 

in their future work with children. The adjusted R-square for the multiple regression 

model was 0,162, which indicates that 16,2% of variation in the output variable (I will 

often use digital tools in my future pedagogical work in kindergarten) can be explained 

by competence as the main predictor. 

Table 1 

Standardized linear regression coefficients to predict the professional application 

of ICT with the use of the item ‘I will often use digital tools in my future 

pedagogical work in kindergarten’ [8] 

Data Attitude PDC 

2020 (n = 61) 0,27** (p = 0.012) 0,43*** (p = 0,000) 

2021 (n = 57) –0,05 (p = 0.655) 0,45*** (p = 0,001) 

*Significant at the 0,05 level (two-tailed)  

**Significant at the 0,01 level (two-tailed)  

***Significant at the 0,001 level (two-tailed) 

 

This comparative study is based on a quantitative survey conducted at different 

points in time. The first data collection was conducted in Norway at the start of the 

pandemic, April and May 2020, at UiT The Arctic University of Norway. Of the 85 pre-

service ECE teachers in the last semester of their bachelor’s degree, 61 replied to the 

survey, resulting in a response rate of 71,8%. After experiencing extensive use of online 

education, follow-up surveys were conducted during the spring of 2021. In February, 57 

of the 80 Norwegian pre-service ECE teachers in the last semester of their bachelor’s 

degree replied to the survey, resulting in a response rate of 70,4% (these findings are 
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presented as background for the study). The second round of data collection was 

conducted in both Norway and Ukraine. The Ukrainian survey was conducted during 

April and May 2021 at Kharkiv National Pedagogical University, where 55 of the 73 pre-

service ECE teachers in their third year of education responded to the survey, resulting in 

a response rate of 75,36%. The survey applied in this study was developed in 2015 and 

has since been modified and refined. It has been applied internationally and over time in 

Norway, with persistent results of sufficient scores when calculating the construct’s 

internal consistencies. When using regression analysis to test attitude and PDC as 

predictors for application of digital tools, both predictors have been shown to be 

statistically significant for pre-service teachers and teacher educators in both Norway and 

New Zealand [9; 10; 11]. 

We calculated Cronbach’s alpha as a measure for internal consistency. This 

determines whether the data can be employed for research and whether the acceptable 

value of alpha is between 0,70 and 0,90 [12]. We found that alpha was acceptable for 

further analysis (see Table 2). We have used Student’s t-test to determine statistical 

difference when comparing means, and effect sizes were calculated using Cohen’s d-

value: 0,2 = small effect, 0,5 = medium and 0,8 = large effect [13, p. 267]. We operated 

with a significance level of 0,05. 

Table 2 

Measure for internal consistency by Cronbach’s alpha 

Variable 
Norway 20 

(n = 61) 

Norway 21 

(n = 57) 

Ukraine 21 

(n = 55) 
Number of items 

PDC 0,676 0,754 0,706 8 

Attitude 0,721 0,706 0,759 8 

 

Descriptive statistics of variables. When calculating the effect size there was 

hardly any difference between the two groups of students when looking at mean-scores 

of their DC (see table 3), their attitudes and their expected use of digital tools in their 

future professional practices. 

Table 3 

Means, standard deviation and effect sizes for the items used in the regression 

analysis 

Variable Norway 

(SD) 

Ukraine 

(SD) 

Effect 

size (d) 

PDC 3,53 (0,64) 3,45 (0,53) 0,13 

Attitude 3,53 (0,53) 3,56 (0,54) - 0,05 

I will often use digital tools in my future 

pedagogical work in kindergarten 

3,84 (1,09) 4,00 (0,63) - 0,18 
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Multiple regression analysis: The Ukrainian results. Through use of regression 

analysis, the dynamics between these variables seem more interesting and differences 

between the countries are found. Keeping in mind the absence of attitude as a predictor 

in the Norwegian regression model for 2021, the dynamics within Ukrainian digital 

practices seem to have remained more stable (see table 4). For the Ukrainian model, both 

predictors were statistically significant for pre-service ECE teachers’ application of 

digital tools in their future work with children. The adjusted R-square for the multiple 

regression model was 0,337, which indicates that 33,7% of variation in the output variable 

(I will often use digital tools in my future pedagogical work in kindergarten) can be 

explained by the two predictors in the model. 

Table 4 

Standardized linear regression coefficients to predict the professional application 

of ICT with the use of the item ‘I will often use digital tools in my future 

pedagogical work in kindergarten’ 

Data Attitude PDC 

2021 (n = 55) 0,39** (p = 0,005) 0,28* (p = 0,040) 

 

Separate standardized linear regression analyses. The explanatory power of 

predictors when analysed separately is presented in Table 5, it shows that the explanatory 

power remains significant within the Ukrainian model. 

Table 5 

Explanatory power of the predictors when analysed separately 

Output variable Year Attitude PDC 

Norway: I will often use digital tools in my 

future pedagogical work in kindergarten 

2020 

(April) 

23,9%*** 32,0%*** 

2021 (Feb.) 0,8% 17,5%*** 

Ukraine: I will often use digital tools in my 

future pedagogical work in kindergarten 

2021 

(April) 

0,29%*** 24,4%*** 

 

Descriptive statistics single variables. When looking through the single variables, 

there are certain differences that stand out as being statistically significant (see Table 6). 

One is related to when the respondents were asked to agree or disagree with the statement 

“Expectations related to the use of digital tools in kindergartens frustrate me”. Both 

nations tended to disagree with the statement, but there was a significant difference 

regarding the degree to which they were in disagreement (d = - 0,72). When asked to 

disagree or agree with the statement “The use of digital tools is essential for good 

pedagogical programmes in kindergartens”, the difference was also statistically 

significant (d = - 0,68). The Norwegian pre-service ECE teachers were close to neutral, 

while the Ukrainian pre-service ECE students had a tendency to agree with the statement 

(see Table 6 and Figure 1). 
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Table 6 

Statistically significant mean differences within single variables. The table also 

shows p-values (t-test) and effect size (Cohen’s d) 

Variable Norway 

(SD) 

Ukraine 

(SD) 

Effect 

size (d) 

p-value 

Expectations related to the use of digital 

tools in kindergartens frustrate me. 

2,05 

(0,93) 

2,75 

(1,02) 

- 0,72 0,001*** 

The use of digital tools is essential for 

good pedagogical programmes in 

kindergartens. 

3,14 

(1,14) 

3,82 

(0,86) 

- 0,68 0,001*** 

 
Figure 1. Clustered bar chart showing percentage of responses to the statement 

“The use of digital tools is essential for good pedagogical programmes in 

kindergartens” by country 

 

The need for further research. In order to understand the reasons for the statistical 

difference between Ukrainian and Norwegian pre-service ECE teachers, it is necessary to 

qualitatively analyse the educational context in both Ukraine and Norway. In Ukraine, 

the use of digital technology is regulated by the regulatory framework [14]. In the most 

recent edition of Basic component of preschool education, the educational line ‘Computer 

literacy’ was introduced in the variable component, which provides for the formation of 

the informative competence of a pre-schooler. It also emphasizes that the use of ICT in 

the educational process of kindergarten is one of the newest and most urgent problems in 

pedagogy. The system of modern preschool education needs the constant introduction of 

innovative technologies throughout the educational process. In Norway, digital 

technology was mentioned in the framework plan for kindergartens as early as 1995, but 

the Ministry of Children and Family Affairs showed no real interest in ICT’s potential in 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

53 

kindergarten settings, or in developing digital literacy among practitioners [15]. This has 

improved in recent years, and the current framework plan for kindergartens has a stronger 

emphasis on digital technology, stating that “digital practices in kindergarten shall 

encourage the children to play, be creative and learn” [16, p. 44]. But there is still a lack 

of research into the field of PDC in early education [17], and the lack of conceptual clarity 

regarding what PDC entails is a challenge [18]. 

Teachers play a major role in all educational reforms and innovations, since they 

are the ones in charge of adapting their educational environment to whichever resources 

they are offered, ICT being one of them [3]. The fact that attitudes have weakened as a 

predictor of Norwegian pre-service ECE teachers’ application of digital technology could 

serve as an indicator that the handling of the crisis has affected how attitude plays a role 

in digital practices. As no one was prepared for the extensive use of online education, the 

handling of the challenge was rather ad hoc and varied in quality. But the pandemic 

affected all countries in Europe, causing an increase in online education. In Ukraine, with 

the appearance of the first cases of Covid-19, a lockdown was declared on 12 March 2020, 

according to the decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine [19]. Educational 

institutions of all levels started online education, and this was also the case for Norway. 

Higher education institutions continued to work in that way until June 2020. In the autumn 

of 2020 and throughout 2021, universities were encouraged to conduct classes using 

online education. The difference found between Norwegian and Ukraine pre-service ECE 

teachers could also be a result of broader variances related to pedagogical traditions and 

culture. 

There is a need for more research into whether this effect is related to the extensive 

use of online education, the quality of education provided during the pandemic or more 

fundamental differences in pedagogical and educational cultures. In reality, there are 

probably many factors involved, but a more complex understanding is needed to ensure 

quality in ECE programmes that educate pre-service teachers because the hybridization 

of education is here to stay. Based on the Memorandum of Understanding between 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University and UiT The Arctic 

University of Norway, we encourage fellow researchers, PhD candidates and others to 

engage in the further exploration of these differences in the statistics that have emerged 

from this study. What lies behind these numbers needs to be qualitativrly researched to 

gain a deeper understanding of the involved complexity of professional digital 

competence in a new educational context. 

 

References 

1. European Commission. (2020). Digital education action plan (2021–2027). 

Resetting education and training for the digital age. URL : 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-

communication-sept2020_en.pdf. 

2. Blackwell, C. K., Lauricella, A. R., & Wartella, E. (2014). Factors influencing 

digital technology use in early childhood education. Computers & Education, 77, 82–

90. URL : https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.04.013. 

3. Casillas Martín, S., Cabezas González, M., & García Peñalvo, F. J. (2020). 

Digital competence of early childhood education teachers: attitude, knowledge and use 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf


Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

54 

of ICT. European Journal of Teacher Education, 43(2), 210–223. URL : 

https://doi.org/10.1080/02619768.2019.1681393. 

4. Palomino, M. D. C. P. (2018). Information and communication technologies and 

inclusive teaching: Perceptions and attitudes of future early childhood and primary 

education teachers. Problems of education in the 21st century, 76(3), 380–392. 

5. Mueller, J., Wood, E., Willoughby, T., Ross, C., & Specht, J. (2008). Identifying 

discriminating variables between teachers who fully integrate computers and teachers 

with limited integration. Computers & Education, 51(4), 1523–1537.  URL : 

https://doi.org/10.1016/j.compedu.2008.02.003. 

6. Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and 

learning: current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational 

Technology Research and Development, 55(3), 223–252. URL : 

8. https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5. 

7. Firmansyah, R., Putri, D., Wicaksono, M., Putri, S., Widianto, A., & Palil, M. 

(2021). Educational Transformation: An Evaluation of Online Learning Due To COVID-

19. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 16 (7), 61–76. 

8. Gouda, H. (2020). Evolution of Higher Education and the effect of Covid-19 

Pandemic. Journal of Research & Method in Education, 10 (6), 44–49. 

9. Madsen, S. S., & Thorvaldsen, S. (2022). Implications of the imposed and 

extensive use of online education in an early childhood education program. Nordisk 

barnehageforskning, 19(1), 1–20. URL : https://doi.org/10.3402/nbf.v19.258. 

10. Thorvaldsen, S., & Madsen, S. S. (2018). The interaction between teacher 

educators and their students on the use of educational technology: Similarities and 

differences of attitudes, skills, and practice across a generational change. I: The Online, 

Open and Flexible Higher Education Conference 2018 - Proceedings. 

11. Madsen, S. S., Thorvaldsen, S., & Archard, S. (2018). Teacher educators’ 

perceptions of working with digital technologies. Nordic Journal of Digital Literacy, 

13(3), 177-196. URL : https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2018-03-04. 

12. Tavakol, M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach’s alpha. 

International Journal of Medical Education, 2, 53–55. URL : 

https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd. 

13. King, B. M., Rosopa, P. J., & Minium, E. W. (2011). Statistical Reasoning in 

the Behavioral Sciences (6th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. 

14. Базовий компонент дошкільної освіти (Державний стандарт 

дошкільної освіти). Нова редакція. URL : 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazov

oho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf. 

15. Bølgan, N. (2012). From IT to Tablet: Current Use and Future Needs in 

Kindergartens. Nordic Journal of Digital Literacy, 7(3), 154–171. URL : 

https://doi.org/10.18261/ISSN1891-943X-2012-03-02 ER. 

16. Ministry of Education and Research. (2017). Framework plan for 

kindergartens. Content and tasks. URL : https://www.udir.no/globalassets/filer/barneha

ge/rammeplan/framework-plan-for-kindergartens2-2017.pdf. 

https://doi.org/10.3402/nbf.v19.258
https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2018-03-04
https://doi.org/10.5116/ijme.4dfb.8dfd


Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

55 

17. Tveiterås, N. C., & Madsen, S. S. (2022, in press). From Tools to Complexity? 

A systematic literature analysis of digital competence among pre-service teachers in 

Norway. Lecture Notes in Educational Technology (Springer). 

18. Erstad, O., Kjällander, S., & Järvelä, S. (2021). Facing the challenges of ‘digital 

competence’. Nordic Journal of Digital Literacy, 16(2), 77–87. URL : 

https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2021-02-0. 

19. Кабінет міністрів України (2020). Постанова від 11 березня 2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-2020-%D0%BF#Text. 

 

 

 

СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЛАТВІЇ 

 

Магілін О. В. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкрито завдання військової освіти Латвії: забезпечення 

навчання військовослужбовців, забезпечення проходження ними міжнародних 

курсів підвищення кваліфікації, забезпечення високої якості освіти. З’ясовано, що 

до системи військової освіти Латвії входять заклади освіти, які здійснюють 

підготовку і перепідготовку військовослужбовців у різних галузях військової 

справи. 

Ключові слова: військова освіта, система освіти, заклад військової освіти, 

мета навчання, завдання діяльності закладів освіти, Латвія. 

The tasks of Latvia’s military education are to ensure the training of servicemen, 

to ensure that they take international advanced training courses, and to ensure the high 

quality of education. The system of military education in Latvia includes educational 

institutions that provide training and retraining of servicemen in various fields of military 

affairs. 

Key words: military education, educational system, military educational 

institution, purpose of education, tasks of educational institutions, Latvia. 

 

Латвія з 2004 року є країною-членом НАТО, що дає підстави для висновку 

про її досить високі досягнення у сфері військової освіти і підготовки. Одним із 

надбань Національних збройних сил Латвії є професійні, добре навчені солдати, які 

не лише оволодівають теоретичними знаннями, а й практично досягають 

установлених фізичних і моральних норм [2]. 

Завданням системи військові освіти Латвії є забезпечення навчання 

військовослужбовців та співробітників Національних збройних сил на 

кваліфікаційних та професійних курсах; забезпечення проходження 

https://doi.org/10.18261/issn.1891-943x-2021-02-0
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військовослужбовцями міжнародних курсів підвищення кваліфікації; організація 

та керування розробкою і вдосконаленням військових доктрин та статутів; 

забезпечення високоїх якості військової освіти; забезпечення фінансування 

військової освіти [1]. 

До системи військової освіти Латвії входять такі заклади освіти: Латвійська 

академія національної оборони, Школа інструкторів Національних збройних сил, 

Піхотна школа, Військово-морський навчальний центр, Навчальний центр 

бойового забезпечення та постачання, Комунікаційна школа, Мовна школа. 

Розглянемо завдання їхньої діяльності більш докладно [2]. 

Латвійська Національна академія оборони, яка була створена як академія 

Міністерства оборони, є державним закладом вищої освіти, який реалізовує освітні 

програми, проводить науково-дослідну діяльність у військовій сфері.  

Основним завданням Академії є:  

• підготовка офіцерського і командного складу для національної оборони 

Латвії; 

• організація та проведення наукових досліджень у галузі національної 

оборони та безпеки;  

• виховання молодих військових розвідників, латиських патріотів, духовно 

та фізично розвинених особистостей з високою моральністю, честю та обов’язком, 

керівників, здатних брати на себе відповідальність і успішно керувати особовим 

складом [3]. 

Школа інструкторів Національних збройних сил є військово-освітньою 

установою покликаною реалізовувати програми професійного підвищення 

кваліфікації і стажування. 

Завданнями Школи інструкторів є: 

• надання інструкторам підрозділів та здобувачам військової освіти 

можливість оволодіти професійною кваліфікацією, необхідною для проходження 

військової служби, а також здобуття майбутніми фахівцями загальних знань і 

навичок відповідно до стандартів, установлених Міністерством оборони Латвії; 

• підготовка кваліфікованих спеціалістів, які мають всебічні теоретичні 

знання та практичні навички для виконання професійних завдань; 

• гнучке підвищення кваліфікації та перепідготовка військовослужбовців 

відповідно до потреб НАТО і Міністерства оборони Латвії; 

• сприяння вдосконаленню системи забезпечення якості професійної 

військової освіти; 

• участь у розробці програм навчання, що відповідають специфіці 

Національних збройних сил Латвії, в аналізі результатів навчання та вдосконаленні 

існуючих програм навчання [4]. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

57 

Піхотна школа Національних збройних сил Латвії є військово-навчальним 

закладом для реалізації базових професійних військових програм, військово-

кваліфікаційних курсів. 

Завданнями піхотної школи є такі: 

• здійснення індивідуальної базової підготовки військовослужбовців та 

підготовка солдатських спеціальностей (кулеметник, рятувальник, підготовка 

військових водіїв); 

• проведення навчання добровольчих резервів; 

• участь у розробці програм навчання відповідної специфіки, аналізі 

результатів навчання та вдосконаленні існуючих програм навчання; 

• виконання окремих завдань та проєктів, поставлених командуванням 

Національних збройних сил Латвії [2]. 

Військово-морський навчальний центр створено як військово-навчальний 

заклад для підготовки морських прикордонників. Підрозділ підготовки водолазів 

та Підрозділ морської підготовки готують добре навчених, знаючих, 

цілеспрямованих військових моряків, які відповідають стандартам НАТО та 

кваліфікаційним вимогам Національних збройних сил Латвії. 

Завдання Військово-морського навчального центру: 

• підготовка кваліфікованого, мотивованого персоналу, здатного працювати 

у підрозділах військово-морських сил; 

• підвищення професіоналізму і кваліфікації офіцерів та інструкторів 

військово-морських сил; 

• підготовка фахівців з виявлення та знешкодження мін; 

• підготовка та перепідготовка водолазів, супервайзерів водолазів і 

операторів; 

• організація семінарів, лекцій та конференцій відповідно до основних 

напрямів діяльності військово-морських сил із залученням іноземних фахівців; 

• організація взаємодії з військовими, громадськими, державними та 

муніципальними установами, організаціями; 

• співпраця з іншими підрозділами та закордонними установами у галузі 

професійних кваліфікацій [2]. 

Навчальний центр бойового забезпечення та постачання – це підрозділ 

Національних збройних сил, який реалізує програми навчання дорослих та 

проводить індивідуальне навчання бойової підтримки.  

Завдання Навчального центру бойового забезпечення та постачання: 

• реалізація програми навчання дорослих; 

• забезпечення індивідуальної підготовки особового складу Національних 

збройних сил та іноземних солдатів у таких галузях: знешкодження 

вибухонебезпечних предметів, військове машинобудування, непряма вогнева 
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підтримка, навчання протитанковій зброї, бронетанкова підготовка, підготовка 

кінологів. 

• розроблення та оновлення індивідуальних програм навчання [1]. 

Комунікаційна школа створена для забезпечення підготовки всіх категорій 

військовослужбовців Національних збройних сил і співробітників Національної 

системи оборони на різних рівнях відповідно до стандартів НАТО в галузі зв’язку, 

комп’ютерної техніки, шифрування, обробки електронної інформації. 

Завдання Комунікаційної школи: 

• навчання військовослужбовців і співробітників системи національної 

оборони спеціальностям зв’язку, використання комп’ютерної техніки, 

комп’ютерних програм та криптографії; 

• участь у розробці програм навчання відповідної специфіки, в аналізі 

результатів навчання та вдосконаленні існуючих програм навчання; 

• підвищення кваліфікації викладацького складу відповідно до новітніх 

інформаційних технологій, технологій зв’язку та шифрування [2]. 

Мовна школа Національних збройних сил Латвії здійснює навчання в галузі 

іноземних мов для підготовки особового складу збройних сил та співробітників 

Міністерства оборони до роботи у структурах НАТО, підрозділах Національних 

збройних сил, навчання у закордонних військово-навчальних закладах, реалізації 

проєктів міжнародного співробітництва та участь у міжнародних місіях відповідно 

до вимог НАТО. 

Завдання мовної школи: 

• реалізація програм навчання іноземних мов; 

• надання можливості набути якісних знань іноземних мов; 

• розроблення навчальних програм з іноземних мов відповідно до рівнів 

НАТО STANAG 6001; 

• розроблення програм та тестів з англійської мови, що відповідають 

стандарту НАТО STANAG 6001; 

• проводення тестування з англійської мови НАТО STANAG 6001 [2]. 

Отже, система війської освіти Латвії включає широку мережу закладів вищої 

освіти, які забезпечують якісну підготовку військовослужбовців у всіх галузях.  
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Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки здобувачів наукового 

ступеня «доктор філософії» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки». 

Подано зміст, форми та методи організації навчання. Розкрито особливості 

викладання дисципліни «Основи порівняльної педагогіки», які сприяють 

формуванню когнітивних компетенцій аспірантів.  

Ключові слова: освітні, педагогічні науки, порівняльна педагогіка, доктор 

філософії, когнітивні компоненти. 

The article is devoted to the topical problem of training candidates for the degree 

of “Doctor of Philosophy” in the specialty “Educational, pedagogical sciences”. The 

content, forms and methods of organization of training are given. The peculiarities of 

teaching the discipline “Fundamentals of Comparative Pedagogy”, which contribute to 

the formation of cognitive components of graduate students, are revealed. 

Key words: educational, pedagogical sciences, comparative pedagogy, doctor of 

philosophy, cognitive components. 

 

The course on the integration of the national educational system of Ukraine into 

the international educational space actualizes the study of the state and trends in the 

development of educational systems of the world’s leading countries. The results of 

comparative research contribute to solving complex problems that arise in the way of 

systemic reforms in the education sector today. The analysis of dissertation research 

showed a significant scientific interest of third (educational and research) level students 

who have chosen the path of research in the field of “Education Science” to determine 
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strategic guidelines, content, forms and methods, trends in educational transformations, 

their importance in scientific and professional-practical pedagogical activity. [2]. 

Therefore, the elective components of the educational and research program 

“Doctor of Philosophy” in the specialty “Educational, Pedagogical Sciences” included 

the discipline “Fundamentals of Comparative Pedagogy”. According to the curriculum, 

graduate students study the basics of comparative pedagogy in the second year, during 

the third semester. 5 ECTS credits (150 hours) are allocated for mastering the course. As 

a profile-scientific discipline “Fundamentals of Comparative Pedagogy” is based on 

knowledge gained during the study of disciplines “Pedagogical skills of teachers of higher 

education”, “Fundamentals of pedagogy and psychology of higher education”, “Modern 

pedagogical technologies of teaching in higher education”, “Current issues of 

professional education”, “Methods of teaching professionally oriented disciplines”, 

“Professional competence of teachers of higher education” [1].  

The program results of the discipline are to acquire knowledge of the experience 

of updating the theory and practice of education in different countries, the history of 

education and upbringing in world social civilization, general characteristics of world and 

domestic educational systems and professional education system, trends in theory and 

practice of education in modern world and in Ukraine, directions of renewal of education 

at the present stage, the essence of comparative and retrospective methodological 

approaches to comparative pedagogical research [4–6]. 

Based on the acquired knowledge, graduate students should be able to analyze 

pedagogical problems, comparing ways to solve them by teachers from different 

countries, establish and explain the relationship of pedagogical phenomena and facts, 

understand the modern multilevel pedagogical reality, creatively use valuable 

pedagogical achievements in the practice of higher education teachers, including with 

specific learning conditions.  

These knowledge and skills are the cognitive-activity basis of program 

competence, in particular: ability to solve complex tasks and problems in the field of 

educational, professional and/or research and innovation activities in the field of 

education, which involves conducting their own research and/or implementing 

innovations and is characterized by relevance, scientific novelty and practical 

significance (integrated competence); ability to organize and carry out effective 

communicative processes in pedagogical activity in Ukrainian and foreign languages (one 

of the general competencies); ability to identify leading ideas of foreign experience in the 

functioning of various branches of higher pedagogical and professional education, to 

determine the possible directions of implementation of these ideas in the domestic system 

of higher education (one of the professional competencies). 

Opportunities for the formation of cognitive components of these competencies are 

laid down by us in the content of the discipline, which is implemented in lectures and 

seminars, topics and content of which are given in the table. 
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Table 

Topics and content of lectures and seminars on the subject “Fundamentals of 

Comparative Pedagogy” 
Content 

module 

Topic of lesson Educational questions 

Comparative 

pedagogy as a 

branch of 

pedagogical 

science 

Т. 1. Theoretical and 

methodological 

principles of 

comparative pedagogy 

Purpose, tasks, object, subject of research in comparative 

pedagogy. Functions of comparative pedagogy. Methods 

of comparative pedagogical research. Comparative 

methodology of comparative pedagogy. Regional 

comparative and pedagogical research. 

Т. 2. History of 

development of 

comparative pedagogy 

Stages of development of comparative pedagogy. The 

influence of social theories and concepts on the 

development of comparative pedagogy. Retrospective 

methodological approach in research of comparative 

pedagogy. The contribution of foreign and domestic 

scientists and current trends in comparative pedagogy. 

General trends 

in the 

development 

of education in 

the modern 

world 

Т. 3. National features 

of foreign education 

systems 

Problems of higher education. The first universities. 

Modern elite institutions of higher education. 

Educational policy in developed and developing 

countries. Higher education systems in Great Britain, 

Germany, the USA, France, Japan. Elite educational 

institutions. Learning cycles. Educational levels. 

Specialty and specialization. New directions of training 

specialists in higher education institutions. International 

cooperation in the field of vocational education. Modern 

international educational programs and projects. 

Т. 4. The system of 

training pedagogical 

and scientific 

personnel abroad 

Professional training of future teachers in Japanese 

universities. Retraining of pedagogical staff. Curricula of 

pedagogical departments in Great Britain. Internship for 

teachers. Organization and terms of professional training 

of teachers in Germany. Training of teachers at various 

educational levels in the United States. Regional 

pedagogical centers in France. Prestige of pedagogical 

professional education. 

Т. 5. Trends in the 

development of 

educational systems in 

the world and in 

Ukraine 

Characteristic features and priorities of education of the 

late 20th – early 21st centuries. Modernization, 

integration, continuity, democratization, differentiation 

of education. Distance education, media education. 

Features of the introduction of multicultural education. 

Entrepreneurship or Innovation University. Structural 

reform of education in Ukraine. Regional education 

development programs. 

 

Theoretical issues discussed at the lectures are discussed in seminars, which 

provides a deepening knowledge of the thesaurus compared to pedagogy, theoretical and 

methodological foundations of comparative studies; formation of relevant skills and 

abilities to operate with the conceptual and categorical apparatus of the discipline, to 

identify and describe the latest trends in the education system in the leading developed 

countries and in Ukraine, to carry out comparative analysis of educational systems of 

different countries. Creative self-realization of PhD students is based on theoretical and 
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methodological approaches of universal, humanistic, humanitarian, prognostic nature of 

multiculturalism, internationalization of educational values, forecasting the development 

of school and pedagogy, directing efforts of pedagogical work towards educational 

development. 

Of particular importance for the formation of cognitive (knowledge), activity 

(skills, abilities), personal (values, motives, attitudes of professionally important 

qualities) components of integrated, general, professional (special) competencies are 

independent work integrated into the system research activities of graduate students. The 

independent work of the graduate student, in the process of which he traces the connection 

between pedagogical theory and practice, contributes to the formation of the researcher’s 

readiness to solve scientific problems, situations of teaching. 

Activation of independent work of the third (educational) level students is 

facilitated by individual tasks to study and update the experience of experimental 

educational institutions of the past, comparative analysis of didactic concepts, 

professional (including pedagogical) education in Western Europe, the USA, Canada, 

Japan, China, construction of schemes of educational systems in the developed countries 

of the world, definition of the main priorities of reforming and development of education 

in the conditions of transition of mankind to information society. 

In addition to the implementation of the content of education in the scientific 

discipline “Fundamentals of Comparative Pedagogy”, the development of graduate 

students’ abstracts contributes to the acquisition and improvement of knowledge required 

for the design of scientific papers, formation and development of research skills. Topics 

include issues of guaranteeing the right and democratization of education, reforming 

educational management and monitoring of educational institutions in leading countries, 

the implementation of phenomenological direction, traditional and rationalist 

concepts [3]. 

Thus, the content, forms and methods of organizing the discipline “Fundamentals 

of Comparative Pedagogy” occupies an important place in the system of educational and 

research training of students of the degree “Doctor of Philosophy”. 
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У статті з’ясовано, що виховання дітей дошкільного віку у Великій Британії 

та США пройшло шлях від суворого ставлення до дітей з боку дорослих, 

використання фізичних покарань до турботи про виховання у дітей ввічливості, 

доброзичливості, терпіння, характеру, віри в дитину, виховання у неї 

самостійності та моральності, формування здорового способу життя. 

Ключові слова: дошкільне виховання, специфіка, США, Велика Британія. 

The article presents the data dealing with preschool children upbringing in Great 

Britain and the USA. It has been determined that the process of preschool children 

upbringing in Great Britain and the USA has had a long history and moved from harsh 

treatment of children and use of corporal punishment to making efforts to teach children 

politeness, kindness, patience, character, faith in the child, developing their 

independence and morality, healthy lifestyle. 

Key words: preschool education, specific aspects, the USA, Great Britain. 

 

Як свідчить аналіз науково-педагогічних джерел, виховання дітей 

дошкільного віку у Великій Британії та США на початку ХХІ століття ґрунтувалось 

на постійній турботі батьків про тіло і душу дитини, на підтримці порядку в 

будинку, вихованні ввічливості, доброзичливості, терпіння, характеру, постійному 

підбадьорюванні дитини та проведенні сімейних богослужінь. 

Як стверджував В. Жуковський, у вихованні дітей означеного періоду 

основна увага приділялася вивченню складних теологічних істин та положень [3, 

с. 67–80]. З огляду на це, дітей дошкільного віку виховували в терпінні, 

працьовитості, ощадливості. Дівчат навчали вести домашнє господарство, хлопців 

– фермерській справі. 

Батько був головою сім’ї, користувався практично необмеженою владою, всі 

члени сім’ї беззаперечно підкорялися йому, мати мала свої сфери впливу. Будь-

який прояв неслухняності з боку дитини, як правило, одразу придушувався, 

поняття «дитинство» у той час не існувало, діти перетворювалися у «маленьких 

дорослих» [2, с. 138–141]. 

Із раннього віку в сім’ї широко використовувалася дитяча праця і до дитини 

дошкільного віку висувалися майже ті самі вимоги, як і до інших членів родини, її 

одягали в одежу батьків, грали з нею в дорослі ігри. Саме для цього періоду було 

характерним невизнання батьками дитинства як окремої стадії у житті кожної 
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людини. Британські та американські батьки виховували своїх дітей в умовах 

жорстокої дисципліни, нерідко їх публічно сікли або примушували до публічного 

каяття. Разом із фізичними покараннями батьки застосовували й психологічний 

тиск, який виявлявся в закритті дитини в темній кімнаті, позбавленні її їжі на 

декілька днів тощо [1, с. 37–45]. 

Як свідчить проведене дослідження, характерними рисами виховання 

дошкільнят у США та Великій Британії можна вважати: авторитарність батька, 

виховання за теологічними постулатами, побудова стосунків у сім’ї не на 

принципах взаєморозуміння і поваги, а на остраху з боку дітей. 

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних матеріалів свідчить про те, 

що в епоху Просвітництва (друга половина XVIII – початок XIX ст.) відбуваються 

зміни життєвого ритму людини, затверджується новий темп життя – буржуазний, 

зароджується новий тип людини – активний, автономний, цілеспрямований, 

формується нова просвітницька філософія, ціннісні положення якої базуються на 

принципах демократизму, раціоналізму, прагматизму, утилітаризму. 

Зміни ціннісних орієнтирів окресленого періоду сприяли зміні соціального 

статусу як сім’ї, так і дитини дошкільного віку, котра стає соціально значущою, їй 

починають приділяти більше уваги, турботи, на зміну суворого ставлення до дітей 

з боку батьків приходить доброзичливість, віра в дитину та її можливості, 

обов’язкове врахування вікових особливостей дитини, виховання її самостійності 

та моральності, формування здорового способу життя. 

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що на початку XΙX ст. – 60-

х рр. ХІХ ст. у США та Великій Британії починають з’являтися перші посібники, 

присвячені питанням виховання дітей дошкільного віку. Так, найбільш відомі 

автори праць для батьків – С. Гудріч, Л. Сігорней, Д. Дрейк – сформулювали 

різноманітні поради і рекомендації щодо організації достойного виховання дітей 

дошкільного віку та проводили лекції для батьків. До найбільш відомих посібників 

із навчання батьків, котрі не втратили свого значення щодо виховання дошкільнят 

і сьогодні, можна віднести таку працю Б. Спока, як «Дитина й догляд за нею» 

(1946 р.). Саме у цій праці, для надання родині повної інформації про дитину 

дошкільного віку, американський фахівець, педіатр та педагог розробляє правила 

«дитячого щастя та здоров’я».  

Проведене дослідження також дає підстави констатувати, що в XIX ст. у 

Великій Британії та США створюються різноманітні асоціації, котрі вивчали 

проблеми дитини дошкільного віку та питання впливу найближчого оточення на її 

формування та розвиток. Наприклад, у 1820 році у США була започаткована 

«Материнська асоціація». Починаючи з 90-х років ХІХ століття, для вивчення 

дитини і її здібностей у дошкільному віці в США і Великій Британії створюються 

Асоціації Вивчення Дітей. Як свідчать науково-педагогічні матеріали, зазначені 

асоціації вивчали особливості розвитку дошкільників та виховання їх, вплив 

батьків на розвиток особистості, а також проводили лекції з питань виховання дітей 

у сім’ї.  

1897 року вчителями з США Еліс Маклелан Берні й Фобі Епперсон Хастом 

було засновано Асоціацію Батьків і Вчителів. Мета цієї асоціації полягала в 
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поліпшенні умов життя дітей і батьків та створенні концепції батьківської любові 

до дітей.  

У педагогічній думці США та Великої Британії все частіше стверджується, 

що родина та найближче оточення дитини дошкільного віку мають повні знання 

про неї. Сучасний американський фахівець Ліліан Кац визначає сім головних 

розбіжностей, які існують між батьками і вихователями щодо сприйняття дитини.  

У США і Великій Британії ідея підготовки молодих людей до створення сім’ї 

тісно пов’язана з роботою асоціацій домашньої економіки. На сьогоднішній день 

дисципліни щодо ведення домашніх справ або сімейно-споживча дисципліна 

виділяються в якості окремого предмета для батьків. 

Як свідчить проведене дослідження, навчання сімейно-споживчим 

дисциплінам у англомовних країнах починається з середини XIX ст. Саме в цей 

період відомий американський реформатор у галузі навчання та виховання 

підростаючого покоління – Катрін Бічер – розробила спеціальну програму для 

надання допомоги жінкам щодо розвитку в них навичок критичного мислення. 

Вагоме місце у зазначеній програмі відводилось таким положенням, як-от:  

- виконання домашніх обов’язків – суто жіноча потреба; 

- жінки мають постійно прагнути до формального навчання, тренування своїх 

навичок щодо виконання домашніх обов’язків. 

У кінці XIX ст. були створені спеціальні курси для жінок на яких вони 

відпрацьовували вміння успішно вести домашнє господарство. Серед основних 

предметів на курсах викладались «Домашня економіка» та «Домашня наука», які 

включали такі теми, як: культура ведення домашнього господарства, прикраси 

будинків, уміння розпоряджатися грішми, проведення тренінгу з раннього 

дитинства, знання прав дитини, збереження та зміцнення здоров’я дитини 

дошкільного віку, вивчення природи дитини, її релігійне виховання, організація 

ігрової діяльності дітей. 

Варто також наголосити на тому, що в середині ХХ століття головну увагу 

батьки почали приділяти питанням фінансового благополуччя дітей замість 

виховання в них моральної свідомості. Така тенденція була пов’язана з суттєвим 

зростанням матеріального рівня життя населення, швидким економічним 

розвитком країн, зміною освітніх пріоритетів. Усе це призвело до суттєвого 

зменшення часу на формування характеру дітей дошкільного віку, організації їх 

морального виховання [3]. Взагалі, питання релігії і моралі почали визначатися 

особистою справою кожної сім’ї. 

У відповідь на такі соціальні виклики в 60-х рр. ХХ ст. у педагогіці США та 

Великої Британії з’являється концепція осмислення цінностей, прибічники котрої 

стверджували, що особистість спроможна самостійно визначати моральний вибір 

на основі власних поглядів та почуттів. Прихильники зазначеної концепції 

закликали батьків і вихователів не прищеплювати дошкільникам певні соціальні 

норми, які панують у суспільстві, а допомагати їм вільно обирати власні цінності. 

Майже одночасно з зазначеною концепцією була запропонована концепція 

морального розвитку, яка закликала розвивати у дошкільників здатність до 
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раціональних суджень, завдяки котрим вони могли б визначатися з власними 

ціннісними пріоритетами.  

У окреслений період у педагогічній думці США та Великої Британії 

з’являється й концепція «виховання для виживання», котра виникла як реакція на 

кризовий стан виховання в досліджуваних країнах і у світі в цілому [3]. 

Отже, виховання дітей дошкільного віку у Великій Британії та США 

пройшло шлях від суворого ставлення до дітей з боку дорослих, використання 

фізичних покарань до турботи про виховання в дітей ввічливості, доброзичливості, 

терпіння, характеру, віри в дитину та її можливості, врахування вікових 

особливостей дітей, виховання у них самостійності та моральності, формування 

здорового способу життя. 
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У статті аналізується суть поняття «толерантність» у зарубіжній 

психолого-педагогічній науці. Установлено, що зазначений термін широко 

використовується у педагогіці, психології, фармації, політиці, філософії, етиці, 

культурології та інших галузях знань. Термін «толерантність» як зарубіжні, так 

і українські фахівці, використовують в широкому та вузькому значеннях. 

Ключові слова: толерантність, психологія, педагогіка.  

The article analyses the essence of the concept “tolerance” in foreign 

psychological and pedagogical science. The study has established that this concept is 

widely used in Pedagogy, Psychology, Pharmacy, Politics, Philosophy, Ethics, cultural 
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studies and other fields of knowledge. The concept “tolerance” is used in broad and 

narrow meaning by both foreign and Ukrainian experts. 

Key words: tolerance, Psychology, Pedagogy. 

 

Вивчення та узагальнення нормативних матеріалів та науково-педагогічних 

джерел свідчить про те, що поняття «толерантність» у зарубіжній науці 

розглядається у двох значеннях – у широкому та вузькому. Так, у широкому 

значенні толерантність трактується як терпимість, що виражається у 

повсякденному житті, поведінці особистості, її способі життя, характері, роздумах. 

У вузькому значенні ‒ як повага, сприйняття й розуміння різноманітних культур 

навколишнього світу, форма самовираження особистості, її активна життєва 

позиція, котра включає захист інтересів кожної людини та ставлення як до 

неприпустимих будь-яких проявів нетерпимості. [1; 2; 3; 4].  

Як слушно наголошують фахівці (Дж. Роланд, Е. Рив та ін.), поняття 

«толерантність» носить міждисциплінарний характер. Зокрема, зазначений термін 

широко використовується у сфері політики, психології, філософії, етики, 

педагогіки, культурології та інших галузях знань. 

Наприклад, Британський словник із політології розглядає толерантність як 

готовність особистості не втручатися в погляди і дії інших, незалежно від симпатії 

чи неприязні до них. У свою чергу, Е. Рив – політолог із Великої Британії – уважає, 

що занадто складним і неоднозначним є питання про визначення меж 

толерантності [2, с. 692]. 

Варто також наголосити на тому, що відомі фахівці у сфері політики 

розглядають поняття «толерантність» у контексті проблем політичної культури. 

Прояв толерантності в політичній культурі означає поважне ставлення особистості 

до будь-яких політичних поглядів і дій, котрі узгоджуються з чинним 

законодавством.  

Цікавою є точка зору професора із США – Джерард Роланда, який 

наголошував на цінностях науки, які передбачають, що люди мають бути готовими 

та відкритими для сприйняття та трансляції різних ідей. Така відкритість сприятиме 

більш швидкому відказу від тих ідей, які виявляться неправильними. Зокрема, 

вчений наполягав, що потрібно боротися за те, щоб люди могли сміливо 

висловлювати різні ідеї, навіть помилкові [4]. 

Як свідчить проведене дослідження, найбільш сміливі погляди щодо 

розуміння терміну «толерантність» висловлювали зарубіжні фахівці в галузі 

психології. Наприклад, відомий американський учений, розробник психології 

особистості Г. Олпорт зробив вагомий внесок у дослідження питань суті 

толерантності. За глибоким переконанням ученого, толерантність проявляється у 

доброзичливому ставленні особистості до всіх оточуючих людей [3, с. 155].  

Г. Олпорт також поділяв толерантність на комфортну та таку, що зумовлена 

характером. Розглядаючи толерантність як рису характеру, вчений наголошував на 

поважному ставленні людини до інших людей [3, с. 156]. Американський психолог 
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також поділяв толерантність за характером прояву на два види – войовничу та 

пасивну [3]. 

Психолог та педагог із США Дж. Брунер наполягав на тому, що толерантність 

виступає одним із основних принципів побудови суспільства. Взагалі розвиток 

суспільства визначається складним сплавом колективних та індивідуальних знань 

про навколишній світ, і будь-яке суспільство не є гомогенним. Воно завжди являє 

собою гетерогенну систему. Освіта, котра виховує дітей та молодь у кращих 

традиціях, що існують у суспільстві культури, бере на себе роль будівника певної 

моделі світу. Але, за твердим переконанням Дж. Брунера, освіта втрачає здатність 

швидко адаптуватися до змін, котрі притаманні сучасному життю. Отже, 

толерантність розглядається науковцем як здатність до змін та виступає провідним 

принципом сучасної освіти [1]. 

Психологічна наука наголошує на тому, що толерантність буває двох видів – 

активна і пасивна. Під активною толерантністю фахівці розуміють свідоме 

ставлення особистості до норм, цінностей та поглядів інших людей, незалежно від 

того поділяють вона їх чи ні. На відміну від активної, пасивна толерантність може 

бути вимушеною, пов’язаною зі страхом помсти, критикою іншими, 

різноманітними страхами, зокрема, страхом втратити прихильність оточуючих. 

Зарубіжні фахівці (С. Лавуа, Ф. Жютра та ін.) розглянули такі сфери 

толерантності:  

- гендерна, що проявляється в неупередженому ставленні до представників 

іншої статі; 

- вікова, яка пов’язана з терпимістю до певних «вад» людини, що 

пояснюються її віком; 

- освітня, котра проявляється в терпимому ставленні до суджень та поведінки 

людей з різним рівнем освіти; 

- міжнаціональна, що передбачає здатність особистості не переносити 

негативні риси представників різних національностей на інших людей; 

- расова, яка проявляється у відсутності упередженого ставлення до 

представників інших рас; 

- релігійна, котра пов’язана з терпимим ставленням до догм та положень 

інших релігій, представників різних конфесій; 

- географічна, що характеризує неупереджене ставлення людини до 

мешканців невеликих міст і сільської місцевості з боку мешканців багаточисельних 

міст, та навпаки; 

- міжкласова, яка проявляється в терпимому ставленні до людей, що мають 

зовсім інший рівень матеріальних благ (бідних до багатих, багатих до бідних); 

- фізіологічна, котра має місце у ставленні до хворих, людей із обмеженими 

можливостями; 

- політична, яка проявляється у ставленні до діяльності політичних партій та 

об’єднань; 

- сексуально-орієнтаційна, що пов’язана з неупередженим ставленням до 

сексуальних меншин; 
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- маргінальна, котра реалізується у ставленні до безпритульних, жебраків, 

людей із наркотичною та алкогольною залежністю [4].  

Найбільш чітке визначення досліджуваного поняття можна знайти в 

Декларації принципів толерантності, котру було прийнято на конференції 

ЮНЕСКО (16.11.1995 р.). У зазначеній Декларації толерантність розглядалася як 

повага, сприйняття та розуміння багатої різноманітності культур оточуючого світу, 

форма прояву людської особистості, активна її позиція, яка ґрунтується на основі 

визнання загальних прав і свобод людини.  

У педагогічному значенні толерантність визначається фахівцями як 

готовність сприймати інших людей і взаємодіяти з ними такими, якими вони є.  

Взагалі зарубіжні вчені (Г. Олпорт, Дж. Брунер, Дж. Роланд, Е. Рив та інші) 

визначають толерантність як:  

- принцип педагогічного спілкування на засадах культури та етики, що 

приводить до налагодження взаємин між різними людьми;  

- ціннісну основу діяльності педагога-вихователя;  

- необхідну якість провідного суб’єкта педагогічного впливу; 

- здатність особистості чути, цінувати, розуміти та поважати думки інших, 

ставитись до них із розумінням; 

- установку на сприйняття іншої людини, на відкрите та довірливе 

спілкування з нею.  

Із цього приводу Г. Олпорт наголошував, що толерантна особистість – це така 

особистість, яка однаково доброзичливо ставиться абсолютно до всіх людей [3, 

с. 155]. Також учений визначив основні ознаки толерантної людини, а саме: 

ментальна гнучкість; здатність до емпатії; самосвідомість; духовність; почуття 

гумору [3]. За глибоким переконання дослідника, кінцевим результатом виховання 

толерантності виступає формування толерантної особистості.  

Отже, установлено, що поняття «толерантність» у зарубіжній науці має 

міждисциплінарний характер. Зазначений термін широко використовується в 

педагогіці, психології, фармації, політиці, філософії, етиці, культурології та інших 

галузях знань. Термін «толерантність» зарубіжні фахівці, як і українські, 

використовують в широкому та вузькому значеннях.  
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У статті визначено особливості розвитку системи освіти в Україні у 20–

30-ті рр. ХХ століття. З’ясовано, що до таких особливостей можна віднести: 

реорганізацію системи управління освітою; модернізацію шкільної системи; 

процес організації соціального виховання дітей; започаткування моделі єдиної 

трудової школи; українізацію змісту освіти та деякі інші. 

Ключові слова: особливості, система освіти, розвиток, Україна. 

The article deals with the specific aspects of education system development in 

Ukraine in 1920–1930. These aspects cover: reorganization of education management 

system, school system modernization, the process of organization of social upbringing of 

children, introduction of the labour school model, ensuring Ukrainian national 

orientation of the curriculum content and some others. 

Key words: specific aspects, the system of education, development, Ukraine. 

 

Після проголошення 10 березня 1919 року Української Соціалістичної 

Радянської Республіки починається активний розвиток системи освіти в Україні, 

відбувається відродження української культури, спостерігаються кардинальні 

зміни в політичному, соціальному й економічному житті українського народу, 

розробляються концепції і моделі освіти УСРР. Розвитком системи української 

освіти опікувалися такі відомі освітяни і керівники, як: Г. Гринько, М. Скрипник, 

О. Шумський та інші.  

Варто звернути увагу на те, що у період, який вивчається, було прийнято 

«Статут про округові з’їзди рад, округові виконавчі комітети, їх відділи та 

інспектури», у якому було зазначено обов’язки і функції округової інспектури 

народної освіти та Народного Комісаріату Освіти УСРР, як-от: 

- проведення заходів із соціального виховання дітей та підлітків як у 

шкільних, так і позашкільних установах; 

- забезпечення дитячого комуністичного руху; 

- підготовка кваліфікованих працівників середньої і нижчої кваліфікації; 

- керівництво роботою з самоосвіти; 
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- інспектування й інструктування районних інспекторів та всіх установ 

народної освіти; 

- розробка в межах загального плану Народного комісаріату освіти УСРР 

проєктів культурно-освітніх закладів; 

- підготовка та затвердження планів робіт у галузі народної освіти; 

- проведення загального обліку адміністративного та педагогічного 

персоналу закладів освіти в межах округу; 

- забезпечення освітніх установ працівниками відповідної кваліфікації та 

керування справою підвищення кваліфікації цих працівників; 

- залучення широких мас трудящих до участі в освітніх заходах, поширення 

ідей виховання та освіти серед різних верств населення; 

- вживання відповідних заходів щодо поліпшення роботи закладів освіти. 

Як відомо, розвитком системи освіти в Україні в досліджуваний історичний 

період опікувалися народні комісари освіти УСРР: В. Затонський, Г. Гринько, 

О. Шумський, М. Скрипник. 

Зокрема, народним комісаром освіти В. Затонським було видано декрет про 

заборону викладання релігії у школах, скасовано оплату за навчання в закладах 

освіти, прийнято декрет про перехід приватних закладів вищої освіти на державне 

утримання, організовано конференції для вчителів, масово переведено школи на 

викладання українською мовою, створено нові клуби, відкрито вечірні народні 

університети та загальноосвітні курси та ін.  

Серед ідей В. Затонського, які не втратили своєї актуальності й сьогодні, 

можна виокремити такі, як: 

- приділення належної уваги питанням інтернаціонального виховання; 

- створення постійно діючих шкільних підручників; 

- організація підготовки та підвищення кваліфікації вчителів-предметників; 

- посилення ролі керівника школи; 

- використання диференційованого підходу до учнів при викладанні 

різноманітних дисциплін; 

- організація процесу закріплення отриманих знань шляхом повторення 

матеріалу, який вивчається (самостійна робота під керівництвом учителя, домашні 

завдання, колективне повторення матеріалу) [1]. 

Г. Гринько продовжив роботу над питаннями побудови української системи 

освіти, котра мала такі щабелі: дошкільне виховання (дитячий садок, дитячий 

будинок й ін.); трудова школа двох концентрів – чотирирічний (для дітей 8–

12 років) та трирічний (для дітей 12–15 років); професійна освіта, запропонував 

схему розвитку шкільної освіти в Україні в основу якої були покладені ідеї 

соціального виховання дітей та оприлюднив її на І Всеукраїнській нараді освіти 

(1920 рік). 

Як свідчать архівні матеріали, ІІ Всеукраїнська нарада ухвалила 

запропоновану Г. Гриньком систему освіти в Україні [2]. 

У період, який вивчається, відкриваються різні заклади для дітей – дитячі 

садки, дитячі денні будинки, дитячі будинки неповного дня, школи-клуби, заклади 

охорони дитинства, семирічні та початкові школи.  



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

72 

22 листопада 1922 року було затверджено «Кодекс законів про освіту 

Української РСР», котрий закріпив законодавчо запропоновану Г. Гриньком та 

його однодумцями систему освіти й виховання, її провідні організаційні форми, 

визначив структуру, завдання, методи й напрями діяльності органів народної 

освіти, мету та призначення загальноосвітніх шкіл й заходів стосовно їх 

подальшого існування. 

Суттєвої модернізації зазнала й модель пiдготовки фахівцiв із вищою 

освiтою. Зокрема, замiсть унiверситетiв відкривалися вузькопрофiльнi iнститути, 

технiкуми, котрi виконували функцію базового типу закладу вищої освіти.  

З вересня 1924 року народним комісаром освіти був призначений 

О. Шумський, котрий активно виступав за незалежність системи освіти України. За 

його ініціативою було прийнято ряд постанов і резолюцій стосовно подальшого 

розвитку системи освіти в Україні, зокрема: «Про шкільну мережу загального 

навчання», «Про будову шкільної мережі загального навчання в УСРР», «Про 

заходи щодо проведення загального навчання», «Про проведення загального 

навчання на Україні». 

З 1927 року справу реформування системи освіти в Україні продовжив новий 

народний комісар освіти М. Скрипник. За його сприяння понад 80 % 

загальноосвітніх шкіл у 1929 році перейшло на українську мову викладання. За 

період керівництва М. Скрипника було відкрито тисячі нових шкіл, запроваджено 

обв’язкове початкове навчання.  

Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчать про те, що 

вагомий внесок у розвиток народної освіти в Україні в 20–30-ті рр. ХХ століття 

зробив М. Іорданський. Педагог всебічно обґрунтував шляхи та засоби організації 

масової народної освіти, відстоював державно-громадську систему управління 

шкільною справою, виступав за широке долучення різних верств населення до 

участі в шкільному житті тощо.  

Варто також наголосити на тому, що в окреслений період декілька разів були 

перероблені навчальні плани і програми, суттєво збільшено кількість годин на 

вивчення української мови й суспільствознавства, значна увага приділялася 

розробці шкільних підручників, особливої популярності набула робота у справі 

уніфікації навчальних планів та програм. «Уніфікувати систему народної освіти 

було як потрібним завданням, так і практично можливим», – підкреслював 

М. Скрипник [3, с. 40]. 

Із вищезазначеного можна дійти висновку про те, що народні комісари освіти 

основну мету своєї діяльності вбачали в необхідності створення власної системи 

освіти, яка повинна була вирішити такі нагальні проблеми того часу, як ліквідація 

безпритульності, неписемності та українізація освіти. 

Як свідчить проведене дослідження, інтенсивному розвитку освіти в Україні 

в 20–30-х рр. ХХ століття сприяло створення в суспільстві атмосфери державної 

підтримки освіти.  

Установлено, що вагомий внесок у справу становлення та подальшого 

розвитку системи освіти в Україні в досліджуваний період зробив журнал 

«Працівник просвіти», який неодноразово на своїх сторінках відбивав процес 

реформування освітньої галузі, порушував різноманітні соціально значущі 
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питання, наприклад, питання охорони праці й матеріального положення 

працівників освіти. 

Отже, до особливостей розвитку системи освіти в Україні у 20–30-ті рр. 

ХХ століття можна віднести: реорганізацію системи управління освітою; 

модернізацію шкільної системи; процес організації соціального виховання дітей; 

розробку основ єдиної трудової школи; українізацію змісту освіти; забезпечення 

матеріальної бази початкової школи та деякі інші. 
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МОДЕЛІ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«АРТ-МЕНЕДЖМЕНТ» У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН ЄВРОПИ, 
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Бао Чен 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті акцентовано увагу на європейських і американських моделях 

навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Арт-менеджмент». На основі 

аналізу освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів, які реалізують 

коледжі й університети країн Європи і США, визначено їх переваги. Виокремлено 

бар’єри і накреслено напрями їх подолання в процесі підготовки фахівців з арт-

менедменту в КНР з урахуванням зарубіжного досвіду. 

Ключові слова: арт-менеджмент, освітня програма, модель, Америка, 

Європа, КНР, бакалаври, магістри. 

The article focuses on European and American models of higher education in the 

field of “Art Management”. On the basis of analysis of bachelor’s and master’s education 

programs implemented by colleges and universities in Europe and USA, their advantages 

have been determined. Barriers have been determined and the ways for overcoming them 

have been defined in the process of training art management specialists in China, taking 

into account foreign experience. 

Key words: art management, education program, model, USA, Europe, China, 

bachelors, masters. 
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Швидкі темпи розвитку арт-індустрії в КНР зумовили започаткування 

коледжами і університетами процесу підготовки фахівців у галузі арт-

менеджменту. У КНР уперше така спроба була здійснена у 2001 році Центральною 

академією драми. Через десять років спеціальність «Арт-менеджмент» була 

відкрита в більшості коледжів і університетів КНР. В основу освітніх програм 

підготовки здобувачів спеціальності «Арт-менеджмент» бакалаврського і 

магістерського рівнів вищої освіти покладено моделі навчання, які пройшли 

багаторічну апробацію в закладах вищої освіти країн Європи і США. Не дивлячись 

на те, що такі моделі мають певні відмінності, успішність їх реалізації 

забезпечується низкою факторів: 

1. Наявністю в європейських і американських університетах 

висококваліфікованих викладачів спеціальності «Арт-менеджмент», які мають 

значний досвід роботи в цій галузі й здобули наукові ступені доктора і магістра. 

Утім під час відбору претендентів на викладацькі посади, як правило, перевага 

надається, не їхній науковій кваліфікації, а досвіду роботи в управлінні арт-

об’єктами та викладацькій практиці. Наприклад, у Школі візуального і 

виконавського мистецтва Університету Джорджа Мейсона (США) серед шести 

штатних викладачів, які працюють на факультеті і забезпечують підготовку за цією 

спеціальністю, лише два мають докторський ступінь, а чотири – магістерський [2]. 

Варто зазначити, що в країнах Європи спеціальність «Арт-менеджмент» 

реалізують переважно державні університети, що обумовлено необхідністю 

оволодіння здобувачами навичками фандрайзингової діяльності, у США – приватні 

коледжі і університети через затребуваність відповідних фахівців розгалуженою 

системою арт-індустрії. 

2. Розмаїттям освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів вищої 

освіти. Зокрема, у США понад 70 університетів забезпечують підготовку 

менеджерів у галузі мистецтв, 46 із яких пропонують відповідні магістерські 

програми. На рівні бакалаврату таку підготовку реалізують 30 коледжів [1].  

Наголосимо, що освітні програми зі спеціальності «Арт-менеджмент» 

пропонують як класичні (технічні) університети, так і мистецькі. Як правило, 

технічні університети забезпечують різнобічну підготовку здобувачів у галузі 

менеджменту, тому особливих вимог до вступників не висувають. Натомість 

університети мистецтв ставлять додаткові вимоги. Наприклад, вступник на 

магістерську програму «Менеджмент» Бостонського університету мистецтв 

повинен мати спеціальний сертифікат від комітету мистецтв, 4 роки досвіду роботи 

в закладах культури або окремий сертифікат про проходження курсів з 9-ти і 

більше мистецьких предметів (хореографія, музика, драма, візуальне мистецтво, 

цифрове мистецтво тощо) [1]. 

Показово, що в університетах і коледжах Великої Британії вимоги до 

вступників на цю спеціальність дещо нижчі. Наприклад, на бакалаврську програму 

«Культурна політика і менеджмент» Бірмінгемського університету від абітурієнтів 

вимагається лише володіння на високому рівні англійською мовою, ураховуючи 

національне і мовне розмаїття вступників. На магістерську програму – володіння 
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управлінськими навичками і наявність таланту в галузі одного із видів 

мистецтва [5]. 

3. Визначенням філософії освіти і формулюванням чітких навчальних цілей. 

Освітні програми зі спеціальності «Арт-менеджмент», які пропонують 

університети і коледжі країн Європи і Америки, беруть до уваги цінності, запити, 

можливості комерційних і некомерційних організацій. Наприклад, у США 

індустрія розваг належить до сфери інтересів арт-менеджерів. Тому попит на таких 

спеціалістів є суто комерційним. Водночас некомерційні види мистецтв, які 

фінансуються державою, акцентують увагу на соціальній відповідальності арт-

менеджерів, набутті ними навичок побудови стосунків між виробниками 

мистецької продукції, мистецькими установами і споживачами послуг. Із цією 

метою університети і коледжі пропонують різні освітні програми. Так, наприклад, 

в Голдсмітс-коледжі Лондонського університету (Велика Британія) здійснюється 

підготовка магістрів за спеціальністю «Арт-менеджмент і культурна політика». Це 

вказує на той факт, що навчальні цілі програми узгоджуються з політичною 

системою, державним управлінням і культурою країни в цілому [3]. 

В Університеті прикладних наук Хумак (Фінляндія) реалізується освітня 

програма бакалаврського рівня «Менеджмент у галузі мистецтва». Навчальні цілі 

освітньої програми сформульовано так: здобувачі мають розуміти культуру і 

мистецтво, розповсюджувати культуру, забезпечувати співробітництво в галузі 

культури і мистецтва [3]. Серед навчальних дисциплін, які допомагають 

реалізувати навчальні цілі, визначено такі: медіаосвіта, міжнародне 

співробітництво в галузі культури, міжнародних зв’язків тощо. Конкретний 

навчальний контент, пов’язаний з мистецтвом і культурою, стає доступним для 

здобувачів тільки після завершення навчання на програмі. 

Натомість, наприклад, освітня програма «Менеджмент» Університету Лонг-

Айленда (США) орієнтована на поєднання артистичних здібностей і управлінських 

навичок здобувачів. Серед навчальних дисциплін, які пропонують для вивчення на 

програмі, є такі: «Вступ до менеджменту», «Практика арт-менеджменту», «Історія 

мистецтва», «Маркетинг продукції», «Комп’ютерна графіка» тощо. Всі вони 

пов’язані з індустрією розваг [1]. 

4. Акцентуваням уваги на формуванні у здобувачів практичних умінь і 

навичок. Більшість університетів і коледжів широко практикують у освітньому 

процесі стажування здобувачів на території кампуса (6-8 годин на тиждень) і за 

його межами, починаючи з другого курсу. В окремих закладах вищої освіти 

стажування пов’язують із виконанням проєктів. У таких проєктах здобувачі 

виконують роль консультантів і отримують доступ до сфери управління закладів 

мистецтв. Така практика поширена в Художній академії Утреса (Нідерланди), 

Університеті Вісконсину в Медісоні (США) та ін. 

5. Наданням переваги під час оцінювання здобувачів здатності розв’язувати 

практичні задачі. Із цією метою на заняття запрошують фахівців-практиків, які 

працюють у галузі арт-менеджменту і мають управлінський досвід. Окрім того, в 

освітньому процесі викладачі широко застосовують кейс-метод, метод постановки 

запитань, дослідницький метод. 
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Однак, не дивлячись на те, що університети і коледжі КНР перейняли 

більшість позитивних практик закладів вищої освіти країн Європи і США, 

адаптувавши чинні моделі освітніх програм зі спеціальності «Арт-менеджмент» до 

національної системи вищої освіти і суспільних потреб, існує ще низка бар’єрів і 

невирішених питань: 

- по-перше, професія арт-менеджера є досить привабливою для китайських 

здобувачів, про що свідчить кількість заяв від абітурієнтів. Проте процес відбору і 

зарахування в КНР є досить жорсткий; 

- по-друге, під час відбору на посаду викладача арт-менеджменту 

першочергова увага звертається на академічну кваліфікацію, а не на практичний 

досвід; 

- по-третє, освітні програми з арт-менеджменту пропонують переважно 

коледжі мистецтв і факультети мистецтв університетів. Тому в навчальних планах 

підготовки здобувачів за цією спеціальністю переважають освітні компоненти 

мистецького, а не управлінського циклу; 

- по-четверте, під час аудиторних занять перевага надається поясненню 

теорій, а не аналізу конкретних ситуацій; 

- по-п’яте, суспільна свідомість не готова повною мірою сприймати арт-

індустрію американського чи європейського зразка, не дивлячись на економічний 

ефект. 

Отже, відмінності в національних традиціях, організації вищої освіти КНР не 

дають можливості копіювати зарубіжні моделі навчання здобувачів освіти 

спеціальності «Арт-менеджмент». Проте чинні європейські та американські моделі 

і практики є корисними для творчого використання під час розроблення освітніх 

програм цієї спеціальності та їх реалізації на бакалаврському і магістерському 

рівнях вищої освіти КНР. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНОСТІ ВИМОГ ДО МУЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ ТА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА У КНР 

 

Ван Інчжи 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено, що проблеми фортепіанної підготовки вчителів музики 

у КНР нерозривно пов’язана із програмами виховання дітей у молодшій та середній 

школах. Показано, що одним із завдань підготовки вчителів музики стає 

формування вмінь та навичок розуміння музичних текстів, що корелює з 

завданнями шкільної освіти з формування у дітей естетичного відношення до 

музичних творів.  

Ключові слова: підготовка учителів музичного мистецтва, КНР, музичне 

виховання школярів. 

The article states that the problem of piano training of music teachers in China is 

inextricably linked with the programs of children’s education in primary and secondary 

schools. It is shown that one of the tasks of training music teachers is the formation of 

skills and abilities of understanding musical texts, which correlates with the tasks of 

school education on the formation of children’s aesthetic attitude to musical works. 

Key words: training of music art teachers, PRC, music education of 

schoolchildren. 

 

Проблеми фортепіанної підготовки вчителів музики, розробка навчальних 

програм і освітніх стандартів нерозривно пов’язані із програмами виховання учнів 

у молодшій та середній школах. Коротко розглянемо їх. 

Починаючи з 1990-х рр., щоб адаптуватися до реалій ХХІ ст., у КНР почали 

проводити масштабну реформу навчальних програм. Із часу утворення КНР 

Міністерством освіти було опубліковано дев’ять версій програм музичного 

виховання у молодших школах, що демонструє еволюцію його методичного 

забезпечення у напрямі пріоритету естетичних завдань. 

Завдання шкільної музичної освіти у програмі 2001 р. зберігаються, але 

програму перейменовано на «Стандарти навчальних програм». У липні того ж року 

було опубліковано спеціальний документ «Розпорядження Міністерства освіти 

КНР про музичне навчання на стадії загальної освіти», який є першим у КНР 

експериментальним національним стандартом для молодших та середніх шкіл. Він 

представлений десятьма концептуальними узагальненими положеннями, 

центральним з яких є естетичний підхід до музики та мотивація учнів як рушійної 

сили навчального процесу. 

2011 року положення навчальної програми були скориговані на основі 

експериментальної версії від 2001 р. Мета та завдання навчання в обох стандартах 

радикально не змінилися. У змісті чіткіше підкреслено такі характеритики 

програми, як гуманізм, естетичність, практична зорієнтованість. Останнє – 
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практична зорієнтованість – новий аспект, що підкреслює домінування в процесі 

навчання практичної діяльності учнів, яка поєднує: прослуховування музики, її 

виконання, аналіз, створення композицій та різні види практики. Школярі повинні 

набувати досвіду осмислення та емоційного переживання музики. Отже, 

основними завданнями шкільної освіти є формування естетичного ставлення до 

музичних творів та практикоорієнтованість на засадах гуманізації. 

Процеси реформування відбуваються і у сфері підготовки вчителів музики. 

Важливою сферою діяльності КНР у досліджуваний період стало забезпечення 

шкіл дипломованими спеціалістами. Як уже зазначалось, упродовж тривалого часу 

в школах середнього ступеня не вистачало викладачів музики. У зв’язку з цим із 

початку 90-х рр. XX ст. усі музичні факультети педагогічних вишів стали 

розширювати масштаби прийому студентів, організовувати навчання за 

скороченими програмами з дво- та трирічним терміном навчання. 

Найбільш інтенсивний розвиток музично-педагогічної системи КНР 

припадає на період, хронологічні межі якого можна визначити як кінець 70-х рр. 

ХХ ст. – початок XXI, коли почало відбуватися реформування чинної системи 

освіти (з кінця 1990-х рр. до теперішнього часу). Так, у 1980 р. Міністерством 

освіти КНР було видано «Навчальний план підготовки фахівців у галузі музики для 

вищих педагогічних закладів із чотирирічним терміном навчання». 1982 року 

вийшли аналогічні документи для вишів із дво- та трирічним термінами навчання. 

У цих трьох документах було визначено: мету навчальної та практичної підготовки 

фахівців; обов’язкові та факультативні навчальні дисципліни; завдання та напрями 

наукових досліджень; терміни навчання; порядок прийому до вишів [1]. 

Необхідно відмітити, що в 1987 р. професія вчителя музики ввійшла до 

виправленого Міністерством освіти каталогу спеціальностей, підготовка за яким 

відбувалася в педагогічних вишах. Отже, було конкретизовано мету музичної 

освіти в педагогічних університетах як підготовку фахівців для роботи в 

загальноосвітніх школах (7–9 класи). 

Одна з головних вимог, що висуваються до вищої музичної освіти в нових 

умовах, – підготовка вчителів музики XXI ст. У зв’язку з цим, починаючи з 1990-х 

рр. на музичних факультетах багатьох педагогічних вишів КНР змінюють форми 

та методи викладання. Головні зміни пов’язані з комп’ютеризацією навчання та 

запровадженням нових дисциплін. Наприклад, на музичному факультеті 

Пекінського педагогічного університету було запроваджено такі дисципліни, як 

«Музична творчість за допомогою комп’ютера», «Методика навчання грі на роялі», 

«Методика навчання вокальної майстерності» тощо. 

Метою підготовки вчителів музики в педагогічних університетах є 

формування такої системи, яка могла б уводити молодь у світ музичного змісту, 

сприяла оволодінню вмінь розкривати музичні образи. Отже, одним із завдань 

підготовки вчителів музичного мистецтва стає формування вмінь та навичок 

розуміння музичних текстів, що корелює з завданнями шкільної освіти з 

формування в учнів естетичного ставлення до музичних творів.  

Простір наукових розвідок зосереджено на пошуці і розв’язанні актуальних 

практично зорієнтованих проблем організаційного і змістовно-методичного 

спрямування, зокрема виявлено такі проблеми фортепіанної підготовки учителів 
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музики: недостатньо уваги приділяється розкриттю змісту музичних композицій, 

розкриттю музичності студентів (Се Хен, Сун Зінан, Ван Шуцзин); не беруться до 

уваги фундаментальні поняття та теоретичні знання в галузі фортепіанного 

мистецтва (Сю Цзюнь, Ін Шичжэнь, Чжао Сяошен); є недоліки у виконанні 

складних ритмічних фігур та читання нот з аркушу, добору аплікатури (Се Хен, 

Сун Зінан, Ван Шуцзин); не приділяється належна увага розвитку музично-

виконавських здібностей (Сю Цзюнь, Хуан Цзяхуей); існують недоліки у складанні 

репертуару піаністів тощо (Луо Ліцзюань, Ші Сяомань).  

Розглянемо ці позиції більш докладно. Так, Се Хен (谢恒) уважає, що 

китайська фортепіанна педагогіка не звертає достатньої уваги на якість звучання та 

розкриття змісту музики, музичних образів [2, c. 235]. Унаслідок цього акцент 

робиться тільки на відпрацюванні виконавської техніки. У більшості випадків 

виконавська техніка є основою виконавства, у той час як вона повинна бути 

засобом передачі змісту музичної композиції.  

Особливу роль відіграє недостатня професійна підготовка вчителів в галузі 

західної музичної культури, через що у студентів не формується найнеобхідніша 

якість для піаніста – художнє сприйняття, яке розкриває його індивідуальність. Так, 

головна увага приділяється відпрацюванню віртуозної техніки [3, c. 50]. Оскільки 

технічна сторона виконавства часто набуває самодостатньої ролі й не 

підпорядковується розкриттю змісту музики через недостатнє розуміння 

китайськими педагогами західної музичної культури, викладання не відрізняється 

комплексністю та достатньою теоретичною підготовкою, що не сприяє 

формуванню художнього сприйняття. Ця ситуація посилюється і підходом до 

складання репертуару студентів, до якого включаються великі та складні музичні 

твори для подолання технічних труднощів на всіх етапах навчання. Саме за цим 

критерієм і оцінюють успішність у навчанні. 

Іншою проблемою є недостатня музична спрямованість фахової підготовки, 

оскільки студенти прагнуть лише оволодіння пальцевою технікою, а також 

недооцінка викладачем виразності фактури, гармонії, нюансів та артикуляції. 

Багато п’єс розглядаються як дуже прості і не доцільні для вивчення, внаслідок 

чого з’являються недоліки музично-виконавської культури, які виявляються в 

невмінні виявити мелодійну виразність твору та відсутності навичок педалізації 

тощо. Ші Сяомань ( 石 小 曼 ) наголошує, що необхідно приділяти увагу 

індивідуальним особливостям студентів і навчати відповідно до їхніх 

здібностей [4]. 

Отже, у розбудові системи підготовки вчителів музики в КНР існують певні 

проблеми. Головна, на наш погляд, пов’язана з недостатньою уніфікацією 

програмних вимог до фортепіанної підготовки вчителів музики, а також з 

абсолютизацією можливостей, які дала науково-технічна революція. У формуванні 

фортепіанних навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків учителя 

музики базову роль продовжують грати методи, що склалися в освітніх системах 

протягом багатьох століть. Хоча комп’ютеризація освітнього процесу, нові 

технології відкривають безмежні можливості оволодіння професійною та 

загальною ерудицією. Уважаємо, що однією з найважливіших завдань 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

80 

реформування фортепіанної підготовки вчителів музики є органічне поєднання 

новацій та найціннішого з досвіду світової педагогічної культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕКІНСЬКОЇ ОПЕРИ У ФОРМУВАННІ МУЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ КИТАЙСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Ван Янь 

здобувачка вищої освіти третього (науково-освітнього) рівня 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкрито можливості використання Пекінської опери для 

формування музичної культури китайської молоді. Виокремлено основні проблеми 

її залучення до оволодіння цим мистецтвом та шляхи їх подолання. Проаналізовано 

політику КНР з формування музичної культури молоді засобами Пекінської опери.  

Ключові слова: Пекінська опера, музична культура, молодь, КНР.  

The article reveals the possibilities of applying the Beijing Opera to form the 

musical culture of the Chinese youth. The main problems of its involvement in mastering 

the art and the ways to overcome them are highlighted. The policy of the People’s 

Republic of China on the formation of musical culture of young people by means of the 

Beijing Opera is analyzed. 

Key words: Beijing Opera, musical culture, the youth, China. 

 

Пекінська опера є унікальним культурним феноменом Китаю, що має майже 

двохсотрічну історію розвитку. 2010 року цей національний театр був включений 

до списку здобутків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО [5; 8].  

Як відомо, Пекінська опера об’єднує в собі співи, декламацію, танці, 

фрагменти драми, елементи акробатики та бойових мистецтв. Причому кожна її 

вистава має відповідати жорстким вимогам не тільки до відбору акторами прийомів 

акторської гри для зображення одного з фіксованих сценічних персонажів, але й до 

декоративного оформлення сцени та музичного супроводу.  

Уточнимо, що персонажі Пекінської опери різняться за статтю, соціальним 

статусом, професією та характером. Її основними амплуа є такі: шен, дань, цзін, 

чоу, кожне з яких, у свою чергу, включає декілька близьких ролей. Від акторів 
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опери насамперед вимагається демонструвати високу виконавську майстерність 

сольного співу, який відрізняється напруженістю звучання і високим регістром для 

всіх амплуа, що забезпечує неповторне звучання голосів виконавців. Таке 

виконання зумовлено тим, що китайські традиційні інструменти не мають басових 

тембрів. Актори під час співу застосовують ще багато інших специфічних 

виконавських прийомів, які дозволяють краще розкрити індивідуальні можливості 

голосу виконавців.  

Виконання Пекінської опери вимагає також від них фізичної підготовленості, 

необхідної для виконання складних трюків, володіння технікою речитативу, а 

також уміннями гри очима, руками, усім тілом, виконання визначених для 

персонажу «кроків», що допомагає краще розкрити його характер і взагалі створити 

на сцені позитивну емоційну атмосферу під час демонстрації вистави [1, с. 105–

106].  

Розкриттю образу кожного персонажу сприяє підбір для виконавців 

відповідних костюмів і гриму. Відзначимо, що колір, фасон, усі деталі театрального 

костюму має знаково-інформативний сенс, визначаючи соціальний статус та 

характер персонажу [1; 4]. При цьому театральний костюм для Пекінської опери 

виконує багато важливих функцій: 1) створення певного образу, виявлення й 

доповнення характерних якостей персонажу; 2) конкретизація місця зображених 

подій (вулиця, приміщення тощо); 3) забезпечення сприятливих передумов для 

виконання актором своєї ролі (наприклад, маніпулювання ним розкльошеними 

рукавами одягу допомагає візуально доповнити й більш емоційно розкрити 

створений образ) [4, с. 158].  

Вистави пекінської опери передбачають також використання складного 

гриму, що максимально наближує розмальоване обличчя актора до маски. Цей 

грим теж має символічне значення, а тому накладається у відповідності до чітко 

визначених вимог. Вибір гримувальних фарб та технологія їх накладання на 

обличчя спрямовані на досягнення певного візуального ефекту, дозволяючи 

концентрувати увагу глядачів на обличчі актора, що сприяє кращому розумінню 

ними символічного значення обраного амплуа, а також характерні якості кожного 

персонажа.  

Отже, можна підсумувати, що пекінська опера є унікальним феноменом, що 

існує тільки на теренах Китаю. Проте успішність відтворення й подальшого 

розвитку цього мистецтва вимагає, з одного боку, підготовки високопрофесійних й 

різнобічно розвинених акторів, а з іншого боку – забезпечення розуміння 

символічного сенсу всіх аспектів театрального дійства пересічними глядачами. Як 

установлено в процесі проведення наукових розвідок, у забезпеченні цих двох 

визначених умов у сучасному Китаї існують суттєві проблеми.  

Так, підготовка дітей як майбутніх акторів здійснюється в школах 

традиційної китайської опери, де їх навчають співати, декламувати, виконувати 

складні трюки, передавати характери обраних персонажів різними засобами 

виразності, а також залучають до оволодіння елементами бойових мистецтв. У 

більш старшому віці майбутні виконавці Пекінської опери можуть навчатися в 
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училищах національної опери і драми, інституті Китайської традиційної музичної 

драми, а також інших ЗВО відповідного профілю. Наприклад, акторів Пекінської 

опери готують інститути фізичної культури, де є відповідна спеціальність. Зокрема, 

під час проведення в Китаї останніх зимніх Олімпійських ігор під час перерв у 

спортивних змаганнях часто включали фрагменти Пекінської опери, яку в дещо 

оновленому форматі виконували студенти коледжу бойових мистецтв та 

виконавської майстерності Столичного інституту фізичної культури, де є 

відповідна спеціалізація. Уточнимо, шо для забезпечення якісного виконання 

опери актори проводили репетиції з листопада минулого року [7]. 

Однак китайські фахівці констатують, що якість підготовки майбутніх 

акторів пекінської опери в закладах освіти в останні роки почала знижуватися. 

Однією з причин такої ситуації є значне збільшення контингенту здобувачів, що не 

супроводжувалося зростанням обсягу фінансування. Негативним наслідком такої 

ситуації є збільшення віку початківців в оволодінні майстерністю виконання 

Пекінської опери з 5–6 до 12–13 років [2, с. 19]. Проте ще Мей Ланьфан, відомий 

виконавець Пекінської опери першої половини ХХ ст., підкреслював, що 

справжнім майстром у цьому виді мистецтва може стати тільки та людина, яка 

оволодіє таким мистецтвом із раннього дитинства.  

Несприятливою передумовою для підготовки майбутніх виконавців є також 

віддання переваги в освітньому процесі не індивідуальним, а груповим методам і 

формах навчання. Так, сьогодні навіть оволодіння роллю має груповий характер та 

передбачає, що здобувачі повторюють за викладачем текст та копіюють його 

музично-вербальні дії. Однак слід ураховувати, що виконавче мистецтво 

Пекінської опери є дуже складним, тому педагог може транслювати свої вміння 

учням тільки на основі дотримання всіх необхідних нюансів і деталей техніки 

виконання, а це можливо тільки в індивідуалізованому навчанні.  

Слабкою ланкою в підготовці майбутніх акторів пекінської опери є також 

відсутність у багатьох закладах вищої освіти, які забезпечують підготовку фахівців 

для пекінської опери, одного основного профілю навчання. Наприклад, у 

театральному училищі при Китайському театральному інституті здійснюється 

підготовка артистів Пекінської опери, а також фахівців у царині сценічного 

костюму, театральних декорацій, сучасного естрадного танцю, зображувального 

мистецтва, кінематографу тощо. Проте така разпорошеність зусиль педагогів, 

різновекторність їхньої професійної діяльності не дає змогу викладацькому 

колективу сконцентрувати увагу на підвищенні якості підготовки виконавців для 

такого складного виду театральної діяльності, як Пекінська опера [3].  

Слід також відзначити, що для економії коштів із програми підготовки 

майбутніх акторів Пекінської опери була вилучена низка навчальних дисциплін, які 

мають важливе значення для оволодіння ними професійною майстерністю. 

Визначені вище фактори спричинили зниження рівня виконавської 

майстерності виконавців Пекінської опери, а як наслідок – зниження інтересу в 

пересічних членів суспільства до цього споконвічно китайського мистецтва [2, 
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с. 19]. Ще однією причиною падіння інтересу китайської молоді до Пекінської 

опери є зростання ролі в суспільстві європейської класичної й сучасної музики.  

Ураховуючи вищевикладені недоліки в підготовці акторів для Пекінської 

опери та взагалі у формуванні музичної культури китайської молоді, у КНР на 

державному рівні було прийнято рішення про здійснення важливих кроків для 

покращення такої ситуації. Так, до числа обов’язкових навчальних предметів 

програми початкової й середньої школи Китаю було включено предмет «Пекінська 

опера», на заняттях з якого учні не тільки знайомляться з цим унікальним видом 

мистецтва, але й займаються виконавською діяльністю. Це дає змогу з раннього 

дитинства розвивати інтерес особистості до Пекінської опери, оволодівати 

відповідними вміннями та навичками в цій галузі.  

У вищій школі Китаю сьогодні теж спостерігається тенденція до введення 

обов’язкового викладання музичних дисциплін майбутнім фахівцям усіх профілів, 

зокрема залучення студентської молоді до оволодіння мистецтвом Пекінської 

опери під час вивчення вибіркових дисциплін чи в позааудиторній роботі. Важливо 

відзначити, що уряд КНР для збереження цього виду національної культури 

поступово збільшує обсяг фінансування підготовки відповідних фахівців, спонукає 

викладачів до впровадження в освітній процес інноваційних методів і форм 

навчання. Крім того, за державні кошти функціонує низка театрів Пекінської опери, 

проводяться конкурси та фестивалі цзін-цзюй. Загалом проведені заходи сприяють 

зростанню інтересу китайської молоді до Пекінської опери, росту обізнаності дітей 

та молодих людей у цій галузі, оволодінню ними відповідними виконавськими 

вміннями та навичками, що забезпечує формування музичної культури 

особистості. 
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У статті визначено, що проблеми історичного становлення диригентської 

освіти у КНР є однією з найактуальніших тем, що досліджують науковці. 

Показано, що цей процес розпочався з відкриття симфонічних оркестрів та 

консерваторій. Сьогодні низка вищих навчальних закладів готує китайських 

диригентів симфонічних оркестрів та відбувається теоретичне дослідження цієї 

галузі виконавства. 

Ключові слова: історичне становлення диригентської освіти, КНР, 

диригенти. 

The article identifies that the problems of the historical formation of conducting 

education in China is one of the most pressing topics studied by scholars. It is shown that 

this process began with the opening of symphony orchestras and conservatories. Today, 

a number of higher education institutions train Chinese conductors of symphony 

orchestras and a theoretical study of this field of performance is underway. 

Key words: historical formation of conducting education, PRC, conductors. 

 

Розвиток симфонічного виконавства у КНР є однією з найактуальніших тем, 

що досліджують китайські науковці. Це пов’язано з такими чинниками: 

інтенсивністю утворення симфонічних колективів у КНР протягом XX початку 

XXI ст.; організацією професійної підготовки китайських музикантів та диригентів 

симфонічних оркестрів та спрямованістю на інтенсифікацію концертного життя 

країни.  

Зараз у КНР налічується більше 70 професійних оркестрів. Їх умовно можна 

поділити на дві важливі групи, перша з яких пов’язана з тими музикантами, які 

розпочали будівництво оркестрових колективів, більшість з них – іноземці. Для 

оркестрів другої групи характерно переважання національних кадрів. 

Батьківщиною китайських симфонічних оркестрів уважається місто Шанхай, 

оскільки в 1879 р. був заснований Шанхайський оркестр при Муніципальній раді. 

Цей колектив сформували музиканти з різних країн світу, у тому числі іноземці-

іммігранти з Італії, Німеччини, Австрії та інших країн. Аналіз документів дає 

підстави свідчити, що в першому симфонічному оркестрі грав лише один 

китаєць [5, с. 45]. Керівником оркестру був італійський диригент китайського 

походження – Мей Байчі. Колектив отримав назву Симфонічний оркестр праці та 

будівництва. Поступово до його складу вступало дедалі більше китайських 

інструменталістів, що зміцнювало й піднімало його статус.  

1908 року був заснований Харбінський симфонічний оркестр при управлінні 

східної (центральної) залізниці Уряду Цинь. Його керівниками в перші десятиліття 

існування були російські диригенти, а в його складі були в основному російські 
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музиканти. Поступово естафету перейняли китайські музиканти, які здобули освіту 

в Європі або в європейських педагогів у Китаї – Янь Чіпен, Фан Цзайфу, Юй 

Сюефен [1]. 

Історія становлення оркестрів у КНР пов’язана з соціальними катаклізмами 

ХХ століття, зумовленими, насамперед, військовими діями. Зрозуміло, що багато 

симфонічних оркестрів припинили свою діяльність через військові кампанії. Але 

деяким колективам пощастило продовжувати свою діяльність.  

Успішно склалася доля Симфонічного оркестру Синьїн, заснованого в 

1949 році. Його диригентами стали засновник яньнанського колективу Лі Делунь 

та його послідовники – Чжан Нін, Хань Чжунцзе, Яо Гуанжун. Оркестр 

функціонував усю другу половину XX століття та успішно продовжив свою 

діяльність у XXI столітті. 1985 року він приєднався до індустрії кіно й став 

оркестром кінематографії Китаю. 2003 року, через п’ятдесят років із дня свого 

народження, Симфонічний оркестр Сіньїн отримав нову назву – Китайський 

симфонічний оркестр радіо і кіно [1, с. 50]. 

Одним із найвідоміших колективів країни є Китайський національний 

симфонічний оркестр, заснований як Центральний оркестр у 1956 році. Його 

основу склали китайські музиканти. Видатний колектив майже через півстоліття з 

дня свого заснування отримав високий статус національного. Цьому сприяли 

професіоналізм китайських виконавців та майстерність диригентів, таких як Лі Лін, 

Лі Делунь, Хань Чжунцзе, Чень Цзохуан, Тан Мухай [2, с. 18]. 

Щодо організації навчання симфонічних диригентів у КНР, то зазначимо, що 

академічне диригування, особливо оперно-симфонічне є новою професією серед 

виконавців КНР. Існуванні цієї професії охоплює одне століття від народження в 

Шанхаї симфонічного оркестру (1920-ті роки) до сучасності. Доказом того, що ця 

найважливіша спеціалізація диригентів стає необхідною складовою музичної 

освіти в КНР є хронографія відкриття диригентських факультетів та кафедр у 

консерваторіях. Наведемо хронологію включення диригентської та 

композиторської спеціальностей у консерваторіях КНР (друга половина ХХ та 

початок ХХI століть): 

1951 рік – Шеньянська консерваторія, де відкривається спеціальність 

«диригування», яка входить до факультету композиції; 

1954 рік – Уханьська та Сичуаньська консерваторія, де відкриваються 

факультети композиції та диригування; 

1956 рік – Сіаньська консерваторія, де функціонує факультет композиції та 

диригування [5]. 

Із наведених прикладів бачимо, що переломним виявляється 1956 рік, коли в 

регіональній Сіаньській консерваторії продовжує працювати факультет композиції 

та диригування, а в трьох провідних консерваторіях КНР – Центральній Китайській 

у Пекіні та Шанхайській відкриваються два самостійні факультети: диригентський 

та композиторський. 

Відкриття Шанхайської консерваторії було логічним, адже перший 

професійний симфонічний оркестр був створений у Шанхаї, місті, де жило багато 

іммігрантів. Тут було природньо відкривати консерваторію, із запрошенням 

іноземців до викладацької діяльності. 
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1958 рік відзначається початком роботи ще двох регіональних консерваторій 

у містах Тяньцзінь та Гуанчжоу. Причому, якщо в першій зберігається поєднання 

факультетів композиції та диригування, то в консерваторії Гуанчжоу працює тільки 

факультет композиції. Відкрита у 2003 році Китайська консерваторія в Пекіні як 

друга столична, зберігає автономію і диригентського, і композиторського 

факультетів. Створені зовсім недавно консерваторії в Харбіні (2015 рік) та в 

Хангжоу (2016 рік) демонструють поєднання в одному факультеті композиції та 

диригування. 

Зазначимо, що до відкриття Шанхайської консерваторії, опановувати 

виконавські професії, включаючи диригентську, китайським музикантам 

доводилося за кордоном. Історична ретроспектива дає підстави свідчити, що 

основними точками навчання китайських диригентів були країни Європи та США, 

а також Московська і Петербурзька консерваторії, які мали високопрофесійний 

склад викладачів різних спеціалізацій. З аналогічної причини високим попитом 

користувалися вищі навчальні заклади Німеччини та Австрії, пов’язані з діяльністю 

уславлених диригентів Бруно Вальтера, Вільгельма Фуртвенглера, Герберта фон 

Караяна, Отто Клемперера та багатьох інших. 

Відкриття консерваторій сприяло проведенню досліджень, у яких 

розроблялися різні питання оркестрової підготовки студентів й функціонування 

оркестрів зокрема. Так, Чжао Сяотун проводить порівняння між західною та 

китайською культурою симфонічного музикування. Автор зазначає, що 

симфонічна музика є в Китаї вже сотні років і досягла певного ступеня розвитку. 

Однак смислове наповнення симфонічної китайської музики та європейської є 

різним: якщо образи західної музики більш драматичні і сповнені інтенсивного 

хвилювання, то китайські твори завжди характеризуються елегантністю і спокоєм. 

Автор уважає, що проникнення європейської симфонічної музики в Китай 

допомагає людям зрозуміти європейську культуру, а також у поєднанні із західною 

музикою, народжується нова музика Китаю [4, с. 21]. 

Чжан Ван у своєму дослідженні зазначає, що з підвищенням рівня життя 

людей зростає і потреба в їхньому духовному розвитку. Автор зазначає, що такі ж 

процеси відбуваються у вищих навчальних закладах, де зусилля керівників мають 

бути спрямовані на побудову гарної гуманістичної атмосфери, культивування та 

виховання в студентів художніх почутів. Цьому має сприяти введення форм 

симфонічного музикування [3, с. 32]. 

Також Чжан Ван висуває низку положень, згідно яких залучення студентів до 

симфонічного музикування, прослуховування симфонічних творів має сприяти: 

розумінню та визнання цінності західної музичної культури; підвищенню здатності 

до мислення музичними образами; формуванню більш високих художніх 

досягнень; поліпшенню художності виконання музичних партій тощо. Одним з 

основних, науковець висуває положення про те, що симфонічне мистецтво сприяє 

побудові гарної атмосфери кампусу, що безпосередньо впливає на якість навчання 

студентів [3, с. 33]. Автор пропонує студентам насолоджуватися симфонічними 

творами різних стилів і періодів, а починати радить з анімаційної версії Симфонії 

№ 5 Бетховена. 
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Отже, можна зробити висновок, що становлення та розвиток симфонічного 

виконавства є однією з найактуальніших тем сучасної освіти в КНР. Цей процес 

розпочався з відкриття симфонічних оркестрів та консерваторій, праця яких 

ґрунтувалася на виконавській майстерності іммігрантів, а сьогодні низка вищих 

навчальних закладів готує китайських диригентів симфонічних оркестрів та 

оркестрових музикантів, паралельно відбувається теоретичне дослідження цієї 

галузі виконавства. 
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Публікацію присвячено аналізу пріоритетних цінностей у місії і цілях 

Університету Цінхуа, які формують репутацію закладу освіти на світовій арені, 

впливають на імідж держави в геополітичному просторі, світовій бізнес-

структурі. Зазначено, що організаційна культура університету покликана 

конкретизувати соціальну значимість університету в національному освітньому 

просторі.  
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The publication is devoted to the analysis of priority values in the mission and goals 

of Tsinghua University, which form the reputation of the institution on the world stage, 

affect the image of the state in the geopolitical space, the global business structure. It is 

noted that the organizational culture of the university is designed to specify the social 

significance of the university in the national educational space. 

Key words: mission, China, organizational culture, university. 

 

Сучасні заклади вищої освіти усього світу перебувають в активних 

трансформаційних процесах. Ці трансформації зумовлені економічним спадом, 

викликаним пандемією COVID-19, прогресуванням наук і технологій, 

проникненням в усі сфери життєдіяльності людини цифрових технологій.  

Сучасний університет є не лише успішною самоорганізованою системою, а 

ще виступає каталізатором суспільних змін. Університети, залишившись 

осередком навчальних і наукових просторів і середовищем неперервної фахової 

освіти, стали учасниками жорсткої конкуренції на політичній арені, у просуванні 

бізнесу, розвитку ринку інновацій.  

Китайська Народна Республіка в останнє десятиліття усьому світові 

демонструє стрімкий прогрес наук і освітніх інновацій. У геополітичному аспекті 

цей регіон характеризується унікальними ознаками: стабільність, динамічність, 

стрімке проникнення інновацій і досягнень науки. Безсумнівно, за таких умов 

конструктивним є партнерство і співпраця України і КНР в розробленні і реалізації 

стратегій розвитку університетів та інших закладів вищої освіти різних рівнів. 

Метою цієї публікації: конкретизувати ціннісні пріоритети організаційної 

культури в університетах КНР на прикладі Університету Цінхуа, накреслити 

перспективи компаративного аналізу. 

Справедливо відмітити, що університети КНР в останнє десятиліття змінили 

не лише стратегії свого розвитку, але й багато уваги приділили конструктивній 

співпраці закладів різних рівнів національного контенту і налагодженню 

потужного міжнародного партнерства [4]. 

Зазначимо, що організаційна культура закладу вищої освіти є складним 

комплексним утворенням, що містить місію університету (цілі, цінності і норми), 

нормативні і норми-традиції, які формують образ і імідж закладу в національному 

і світовому вимірі, структуровані позиції навчальної, науково-дослідної та інших 

комунікацій, освітні програми фахової підготовки, просвітницької роботи. Це не 

вичерпний перелік елементів організаційної культури університетів. Детальніше це 

питання презентовано у публікаціях Г. Кравченко [3], Чжан Чжигуо, Чжан 

Цзянь [5]. 

Як відомо, організаційну культуру університету визначає місія закладу. Вона 

формується з огляду на освітні програми, напрям наукових досліджень і тісно 

пов’язана з національною ідеєю. Місія університету працюватиме як засадничий 

елемент організаційної структури університету за умови, якщо грамотно, лаконічно 

і сучасно сформульована, зрозуміла для широкого загалу, ефектно презентована не 

лише учасникам освітнього процесу закладу освіти, але й широкому колу 
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потенційних абітурієнтів, наявних і перспективних партнерів. Ресурсом місії 

університету зазвичай є глобальні цілі, конкретні галузеві завдання і цінності, які 

пропагує університет [3].  

Головними засобами реалізації місії університету виступають цілі, цінності та 

норми його організаційної культури [3]. Ми проаналізували цілі, конкретні галузеві 

завдання і цінності, які пропагує Університет Цінхуа. Цей університет є одним з 

кращих державних університетів у Пекіні, посідає 17 щабель у рейтингу QS Global 

World Rankings [2].  

Цей університет був підготовчою школою для майбутніх студентів – громадян 

КНР в університетах США з 1911 року. Сьогодні Університет Цінхуа 

позиціонується у світовому освітньому просторі як потужний комплекс, що 

поєднує понад 20 наукових школ, 57 професійних відділень у таких галузях знань, 

як: природничі наук, інженерія і технології, мистецтво і література, соціальні 

науки, медицина. Гасло Університету Цінхуа: «Самодисципліна і перевага» [6]. 

Серед найвідоміших випускників Університету Цінхуа є президент Сі Цзіньпін [6]. 

Завдяки особливому розташуванню головного приміщення Університету на 

північному заході Пекіну, район Хайдянь, заклад є хоронителем національного 

надбання – територій колишніх королівських садів династії Цин. Організаційно 

Університет Цінхуа вдало інтегрує китайські культурні традиції та сучасні тренди 

Західної Європи і США. 

Пріоритети студентів і слухачів цього університету – академічне навчання, 

дослідницька робота в студентських клубах та асоціаціях за напрямами наук, 

технологій, заняття з фітнесу для підтримки здоров’я, пропаганда гуманітарних 

знань через мистецтво, продовження національних культурних традицій. Глобальні 

цілі Університету Цінхуа, безсумнівно, спрямовані на збереження авангардних 

позицій у світовому науковому просторі, високої якості освіти і долучення 

потужних інвестицій у реальні наукові проєкти [6]. Про це йшла мова на 

відкритому форумі Інституту міжнародного управління (I-AIIG) Університету 

Цінхуа за підтримки Програми ООН [1; 6]. Серед ключових питань форуму були 

заявлені: доцільне використання цифрових технологій, вивчення ролі цифрових 

технологій у галузі міжнародної співпраці і стійкого розвитку, створення рамок 

геополітики на основі використання нових технологій. 

Сім тематичних сесій дають уявлення про стратегії і шляхи їх реалізації в 

Університеті Цінхуа з огляду на пріоритетні цінності: міжкультурна довіра, 

подолання цифрового розриву між країнами, міжнародна цифрова і технологічна 

безпека, стійкий розвиток і соціальний прогрес [1].  

Показово, що крім метрів і визнаних у всьому світі науковців особливе 

зацікавлення на форумі викликали пропозиції і рішення команд переможців 

молодіжного навчального табору U&AI AI for SDGs Bootcamp. Яскрава дискусія 

учасників форуму була присвячена управлінню Метавсесвітом як концепції 

майбутнього глобального управління мережею Internet [1]. 
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На підставі вивчення матеріалів із відкритих джерел [1; 6], можемо 

констатувати, що серед цінностей-пріоритетів, що визначають організаційну 

культуру університету Цінхуа, можна виділити: підвищення якості абітурієнтів для 

розвитку університету світового рівня; консолідація провідних політичних сил, 

лідерів наукових галузей, найуспішніших фахівців технологічного сектору з 

ініціативною молоддю для конструктивного вирішення конкретних проблем 

життєдіяльності суспільства; стратифікація за різними напрямами для оптимізації 

і розвитку власного капіталу і ефективності [6]. 

Уже сьогодні світова педагогічна спільнота, студенти КНР, інших країн світу 

можуть пересвідчитися в перевагах таких явищ університетської освіти, як: 

диверсифікація, децентралізація управління, відкритість та динамічність 

оновлення змісту фахової підготовки, маркетизація освітніх послуг.  

Безсумнівно, економічний прогрес КНР, можливість двомовної освіти, 

широкий спектр фінансової підтримки державними програмами і приватними 

інвесторами сприяє розробленню якісних програм академічної і фахової підготовки 

за актуальними напрямами, зокрема: хімічна інженерія, інформатика, 

біотехнології, мікробіологія, здоров’я населення, довкілля праці, радіологія, ядерна 

медицина і медична візуалізація [1; 2; 6]. Це підтверджує значимість створення 

економічних механізмів взаємовигідної інтеграції закладів вищої професійної 

освіти з потенційними споживачами науково-технічних знань та роботодавцями. 

На наш погляд, це питання має стати авангардним у компаративних розвідках 

українських дослідників. 
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У статті розкрито основні причини необхідності формування 

підприємницьких здібностей китайських студентів, схарактеризовано окремі 

форми підприємництва, визначено завдання до китайських коледжів та 

університетів щодо розвитку підприємницьких здібностей студентів, підвищення 

рівня їхньої підприємницької обізнаності, покращення керівництва 

підприємницької діяльності, використання накопиченого передового досвіду 

роботи в означеному напрямі.  
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The article reveals the main reasons for the need to develop entrepreneurial 

abilities of Chinese students, describes some forms of entrepreneurship, identifies tasks 

in Chinese colleges and universities to develop entrepreneurial abilities of students, 

increase their entrepreneurial awareness, improve business leadership, use best 

practices.  

Key words: entrepreneurship, China, university, development, ability, experience. 

 

随着社会的就业市场供过于求以及乌克兰市场经济的不断增长从根本上对

当今高校毕业生的创业能力与水平产生了更高的要求。 因而，加强与确保在乌克

兰大学生中形成具有企业家能力的人才十分迫切与重要。企业家能力的形成需要

大量学习与积累实践中的经验，需要不断地提升自我、开拓眼界，而不是瞬间就

能具备的能力。在进行创业教育的过程中需要加强在理论和实践两方面的指导，
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因此在乌克兰高校中合理运用有关中国专家先进的理论与实践方法，很大程度可

以进一步提高企业家精神的意识与能力的培养。 

 近年来，“公益创业”一词不断被社会提及，尤其是大学生公益创业的热潮

更是激增，目前公益创业的意义主要来自经济和社会价值两方面，中国公益创业

研究中心在前人研究基础上将公益创业定义为：个人、社会组织或者网络等在社

会使命的激发下，追求创新、效率和社会效果，是面向社会需要、建立新的组织、

或向公众提供产品或服务的社会活动[1]（唐亚阳，2009） 

随着公益创业的发展，国家和地方政府都出台了各种政策支持，各大高校，

如湖南大学、清华、北大等相继成立与公益创业相关的中心，一些机构如零点等

也紧随其后推出各种公益创业项目，形成了全国的公益创业潮流。由此可见，公

益创业成为了新一代的必然趋势。[2]（林爱菊、朱秀微，2016）这也成为了现阶

段中国大学生创业的主要形式之一。 

唐亚阳（2011）认为公益创业不仅是落实创新型国家建设战略的有益尝试

和解决日益激增的社会问题的有力手段，更有利于弥补传统高等教育不足，促进

大学生个人的成长成才[3]。在乌克兰大学中同样可以通过这样的创业形式，加强

学生的企业家意识，同时增强社会责任感。 

在中国的大学中，会开设许多专业的培训课程为企业培养未来的管理人才，

如“工商管理”，“人力资源管理”，“企业管理”，“财务管理”等等，同时，许多中

国大学与世界一流大学建立长期稳定的学术关系，从而在中国开设西方知名大学

的学院、独立教育机构或者联合项目，例如，清华大学与澳大利亚国立大学合作

开展管理硕士学位教育项目，有利于培养学生创业创新能力，开拓创业创新思维，

将理念、制度、技术、市场、项目管理与组织变革等企业战略层面的诸多方面知

识传授给学生，对进一步推动中国经济发展、企业变革发展、管理人才培养起到

积极作用。 

在参加项目的一部分学生中，有即将成为中小型企业的领导者，创业能力

的提升，使他们成功的经营自己的私人企业。还有一部分学生，在受到培训后，

使他们充分掌握创造企业所需的基本知识和技能并使其能够组织开展活动确保企

业的成功运作，进一步开展创业创新项目，从而成为未来企业家。 

在中国，为配合实施具有特色的鼓励大学生创业的各级政府出台的政策以

吸引未来的企业家创业，各地大学与各种专业的学生开展了多种实践项目。特别

是，大学会为此开设特殊的培训课程，如在“第二课堂”实施相应的教育计划，以

促进学生创业能力的形成并提高这部分的水平。早在 2002 年，由共青团中央、教

育部、全国学联联合出台了《关于实施“大学生素质拓展计划”的意见》中将第二

课堂的实施重点进行了明确，提出了第二课堂是第一课堂的补充，是学习与实践

的融合，要充分发挥第二课堂作用，提高大学生实践能力和创新精神。为此，大

学生选择适合自己的不同创业方向的选修学科，可以进一步提高自身的创业实践

能力。 

在青年第二课堂成长方面，总书记明确提出：“青年学习，必须求真学问，

不能满足于碎片化的信息、快餐化的知识，通过不断实践才能挖掘人的潜力。学
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到的东西，不能停留在书本上，不能只装在脑袋里，而应该落实到行动上，做到

知行合一、以知促行、以行求知。” [4]（习近平，2018）。 

提起大学生创业，那么自然要提起创新教育。创新教育和创业教育是有机

结合、相辅相成的，两者目标一致，即培养具有创新精神和实践能力的人，但创

新教育注重的是意识层面，侧重于创新思维的开发；而创业教育则更注重的是如

何实现人的自我价值，侧重于实践能力的培养[5]。创新创业教育是高等教育改革

发展和人才培养质量的内涵发展需要，大学不仅是知识传授、传承的场所，更是

探索和创造新知识、新学问的场所 [6]。 

值得一提的还有在中国设立国家中小企业基金，以确保向中小企业提供一

定的税收优惠以及增加融资的可能性。国务院总理李克强在 2015 年 1 月 14 日的

国务院常务会议上决定设立 400 亿元的国家新兴产业创业投资引导基金，助力创

业创新和产业升级；并在 9 月 1 日的国务院常务会议上决定中央财政将整合资金

出资 150 亿元，吸引民营和国有企业、金融机构、地方政府等共同参与设立 600

亿元的国家中小企业发展基金。 

在资金方面的支持还有大学生创业贷款，是银行等资金发放机构对各高校

学生发放的无抵押无担保的大学生信用贷款。随着国家对大学生创业的日益支持

和重视，各级政府出台了许多针对大学生创业的贷款优惠政策。如天津市政府今

年规定，大学生创业并取得工商营业执照的，均可申请小额担保贷款，可给予最

高 30万元贷款;对已经成功创业且带动就业 5人以上、经营稳定的创业者可给予贷

款再扶持，贷款总额度最高 50 万元 [7]。 

在中国的大学同样注重对学生的创业文化及经验的培养与丰富。例如，全

国大学生系列科技学术竞赛，简称“挑战杯”。“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛

是由共青团中央、中国科协、教育部、全国学联主办的大学生课外科技文化活动

中一项具有导向性、示范性和群众性的创新创业竞赛活动，每两年举办一届。[8]。

“挑战杯”竞赛在中国共有两个并列项目，一个是“挑战杯”中国大学生创业计划竞

赛；另一个则是“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛。这两个竞赛项目在

全国交叉轮流开展，“挑战杯”系列竞赛被誉为中国大学生学生科技创新创业的“奥

林匹克”盛会，是目前中国大学生最关注最热门的全国性竞赛，也是中国最具代

表性、权威性、示范性、导向性的大学生竞赛。除此之外，还有中国科学技术大

学 RoboGame 机器人大赛，在培养大学生自主探索精神和动手实践能力上起产生

了良好效果；中国“互联网+”大学生创新创业大赛，大赛旨在深化高等教育综合

改革，激发大学生的创造力，以创新引领创业、创业带动就业，推动高校毕业生

更高质量创业就业；还有全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛等等。 

结论 

通过对中国大学生创业能力的发展现状和发展形式进行分析得出的结论是，

在中国高校对大学生进行教育培养，政府制定相关推进大学生创业的政策，企业

提供大学生实践的机会，同时这些机构也最大化的使大学生扩展知识储备及丰富

的实践活动增加大学生的经验，并且及时提供帮助与相关服务等。在未来的研究

中，在乌克兰的教育体系里，将进一步切实有效的培养大学生创业创造力、增强

创业意识以及丰富企业管理知识储备，在现代企业发展中发挥自身积极的作用。 
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ІНІЦІАЦІЇ КИТАЙСЬКИХ ЗДОБУВАЧІВ ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Лі Янь 

здобувач третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті акцентовано увагу на вимогах сучасного ринку праці, потребах 

суспільства в ініціативних фахівцях. Майбутні фахівці художньо-педагогічних 

спеціальностей виявляють інтерес до освітніх проєктів. У Китаї, вони брали 

участь у оновленні змісту викладання олійного живопису, успішно поєднали 

теорію з практикою комерційного ручного живопису.  

Ключові слова: образотворче мистецтво, олійний живопис, творчість, 

підприємництво, вища художня освіта в Китаї, освітній проєкт. 

The article focuses on the requirements of the modern labor market, the needs of 

society in initiative professionals. Future specialists in art and pedagogical specialties 

are interested in educational projects. In China, they participated in updating the content 

of the teaching of oil painting, successfully combining theory with the practice of 

commercial hand painting. 

Key words: fine arts, oil painting, creativity, entrepreneurship, higher art 

education in China, educational project. 

 

Сучасна професійна підготовка майбутніх фахівців, у тому числі майбутніх 

учителів образотворчого мистецтва, має бути продуктивною й успішною. 
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Пояснюємо це тим, що ринок праці висуває нові вимоги до фахівця будь-якої 

галузі, головними з яких є творчий підхід до розв’язання професійних завдань, 

уміння працювати в команді, виявляти ініціативу й активність, перш за все, в межах 

професійної діяльності. Безперечно, у процесі освоєння освітніх професійних 

програм з обраних спеціальностей формуються названі здатності майбутнього 

фахівця, котрі визначають його ставлення до професії та з часом переходять у його 

високу кваліфікацію і професіоналізм. Переконані, що виявлені активності 

здобувачів вищої освіти в освітньому процесі загартовують їх до умов ринку праці, 

формують особистісно-професійну стійку позицію.  

У нашому розумінні термін «ініціації» – це різного виду активності та 

мобільності здобувачів у розв’язанні практичних завдань у освітньому процесі 

закладів вищої освіти (ЗВО), що дають мождивість їм набути досвіду бути лідерами 

в обраній спеціальності. У більш глибокому розумінні суті справи доповнимо й те, 

що ініціатив від учасників освітнього процесу може надходити безліч, але, головне, 

потрібно знайти раціональні шляхи їх реалізації, тобто зробити «небагато» – 

реалізувати власний потенціал, підвищити ефективність освітнього процесу, 

згуртувати навколо себе однодумців, презентувати результати й створити 

атмосферу задоволення й духу колективізму. Прикладом такої думки є участь 

суб’єктів освітнього процесу в проєктній діяльності. 

Дотичними до теми дослідження є праці Лін Хан [1], у яких розкрито 

особливості формування творчої педагогічної позиції майбутніх учителів 

образотворчого мистецтва в процесі вивчення навчального курсу «Педагогічна 

творчість».  

Дидактичний потенціал мистецьких проєктів та їх роль у формуванні 

професійної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва розкрито в 

науковій статті І. Мужикової [2]. Нам імпонує зміст визначення поняття «творча 

педагогічна позиція майбутнього вчителя образотворчого мистецтва», суттєвими 

ознаками якого є творче ставлення здобувачів вищої освіти до художньо-

педагогічних явищ, необхідність набуття ними художньо-педагогічних 

компетенцій, забезпечення професіоналізації особистості на початковому рівні 

освоєння професії. На думку І. Мужикової [2], мистецькі проєкти активізують 

творчий потенціал майбутніх фахівців художньо-педагогічних спеціальностей, 

завдяки яким вони переходять на новий рівень самопізнання й саморозвитку в 

освітньому процесі. 

У дисертації Лі Хан [1] наведено приклади традиційних (лекції, семінарські 

заняття з поєднанням проблемного вида навчання, діалогічних форм співпраці) і 

нетрадиційних (метод проєктів, ділові ігри тощо) методів і форм роботи з 

майбутніми вчителями образотворчого мистецтва, завдяки яким відбувається 

стимулювання до навчання.  

Проте, як свідчать результати аналізу наукової літератури [1; 2], власного 

досвіду роботи із здобувачами художньо-педагогічного напряму, нині бракує 

активностей й мобільності учасників освітнього процесу у ЗВО з питань організації 

й участі в роботі регіональних і міжнародних освітніх проєктах. 
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Метою статті є вивчення питання щодо участі китайських здобувачів 

художньо-педагогічних спеціальностей у проєкті «Дослідження застосування 

комерційного ручного розпису в практичному навчанні олійного живопису». 

Нині в Китаї відсутні системні дослідження комерційної форми ручного 

розпису, а це новий стиль живопису. Під час розвитку китайської економіки, 

впливу Інтернету, телебачення та різних засобів масової інформації громадяни 

країни стали звертати увагу на комерційну ручну роботу. З таким новим видом 

мистецтва знайомі в Китаї, він визнається і має певний інтерес. Однак він ще 

знаходиться на етапі зародження й становлення в професійному сенсі. Водночас 

зазначимо, що з’явилися вітчизняні студії ручного розпису, в яких працюють 

кваліфіковані художники. Розмальований вручну дизайн – це самостійна й 

індивідуальна робота митця, в якій немає обмежень для творчості і самовираження, 

виявлення естетичних смаків. У ньому відбивається суб’єктивне бачення автором 

краси, його емоції, ідеї, настрій, особистий художній стиль. Аудиторія ручного 

розпису також змінилася від професійних художників до широкої публіки, а 

творчий простір простежується від галерей до компаній, торгових центрів і 

будинків.  

Ідея, яку ми ініціювали, полягає в такому [3]. Випускники ЗВО з художньо-

педагогічних спеціальностей стикаються з труднощами в пошуках робочого місця. 

Така тенденція, як відомо, виявляється не лише в Китаї і не лише в галузі 

мистецтва. Тому здобувачам художньо-педагогічних спеціальностей необхідно 

створити умови співпраці з підрозділами соціальних підприємств. Практика 

викладання й соціальна інтеграція закладуть базову основу для зайнятості на ринку 

праці й підприємництва. Академія образотворчих мистецтв Хебея пропагує 

інтеграцію індустрії та університету, заохочує здобувачів художньо-педагогічних 

спеціальностей відвідувати фабрики й компанії, спілкуватися з реальними 

клієнтами, навчатися розуміти їх потреби, накопичувати соціальний досвід і 

виявляти власні недоліки. Поєднання теорії та практики сприяє усвідомленню мети 

професійної підготовки, формуванню художньо-педагогічних компетенцій 

майбутніх фахівців. Усе це разом допомагає працевлаштуванню. 

Нині практичний курс навчання олійному живопису в Академії 

образотворчих мистецтв Хебея пропонує здобувачам вищої освіти виходити на 

вулицю для того, щоб малювати, тренувати вміння правильно використовувати 

колір, розуміти відбиття світла й тіні, а це й покращує професійні навички олійного 

живопису. Проте більшість майбутніх фахівців обмежуються лише роботою в класі 

або рисувальною дошкою, у них відсутній соціальний досвід, їм важко 

пристосуватися до професії в майбутньому. Тому вважаємо, що настав час 

реформувати традиційну модель навчання олійного живопису. 

У проєкті нами використано такі методи, як:  

а) літературний метод дослідження (метод роботи з книгою) – використання 

бібліотечного ресурсу для збирання матеріалів вітчизняних і зарубіжних 

досліджень з питань комерційного ручного розпису для того, щоб зрозуміти стан 

розвитку цієї галузі, шляхи організації комерційного ручного розпису; 
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б) методи моніторингового дослідження – застосування різних 

комунікаційних способів спілкування і відвідування компаній з метою вивчення 

попиту на комерційні продукти з ручним розписом, знання психології аудиторії; 

в) практичний метод дослідження – поєднання виробництва й освіти для 

допомоги здобувачам художньо-педагогічних спеціальностей виявити творчий 

потенціал і вдосконалювати власні професійні здатності. 

У межах проєкту проведено курс художньої творчості, який викладався 

професорами та був спрямований на розвиток викладання художньої творчості на тему 

Червоної революції в Новому районі Сюнган. У роботі враховано умови школи та 

навчальної бази музею Сібайло для того, щоб вивчити революційні методи створення 

мистецтва. Здобувачів направлено на революційну базу в Новому районі Сюнган, вони 

відвідали історичних експертів для збирання й систематизації творчих матеріалів, а 

викладачі допомагали визначати творчі теми дослідження.  

Запроваджено студійний метод подвійного відбору – відібрали здобувачів, котрі 

схильні до теми «Червона революція», цікавилися цією проблемою; сформували 

творчий колектив із викладачів і здобувачів. Завдяки створенню начеркам і 

дослідженням, повторному вивченню зазначеної тематики, залученню здобувачів до 

створення національних революційних історичних тематичних виставок, організації 

роботи художніх класів і художніх музеїв, наочним методам навчання підвищується 

ефективність освітнього процесу.  

Об’єднання міжпрофесійних експериментів, використання перехресного 

навчання спеціальностям дизайну й живопису, посилання на революційні історичні 

дані, використання нових творчих підходів для апробації цифрових медіа, створення 

творів художнього мистецтва – це ті чинники, що й склали новизну у змісті проєкту. 

Здобувачів художньо-педагогічних спеціальностей об’єднали професійні знання, 

навички, життєві почуття та спільний інтерес, що й слугувало для створення 

революційних історичних тематичних картин.  

Зазначимо труднощі, з якими спіткнулися в проєкті. Складно було включити 

червону революцію в практику викладання олійного живопису. У Китаї існують 

проєкти реформування викладання, але відсутній досвід, який можна було 

представити у формі довідки. Тому вважаємо, що необхідно занести корективи в 

процес викладання, методи навчання і керівні концепції мають відбивати ідеї 

інтегрування нових онлайн-медіа в міждисциплінарне навчання, запроваджувати 

творче навчання майбутніх фахівців.  
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Публікацію присвячено антропоцентричному базису політичної культури 

України і КНР. Зазначено, що політична культура є складним синтезом стійких 

уявлень, ціннісних орієнтацій, переконань, позицій, поглядів, взірців поведінки 

взаємовідносин влади і народу. Базис політичної культури двох країн: 

антропософський вимір політичних знань, потреба постійного відновлення 

духовного ресурсу культури, ціннісно-смислові позиції «людина – політична 

система». 

Ключові слова: КНР, Україна, політична культура. 

The publication is devoted to the anthropocentric basis of political culture of 

Ukraine and China. It is noted that political culture is a complex synthesis of stable ideas, 

values, beliefs, positions, views, patterns of behavior of the relationship between 

government and the people. The basis of the political culture of the two countries: the 

anthroposophical dimension of political knowledge, the need for constant renewal of the 

spiritual resource of culture, value-semantic positions “man – the political system”. 

Key words: China, Ukraine, political culture. 

 

Репутація, імідж держави на світовій геополітичній арені тісно пов’язані з 

політичною культурою цієї держави. Сучасні підходи до трактування політичної 

культури дають можливість виокремити її виразний антропоцентричний базис. 

Політична культура розуміється як система стійких уявлень, ціннісних орієнтацій, 

переконань, позицій, поглядів, взірців поведінки взаємовідносин влади і народу [5]. 

Політична культура є діяльнісним утворенням, тобто виявляється і життєдіяльності 

суб’єктів політичного процесу [4]. 

Політична культура формується з поступальним історичним розвитком 

держави. Вона є відносно стійним явищем, оскільки синтезує досвід попередніх 

поколінь. У політичній культурі фіксуються ціннісні ставлення громадян до 

політичної системи своєї країни, її окремих елементів, політичних процесів, які там 

відбуваються. 

Політична культура цілеспрямовано формується у стінах університетів. 

Функції політичної культури виражаються в діяльності закладу вищої освіти. 

Студенти і викладачі університету є носіями політичної культури на рівні 

міжнародного освітнього простору.  

Політична культура учасників освітнього процесу закладів вищої освіти 

реалізує низку функцій. Пізнавальна функція передбачає осмислення і засвоєння 

знань про політичні уявлення, політичну ідеологію. Інтегративна функція 

передбачає аналіз досягнень злагоди у межах існуючої політичної системи на 

основі політико-культурних цінностей. Комунікативна функція дозволяє 
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встановлювати зв’язок між учасниками політичного процесу, передавати елементи 

політичної культури від покоління до покоління, накопичувати політичний досвід, 

задовольняти інтереси відповідних соціальних спільнот людей [4]. Регуляторна 

функція виявляється в забезпеченні ефективності функціонування політичної 

системи на основі сталих ідеалів, норм, традицій. Важливе значення для стійкого 

розвитку має функція виховна: формування політично свідомої людини, яка 

керується цінностями і нормами, що відповідають її інтересам, суспільним 

запитам. Прогностична функція передбачає реальні шляхи розвитку суспільства в 

державі, самоідентифікацію націй у конкретних соціально-політичних умовах [4]. 

Слід підкреслити, що для політичної культури України і КНР є спільними 

антропоцентричні характеристики. Конкретизуємо деякі з них: антропософський 

вимір знань про політичні процеси та ідеологію; потреба постійного відновлення 

духовного ресурсу культури, сформованої традиційним національним мисленням, 

філософією кордоцентризму. Це передбачає постійну реконструкцію традиційних 

цінностей, які закладаються в сучасні політичні уявлення. Також до 

антропоцентричних характеристик можна віднести осмислення політичної 

культури через ціннісно-смислові позиції «людина – політична система». 

Політична культура візуалізує ставлення людини до загальноприйнятих взірців 

політичного мислення і поведінки. Політична культура кожної держави своєрідна, 

бо визначається не лише унікальним національним інформаційним кодом, 

національною психологією, ментальністю, традиціями.  

Типологія політичної культури передбачає аналіз відповідно до параметрів 

оцінки, які відображено у таблиці 1, розробленою групою дослідників (А. Колодій, 

В. Харченко, Л. Климанська, Я. Космина [5]). 

Таблиця 1 

Типологія політичної культури 

Параметр оцінки Тип політичної структури 

геополітичний західний, східний, маргінальний 

рівень відкритості, закритості інтравертний, екстравертний 

ідеологічний капіталістичний, соціалістичний, етнічний 

ступінь інтегрованості індивіда індивідуалістичний, колективістський 

характер політичної 

соціалізації 

провінційний, діяльнісний, маргінальний 

ступінь демократії тоталітарний, авторитарний, демократичний 

форма суспільного управління президентський, парламентський, 

монархічний, диктаторський 

розвиненість політичних 

структур 

двопартійний, багатопартійний, 

монопартійний, перехідний 

тип поведінки в конфліктних 

ситуаціях 

конфронтаційний, консенсуальний, 

компромісний 
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За цими параметрами традиційно визначають суттєві ознаки політичної 

культури в країні і рівень сформованості означеної культури у громадян.  

Серед характерних ознак сучасної політичної культури України можна 

виділити: заідеологізованість мислення, непримиренність нетрадиційних поглядів; 

низьку компетентність в управлінні суспільних і державотворних процесів; 

правовий нігілізм; невизначеність громадських позицій; невиразний індивідуалізм; 

підданські ставлення до будь-якого носія реальної влади. Такі невтішні 

характеристики зумовлені нестабільністю демократії, непослідовністю в 

економічному і суспільному розвитку, політичною дестабілізацією. До того ж, на 

політичну культуру істотно впливає спосіб виконання Президентом своїх 

конституційних обов’язків [6]. 

КНР поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, 

підтримує обраний українським народом шлях розвитку [3]. Як 

високотехнологічна країна, КНР прогресує і в політичній культурі. У контексті 

стабільного соціально-економічного розвитку відбувається перехід 

постматеріалістичних цінностей у житті людей – громадян КНР. Пріоритетними 

для громадян Китайської Народної Республіки стають питання відкритої і 

демократичної участі у прийнятті політичних рішень, вирішенні проблем охорони 

довкілля, соціальної справедливості, збереження здоров’я, піднесення репутації 

КНР у світовому вимірі [1]. Цьому сприяють економічне зростання, стабільна 

економіка, боротьба з інфляцією, підтримання громадського порядку, підвищення 

обороноздатності, ефективна боротьба із злочинністю. Такі умови дозволяють 

людям бути задоволеними своїм життям та відчувати довіру, демонструвати 

осмислену політичну культуру [2].  

Посол КНР в Україні Фань Сяньжун на зустрічі із заступником міністра 

закордонних справ України Д. Сеніком у 2021 році, наголосив, що важливим 

фундаментом розвитку відносин двох країн є взаємна політична підтримка й 

довіра [3].  

Стратегічне партнерство між Україною і КНР передбачає пошук нових 

способів для взаємопроникнення культурних досягнень, співпраці в галузі освіти і 

наук, покращення епідемічної ситуації, спричиненої поширенням COVID-19. Адже 

КНР є найбільшим для України постачальником протиепідемічних засобів та 

відповідної вакцини. За рахунок стимулювання найбільшого у світі китайського 

ринку, китайсько-українська співпраця має потенціал [3]. 

Серед перспектив конструктивного перетину заходів, спрямованих на 

формування політичної культури в університетах України і КНР, виразними є 

антропоцентричні аспекти: утвердження національної ідеї, обґрунтування 

національних інтересів України і КНР, чітке визначення змісту і шляхів їх 

використання в процесі державотворення; утвердження у суспільстві, у політиці 

двох держав орієнтацій на повагу до людини як найвищої цінності; орієнтація 

громадянського суспільства на засади верховенства права; широке використання 

досвіду КНР у формуванні політичної культури України щодо досягнення 

громадянської злагоди, функціонування урядових і неурядових організацій. 
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У статті систематизовано актуальні емпіричні дослідження впливу 

сімейних факторів на психічне здоров’я сільських дітей, які залишилися без 

нагляду, за останні 20 років. Основними чинниками, які впливають психічне 

здоров’я таких дітей, є: сімейний стиль виховання, відносини між батьками та 

дітьми, сімейне оточення, функція сім’ї. 
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Ключові слова: сільські діти, які залишилися без нагляду; психічне здоров’я; 

фактори впливу на сім’ю; методи втручання. 

This paper sorts out the relevant empirical research on the influence of family 

factors on the mental health of rural left-behind children in the past 20 years. The main 

factors affecting the mental health of rural left-behind children are: family parenting 

style, parent-child relationship, family environment, family Function.  

Key words: rural left-behind children; mental health; family influencing factors; 

intervention methods. 

 

摘要：根据《中国儿童福利与保护政策报告（2019）》的统计，截止 2018

年 8 月底，全国共有 697 万名农村留守儿童。有大量研究显示留守儿童有抑郁、

学习焦虑、社交恐惧、叛逆等心理健康问题倾向。本文对近 20 年家庭因素农村留

守儿童心理健康状况影响的相关实证研究进行梳理，以往的研究结果显示，农村

留守儿童心理健康状况家庭影响因素主要有：家庭教养方式、亲子关系、家庭环

境、家庭功能。关于对策研究，主要介绍了团体辅导、阅读疗法和社会、学校以

及社区多方面对农村留守儿童心理健康干预的心理干预手段。并提出在当今，应

该以积极心理学的视角研究留守儿童，干预手段逐渐多元化，建立一体化留守儿

童研究系统。 

关键词：农村留守儿童；心理健康；家庭影响因素；干预手段 

一、引言 

根据《中国儿童福利与保护政策报告（2019）》的统计，截止 2018 年 8 月

底，全国共有 697 万名农村留守儿童。并有大量研究研究发现其存在较多的心理

问题，张文杰采用心理健康量表对农村留守儿童与非留守儿童进行测试，对比发

现留守儿童心理健康问题明显高于非留守儿童心理健康问题 [1]。杜月秀采用问卷

调查的方式，对河南省某民办小学的留守儿童进行测试，测试结果显示留守儿童

在冲动倾向、学习焦虑、身体症状上存在问题的检出率较高 [2]。家庭状况则是农

村留守儿童与非留守儿童之间的本质差异，在诸多影响农村留守儿童心理健康的

因素中，家庭成为关键因素。 

本文梳理近二十年相关的实证研究，并分析家庭因素影响农村留守儿童心

理健康的研究结果以及有效的干预手段，并就目前的研究提出展望，为深化留守

儿童心理健康研究与提供理论支持提供参考。 

二、概念界定 

 “留守儿童”这一名词，早在 1994 年就在中国出现，但是留守儿童定义与现

在不同，留守儿童一词被定义为“父母在国外工作、学习而被留在国内的孩子” [3]

。近年来，学者对于留守儿童的概念达成新的统一。陆春燕认为，农村留守儿童

是指父母双方和一方外出打工，自己留守在家乡需要他人照顾的 16周岁以下的孩

子。吕绍清认为，农村留守儿童是指父母双方外出产生的自己留守在家乡需要其

他人照顾的 16 岁以下的孩子。《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》指

出，留守儿童是指父母双方外出务工或一方外出务工而另一方无监护能力、不满

十六周岁的未成年人 [4]。 

三、农村留守儿童心理健康家庭影响因素 
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家庭是个体发展的最原始的单元，这样一个简单的单元对个体产生着潜移

默化的影响。而家庭对个体心理发展的影响是通过多方面综合体现的，并很大程

度影响着留守儿童的心理健康状况。本文从本文从家庭教养方式、亲子关系、家

庭氛围、家庭功能几个方面阐述家庭因素对农村留守儿童的心理健康发展的影响

。 

（一）家庭教养方式对农村留守儿童心理健康的影响 

家庭教养方式是家长在教养子女过程中体现出的观念、态度和情感的集合

体，是家长与子女之间的情感互动。在诸多影响农村留守儿童心理健康的家庭因

素中，家庭教养方式是极其重要的一个。有多数的研究表示，积极的家庭教养方

式对子女的心理健康有保护作用，消极的教养方式则不利于子女的心理健康发展

。对于留守儿童而言更是如此，他们不仅受到父母家庭教养方式的影响，更主要

的是来自监护人的教养方式。 

通常情况下，父母和监护人的一些积极性的抚养行为对儿童的心理健康有

着积极的影响，比如情感温暖或者支持温暖等，但是一些消极的比如拒绝等对留

守儿童的心理健康就有负面的影响。陈丽在对重庆某中学初一年级学生安全感调

查中，发现留守儿童人际安全感、总的安全感得分显著低于非留守儿童，研究认

为留守儿童看护人更多的使用过度保护，更少使用拒绝、情感温暖的教养方式是

留守儿童安全感低于非留守儿童的重要原因之一 [5]。刘衔华提出，父母采用权威

型教养方式可以明显减少农村留守儿童的各类健康危险行为，减少童年创伤对健

康危险行为的消极影响，产生积极调节效应; 而父母采用专制型和放任忽略型教

养方式会增加各类健康危险行为的发生风险，加剧童年创伤的消引言极影响而产

生消极调节效应 [6]。 

纵观近 20 年相关研究发现，在中国农村留守儿童的监护方式大体可以分为

四类：由父辈进行看管、隔代教养、同辈或自我看护、单亲看护。马晓霞、张丽

维在 2012 年的调查中指出，中国农村有近七成的孩子是在隔代教育方式下长大的 

[7]。由于父母长期在外工作，教养农村留守儿童的责任多落在家里老人身上。这

些老人文化程度不高，再加之思想观念的落后，他们更多的只是关注儿童的衣、

食、住、行以及学习问题，对留守儿童的心理健康方面出现的问题不够重视，在

儿童遇到困难的时候他们也很难帮助儿童很好的解决问题。房靖钧通过对某村的

研究发现，隔代教育存在祖辈思想较落后、隔代教育方式不够科学、儿童身心发

展不健全等问题 [8]。如果看护人对留守儿童的学习与生活等采用支持温暖的教养

行为与态度，这样就会提高留守儿童的心理健康水平 [9]。而对于祖辈来说，他们

对待留守儿童更多的是过度的保护或溺爱，对儿童的要求百依百顺，这种盲目的

疼爱对儿童的成长会带来不利的影响，容易导致儿童产生较多不良人格品质和不

良行为习惯 [10]。长此以往，儿童很可能会出现问题行为或反社会行为，甚至走

上违法犯罪的道路。 

黄艳苹在 2006 年的研究中指出，父亲惩罚和母亲偏爱的教养方式对父辈看

护和单亲看护的留守儿童产生积极影响。并且有研究表明，父母亲或其中一方为

提升经济地位外出打工，带来的新的世界观、生活观，教育观可能对留守儿童产

生有利影响 [11]。随着社会的发展，网络技术越来越发达，留守儿童能够经常的
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与父母取得联系。因此，只要父母的监控、教育行为不弱化，依旧能够对儿童进

行支持与引导。真正做到不仅在生活上支持留守儿童，同时也能在心理上给予帮

助与支持。 

（二）亲子关系对农村留守儿童心理健康的影响 

亲子关系是指父母与子女之间的互动关系，亲子关系良好能够显著降低儿

童的外化和内化问题。从以往的研究中发现，人们主要是以亲子依恋方式、亲子

亲合以及亲子沟通为指标，来评价亲子关系对农村留守儿童心理健康的影响。 

父母是儿童重要的依恋对象，亲子依恋对儿童身心的健康成长起着十分重

要的作用。由于父母长时间在外，不能给儿童提供足够的生活、精神上的关心照

顾，不能很好的帮助儿童解决发展中的危机，进而影响安全型依恋的形成，难以

发挥安全型依恋的保护功能。黄艳苹在对留守儿童心理健康的差异比较中发现，

同辈或无看护组留守儿童的心理健康状况最差，总体问题检出率达到了 20%，并

在后面的访谈中发现这组留守儿童由于父母长时间不在身边，他们缺乏父母的关

心与照顾因而在心灵上也表现出更脆弱 [12]。傅俏俏、苗静宇等人对亲子依恋与

儿童心理健康进行描述性统计，经相关分析发现，母子依恋、父子依恋与情绪症

状、品行问题和注意/多动障碍显著负相关，与利他行为显著正相关[13]。 

亲子沟通是父母与儿童的互动过程，同样也是衡量亲子关系的重要指标，

会对农村留守儿童心理健康产生重要影响。在儿童发展的关键期，他们会遇到学

业、人际、生理等各种各样的问题，良好的亲子沟通能够帮助儿童解决发展中的

问题，也能够帮助儿童建立良好的心理防御机制。任金杰在研究中表明，与父母

联系频率不同的留守儿童在心理健康水平、学习压力上存在显著差异，在敌对、

抑郁和适应不良等方面存在非常显著的差异 [14]。杨青松等人的研究表明，亲子

沟通是留守儿童行为为题一个重要的保护因素，[15] 父母应与留守儿童进行经常

且有效沟通和情感交流，特别是满足心理和情感的需求，在精神上给予孩子足够

的支持和引导，予以价值肯定，并且要定期回家。 

（三）家庭环境对农村留守儿童心理健康的影响 

家庭是儿童成长的重要环境，对个体的社会化产生很大的影响。留守儿童

家庭的特殊性决定了家庭环境因素对儿童心理健康起着特殊的影响作用。与非留

守儿童相比，留守儿童的家庭环境具有亲密度、情感表达性、文化知识性、娱乐

性较低，而矛盾性突出的特点 [16]。范方等人以“留守儿童”为被试，考察了其家

庭环境因素与儿童人格、学业成绩、行为问题之间的关系，数据表明“留守儿童”

处于相对不良的家庭环境中；不良的家庭环境与不良人格特质、行为问题、学业

不良等呈现高相关。王丰盛等人认为，父母亲外出后，家庭内部的教育和抚养环

境发生改变，儿童所获得来自父母的关心、爱护减少，家庭环境冷清，进而可以

正向预测留守儿童的孤独感 [17]。和谐的家庭环境和不良的家庭环境给留守儿童

带来的影响有很大的不同，[18] 这种影响带来的后果大多会伴随人的一生。 

（四）家庭功能对农村留守儿童心理健康的影响 

家庭功能包括家庭成员间的情感联系程度、家庭规则的制定和遵守、家庭

沟通的数量和质量、及时有效应对外部事件等基本要素 [19]。它们对于儿童生理

、心理等方面的健康发展提供了环境条件，制定良好的家庭规则，父母以身作则
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的遵守并和儿童建立良好的亲密关系都可以有效的降低留守儿童的孤独情感进而

避免儿童的社交焦虑的出现。有研究结果显示，家庭功能越好，对于增进留守儿

童的社会自我效能感、情绪调节能力和情绪健康的效果也就越好。而家庭功能缺

失学生存在一定的心理问题，他们的心理健康水平低于普通家庭学生，易出现紧

张、焦虑、强迫、自卑、抑郁等不良情绪 [20]。 

农村留守儿童的家庭功能多是不完整的，父母即使不在家他们仍是发挥良

好家庭功能的重要因素。随着社会发展，父母可借助网络通讯手段多与儿童进行

沟通，关心他们的生活以及学习，尽可能满足他们的心理诉求。其次，也要注意

长辈沟通，借助长辈的力量以多种形式来弥补家庭功能的缺失。 

三、农村留守儿童心理健康干预手段 

（一）团体辅导对农村留守儿童心理健康的干预 

有关团体辅导的专业技术和方法直到上个世纪 90 年代初才被传入中国大陆

，其后清华大学樊富珉教授对此展开研究，中国大陆的团体辅导由此传播开来。

另外，团体辅导的范围与内容也在不断地丰富，并广泛地运用于农村留守儿童心

理健康干预中。鲁雷，季浏在 2013 年对留守儿童进行心理干预时，使用前测与后

测验证实验结果，其结果证明对留守儿童进行团体辅导的干预手段对他们心理健

康的调试有着非常显著的促进作用 [21]。陈世闻制定学校团体干预方案，并设置

社区干预与社区不干预的对照组，对比干预前后的心理健康问题的检出率发现，

以学校为中心，以社区为辅助的团体辅导干预模式，对改善留守儿童心理健康状

况成效显著。 

留守儿童这样一个特殊的团体，他们所处的生长环境以及所面临的问题都

是差不多的，因此，将同一年龄阶段的留守儿童组织起来，进行团体辅导，共同

讨论解决他们遇到的问题，会得到很好的效果。蒋名平针对留守儿童的共同问题

，设计了团体辅导方案，并提出采用团体辅导的方法是提高留守儿童心理健康水

平的一种非常有效的方法。 

（二）阅读疗法对农村留守儿童心理健康的干预 

教育部在 2012 年印发了《中小学学校心理健康教育指导纲要（2012 年修订

）》，在“心理健康教育的途径和方法”中明确提出学校应将心理健康教育始终贯

穿于教育教学全过程 [22]。阅读是语文教学的重要环节，也是进行知识陶冶的重

要途径。处于小学阶段、青春期阶段的农村留守儿童是人生观、价值观形成的关

键阶段，因此开展阅读疗法对他们进行心理健康教育的渗透，帮助儿童形成积极

的人生态度，对于他们身心发展有深远的影响。 

赵云云在探究快乐书屋对农村留守儿童心理家庭教养方式对农村留守儿童

心理健康的影响健康水平的干预研究中，通过干预前后心理健康指标的对比，发

现农村留守儿童在学习焦虑、孤独倾向、对人焦虑、恐怖倾向指标上都存在明显

差异 [23]。说明具有针对性的开展阅读活动，对于提高农村留守儿童心理健康水

平有促进作用。季秀珍通过对抑郁症儿童进行阅读疗法的干预，得出结论阅读疗

法在儿童抑郁症的治疗中具有适合性和较好疗效，更符合儿童心理发展及认知水

平，是未来值得推广的有效干预方法 [24]。并有研究显示，留守儿童在真诚、友

善、谦虚、持重等积极心理品质上的得分表现较好，[25] 因此开展阅读疗法帮助
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留守儿童发挥自身的优点，克服缺点，持以积极的态度应对生活中遇到的困难，

是高效、便捷的手段。 

（三）社会、学校以及社区多方面对农村留守儿童心理健康的干预 

农村留守儿童因父母长期外出打工，造成家庭结构不完整、亲情缺失，长

期以往就有可能造成心理健康方面的问题。基于这样特殊的情况，社会、学习以

及社区等要自觉承担起对农村留守儿童心理健康的教育问题。首先政府出台相关

政策，加大社会各界对于农村留守儿童的关注与帮助。其次，针对学生的问题，

学校建立信息档案，掌握学生信息，教师要善于观察，针对学生出现的心理危机

问题做到及时干预。王妍凤在研究中提出，教师可根据实际情况，带领全班同学

在课余时间进行集体活动，帮助农村留守儿童更好的融入班集体，感受到来自老

师、同学的关爱，从而达到弥补情感缺失的效果 [26]。车宇英提出，在干预过程

中，社区工作者充分挖掘农村留守儿童周围环境的资源优势，比如原生环境、淳

朴民风、乡村传统文艺等，通过发挥客观资源优势和主观资源优势，帮助农村留

守儿童学会在逆境中成长，能够合理调节身心状况 [27]。 

四、总结与展望 

（一）以积极心理学视角研究农村留守儿童 

目前，中国是以问题导向对农村留守儿童进行心理健康研究与教育工作，

看待留守儿童的视角比较消极。在此视角下，人们更多的把目光聚焦于有心理问

题的农村留守儿童，而忽视了其他的留守儿童。而对于有一定心理问题的农村留

守儿童，只是寻找合适的干预手段帮助其解决心理问题，并没有以发展的眼光去

看待留守儿童。 

以积极心理学理论为指导，应以发展的眼光看待农村留守儿童，既要着力

于解决有心理问题的儿童，又要让全体的农村留守儿童接受心理健康教育，培养

健康、乐观的积极心理品质，让他们能够以积极的态度面对成长中遇到的问题，

真正做到“助人自助”。 

（二）干预手段逐渐多元化 

目前，针对农村留守儿童心理健康的干预手段比较单调，并且缺乏系统性

。对于干预手段的效果也没有得到长期的追踪调查，不能够系统地解决农村留守

儿童存在的心理健康问题。 

随着时代的发展以及留守儿童数量的增加，我们要致力于制定有效、多元

化、系统地农村留守儿童心理健康干预手段。可以在现阶段已有的干预手段上加

以丰富、创新。例如可以利用多媒体技术辅助团体辅导，也可以采取家校联合的

形式对农村留守儿童开展心理健康干预。随着干预手段的多元化，农村留守儿童

的多方面心理健康问题也能得到有效解决。 

（三）建立一体化农村留守儿童研究系统 

现有研究中对于农村留守儿童的研究缺乏系统性和长期性。农村留守儿童

处于发展的关键期，身心都处于不断发展的过程中，心理健康水平处于不断的波

动中，出现的心理问题可能存在着一定的联系。因此，研究者应建立一体化的农

村留守儿童研究系统，对农村留守儿童进行长期动态的跟踪研究，对于出现的心
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理健康问题能够做到及时干预处理，并对同年龄阶段的农村留守儿童进行对比研

究，能够有效预防该年龄阶段常出现的心理问题。 
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中国高校考研大学生心理健康状况的调查研究 
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Згідно з отриманими даними, психічне здоров’я студентів коледжу, які 

беруть участь у вступних іспитах до аспірантури, нижче за національну 
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молодіжну норму, а загальний рівень – низький. Водночас психологічний тиск у 

студентів третього курсу аспірантури вище, ніж у студентів четвертого курсу. 

Психічний стан студентів, які записуються до корекційного класу, гірше, ніж 

психічний стан студентів, які не записується до цього класу.  

Ключові слова: китайські університети, аспірант, психічне здоров’я.  

According to the data results, the mental health of college students taking part in 

graduate school entrance examination is lower than the national youth norm, and the 

overall level is poor. At the same time, the psychological pressure of the third year 

postgraduate entrance examination students is greater than that of the fourth year 

postgraduate entrance examination students.  

Key words: Chinese universities; postgraduate students; mental health. 

 

在中国考研成了大学生缓解就业压力和谋求个人发展的重要选择。调查显

示，大学生考研比例逐年增加，部分高校大学生考研比例达到 80%，有的院系、

专业甚至高达 90% [1]。据教育部公布的数据显示，硕士研究生报名人数逐年持续

高涨，2018 年达到 238 万人，比 2017 年增加 37 万人，增幅 18.4%。2019 年报考

人数再次大幅增加，达到 290 万人，比 2018 年增加了 52 万人，增幅达 21%。由

于研究生录取比例有限，据国家统计局发布的《中华人民共和国 2017 年国民经济

和社会发展统计公报》显示，2017 年全年研究生教育招生 80.5 万人 [3]。这必然

给考研学生带来巨大的心理压力。心理问题的发生率相对较高，易出现抑郁、自

卑、焦虑、恐惧等心理障碍 [4]。 

一、研究的目的和意义 

本研究从考研大学生的心理健康状况出发，了解并关注这一特殊群体的心

理健康状况，为干预考研大学生的心理亚健康提供相应的数据支持和理论支撑；

同时为提高高校和相关的教育行政管理部门制定相关的政策及具体对策提供参考

，缓解考研大学生的心理压力，促进其心理积极健康发展。从而提高高校和相关

的教育行政管理部门的管理水平， 

二、研究方法 

本研究主要采用由德若伽提斯（Derogatis,L.R）编制的《症状自评量表（

SCL-90）》对考研学生进行问卷调查，本量表共 90 个项目，包含比较广泛的精

神病症状学内容，如思维、情感、行为、人际关系、生活习惯等。根据十个维度

，该问卷分为十个分量表，分别为躯体化量表、强迫症状量表、人际关系敏感量

表、抑郁量表、恐怖量表、焦虑量表、敌对量表、偏执量表、精神病性量表、其

他量表（饮食、睡眠）；采用 1-5 的五级记分，该量表具有较高的信度和效度[15]

。此次研究中，该量表的内部一致性系数为 0.986。本次研究对象是考研大学生，

样本选取某高校在校的大三、大四本科大学考研学生，共发放问卷 120 份，回收

问卷 110 份，有效问卷 103 份，有效回收率为 85%，男性回答问卷为 47 份，女性

回答问卷为 56 份，涉及文科类、理科类和艺术类专业。最后，对调查结果采用

SPSS21.0 统计软件进行数据统计分析； 

 三、数据分析 
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表 1.调查对象基本情况 

背景变量 基本资料 人数 百分比 

性别 

 

年级 

 

 

专业 

 

 

 

是否报辅导班 

男 

女 

 

大三 

大四 

 

文艺类 

理工类 

 

是 

否 

47 

56 

 

46 

57 

 

48 

55 

 

45 

58 

45.6 

54.3 

 

44.6 

55.3 

 

46.6 

53.3 

 

43.6 

56.3 

 

（一）考研大学生心理健康基本状况 

表 2.考研大学生描述统计分析与常模对比 

 
全国青年常模 

（M ± SD） 

考研大学生心理健康状况 

(M ± SD) 
t P 

躯体化均分 1.34 ± 0.45 1.67 ± 0.60 5.507 0.00 

强迫症状均分 1.69 ± 0.61 2.17 ± 0.82 5.886 0.00 

人际关系敏感均分 1.76 ± 0.67 1.83 ± 0.73 1.017 0.31 

抑郁均分 1.57 ± 0.61 1.87 ± 0.72 4.303 0.00 

焦虑均分 1.42 ± 0.43 1.87 ± 0.75 6.146 0.00 

敌对均分 1.50 ± 0.57 1.87 ± 0.79 4.731 0.00 

恐怖均分 1.33 ± 0.45 1.66 ± 0.81 4.105 0.00 

偏执均分 1.52 ± 0.60 1.64 ± 0.64 2.010 0.04 

精神病性 1.36 ± 0.47 1.69 ± 0.73 4.600 0.00 

 

从上表分析来看，在考研大学生群体中，除了人际关系敏感因子外，其他

八个因子的均值和标准差均高于全国青年常模的均值和标准差(P<0.05)。 

 （二）人口学变量在考研大学生心理健康的差异分析 

1、考研大学生心理健康的性别差异分析 

表 3.考研大学生性别差异分析 

 
男生 

（M ± SD） 

女生 

（M ± SD） 
t P 

总均分 1.90 ± 0.66 1.76 ± 0.67 1.054 0.294 
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躯体化均分 1.77 ± 0.61 1.59 ± 0.60 1.516 0.133 

强迫症状均分 2.17 ± 0.81 2.16 ± 0.84 0.30 0.976 

人际关系敏感均分 1.85 ± 0.63 1.81 ± 0.80 0.235 0.815 

 

抑郁均分 1.84 ± 0.63 1.89 ± 0.78 -0.326 0.745 

焦虑均分 1.95 ± 0.78 1.82 ± 0.73 0.831 0.408 

敌对均分 2.00 ± 0.76 1.78 ± 0.81 1.354 0.179 

恐怖均分 1.92 ± 0.98 1.48 ± 0.64 2.509 0.015 

偏执均分 1.73 ± 0.58 1.58 ± 0.67 1.140 0.257 

精神病性均分 1.85 ± 0.70 1.58 ± 0.74 1.896 0.061 

其他均分 1.95 ± 0.69 1.74 ± 0.68 1.548 0.125 

 

从表 3.可以看出，在考研大学生中，除了在恐怖因子上，男生在 SCL-90 量

表中的得分显著高于女生的得分外(P<0.05)，其他因子男女不存在显著性差异（

P>0.05）。 

2、考研大学生心理健康的专业类型差异 

表 4.考研大学生专业类型差异 

 
文艺类 

（M ± SD） 

理工类 

(M ± SD） 
t P 

总均分 1.90 ± 0.75 1.78 ± 0.62 0.878 0.382 

躯体化均分 1.68 ± 0.67 1.66 ± 0.57 0.097 0.923 

强迫症状均分 2.28 ± 0.87 2.09 ± 0.80 1.108 0.270 

人际关系敏感均分 1.97 ± 0.90 1.76 ± 0.62 1.289 0.203 

抑郁均分 2.05 ± 0.87 1.77 ± 0.60 1.738 0.088 

焦虑均分 1.98 ± 0.83 1.81 ± 0.71 1.093 0.277 

敌对均分 1.98 ± 0.95 1.81 ± 0.69 0.943 0.350 

恐怖均分 1.56 ± 0.76 1.72 ± 0.86 -0.972 0.334 

偏执均分 1.72 ± 0.77 1.60 ± 0.56 0.884 0.379 

精神病性均分 1.77 ±0.85 1.65 ± 0.66 0.776 0.439 

其他均分 1.82 ± 0.74 1.84 ± 0.66 -0.166 0.868 

 

从表 4.来看，在考研大学生中，文艺类和理工类学生在 SCL-90 量表上的得

分不具有显著性差异（P＞0.05）。 

3、年级在考研大学生心理健康的差异 
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表 5.考研大学生年级差异 

从表 5.中得知，在考研大学生中，大三学生与大四学生在 SCL-90 量表上的

得分具有显著性差异。表现为大三考研学生在各因子上的均值和标准差均大于大

四考研学生（P<0.05）。 

4、是否报班在考研大学生心理健康的差异 

表 6.考研报班差异分析 

 

 
大三 

（M ± SD） 

大四 

(M ± SD) 
t P 

总均分 2.15 ± 0.57 1.70 ±0.66 3.190 0.002 

躯体化均分 1.92 ± 0.51 1.57 ± 0.61 2.637 0.010 

强迫症状分 2.46 ± 0.79 2.06 ± 0.81 2.198 0.030 

人际关系感均分 2.10 ± 0.50 1.73 ± 0.78 2.807 0.006 

抑郁均分 2.09 ± 0.50 1.79 ± 0.77 2.238 0.028 

焦虑均分 2.25 ± 0.66 1.74 ± 0.74 3.155 0.002 

敌对均分 2.30 ± 0.65 1.71 ± 0.78 3.483 0.001 

恐怖均分 2.28 ± 0.89 1.44 ± 0.68 4.399 0.000 

偏执均分 1.95 ± 0.46 1.53 ± 0.66 3.028 0.003 

精神病性均分 2.07 ± 0.62 1.55 ± 0.73 3.276 0.001 

其他均分 2.21 ± 0.69 1.69 ± 0.64 3.466 0.001 

 
报班 

（M ± SD） 

未报班 

（M ± SD) 
t P 

总均分 2.09 ± 0.62 1.67 ± 0.64 3.205 0.002 

躯体化均分 1.94 ± 0.58 1.51 ± 0.57 3.597 0.001 

强迫症状均分 2.45 ± 0.70 2.00 ± 0.85 2.727 0.008 

人际关系敏感均分 2.01 ± 0.62 1.73 ± 0.77 1.924 0.057 

抑郁均分 2.09 ± 0.58 1.75 ± 0.76 2.410 0.018 

焦虑均分 2.18 ± 0.72 1.70 ± 0.72 3.278 0.001 

敌对均分 2.23 ± 0.84 1.66 ± 0.69 3.461 0.001 

恐怖均分 2.06 ±0.94 1.43 ± 0.65 3.570 0.001 

偏执均分 1.82 ±0.55 1.54 ± 0.67 2.130 0.036 

精神病性均分 1.97±0.68 1.53± 0.72 2.993 0.003 

其他均分 2.05±0.66 1.70± 0.67 2.576 0.011 
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从表 6.可以看出，在考研大学生中，除人际关系敏感因子以外，报班的考研

大学生在 SCL-90 量表上的总均分和项目均分均显著高于没报班的考研大学生

(P<0.05)。 

 四 、结论 

 （一）考研大学生的心理健康状况 

根据以上的数据分析可以看出，在考研大学生中，除在恐怖因子上不存在

显著差异，其他因子显著高于全国青年常模，说明高校考研大学生的心理健康水

平低于全国青年，高校考研大学生的心理健康整体上水平较差。这一结果与吉峰

、徐富明、冯虹等人的研究结果基本一致，认为具有考研意向的大学生心理卫生

较差[15]。究其原因，考研作为各位考研大学生的一件重要事件，当面临这一应激

事情时，会出现一定的抑郁、焦虑、人际关系敏感等一系列心理问题，并且随着

考试时间的临近，这些心理问题会随之加重。因此应该关注考研学生的心理健康

状况，并采取有效的措施，比如心理辅导和团体辅导等。 

（二）性别在心理健康水平上的差异 

男生与女生在 SCL-90 量表上的得分不具有显著性差异。这一点与已有文献

观点一致。说明男女生在面临考研复习过程中的心理压力都较大。现如今的考研

人数激增，考研难度逐年增加，无论男生还是女生，考研复习的压力也越来越大

。因此性别在心理健康水平上的差异不明显。 

（三）专业在心理健康水平上的差异 

在已有文献中，理工类的学生心理健康水平显著低于文科类的学生，因为

据研究表明，知识背景在一定程度上会影响个体在人际交往上的表现。但本研究

数据得出文艺类和理工类学生在SCL-90量表上的得分不具有显著性差异。因此专

业在心理健康水平上的差异不显著。 

（四）年级在心理健康水平上的差异 

大三学生与大四学生在 SCL-90 量表上的得分具有显著性差异。在考研大学

生群体中，大三学生的心理健康水平显著低于大四学生。经过详细分析以及个人

的自身经验得知，正所谓“万事开头难”。大三学生属于备考的初级阶段，身处考

研和找工作的人生十字路口。对自己的认知以及考研的认识不清晰，需要通过各

种渠道了解考研信息，需要提前选择报考院校，了解招生简章和专业目录，考试

范围宽泛，不知道如何着手准备。因此，处于备考初始阶段的大三学生更容易出

现心理问题，心里压力较大。然而大四学生处于备考的中期和后期阶段，考研复

习在有节奏地进行，对自身的能力有了更清晰的认识，对待考研有更强烈的动机

和毅力，整天的复习填补了生活的空白，让自己的生活更充实。因此大四学生的

心理问题相对较少出现，心理压力更小。 

（四）考研报班在心理健康水平上的差异 

辅导班和没报辅导班的学生在心理健康水平上具有显著性差异。报班的学

生心理健康水平显著低于没报班的学生。究其原因，根据个人经验而言，报辅导

班分两种情况，一种是在固定时间和地点进行授课，学生需花费时间和精力在路
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程上，因此这种情况下学习效率不高，导致报辅导班的学生压力较大。另一种是

网络视频学习，这种学习方式简便效率更高，但缺少学习上的交流和互动，每个

学生的问题都具有主体性，难以面面俱到，并且视频学习耗费时间，跟随老师的

脚步进行学习，没有自己的学习规划，不能够准确把握自己的复习进度和掌握程

度；因此会比没报班的学生心理压力更大。 
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Основні результати дослідження: емоційні проблеми у залишених батьками 

дітей більш серйозні, ніж у дітей із благополучних сімей; у плані позитивного 

мислення психологічна стійкість покинутих дітей нижче; залишені батьками 

діти схильні до конфліктів та зради у відносинах з однолітками; у покинутих 

дітей частіше проявляються депресивні симптоми; у таких дітей найчастіше 

спостерігається навчальна тривожність.  

Ключові слова: діти, залишені батьками; психічне здоров’я, огляд 

литератури. 

The main research problems are: the emotional problems of left-behind children 

are more serious; the psychological resilience of left-behind children is lower than that 

of non-left-behind children in terms of positive cognition; left-behind children are prone 

to conflict and betrayal in peer relationships; depressive symptoms are more common in 

left-behind children; learning anxiety is more common in left-behind children. 

Key words: orphans, mental health, literature review. 

 

一、留守儿童心理健康的研究溯源 

（一） 留守儿童概念界定 

“留守儿童”一次最早是由一张提出的，当时是指由于父母在海外读书和

工作而被留下由祖父母或者外公外婆来照看的孩子。[1]
0 近些年，学术界在留守

儿童的概念界定上达到了一个基本的共识。潘璐、叶敬忠关于农村留守儿童研究

综述中对“留守儿童”进行了清晰的界定和明确的定义，认为留守儿童主要有以

下四个特征：父母外出、父母外出时间、儿童现居地、儿童年龄。[2]对于父母外

出和儿童现居地，不同学者普遍认为留守儿童是父母双方或一方在外务工，留在

户籍所在地或家乡的儿童。对于父母外出时间，学者们为了便于研究的可操作性
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，自行对父母外出时间进行了划分，如周福林、段成荣以在外流动半年作为限定

，[3]胡枫、李善同以在外打工年限在一年以上作为限定。[4]留守儿童年龄在研究

中是比较有争议的一个要点，如周福林、段成荣遵循《联合国儿童公约》的年龄

标准，将留守儿童的年龄界定在 18 周岁以下。[3]吴霓等人将留守儿童的年龄标

准定在 16 岁以下。[5] 

（二） 留守儿童心理健康问题研究的发展脉络 

近二十年来，随着我国社会转型和城市化进程的加快，流动人口也在不断

地增多，流动人口的增多也带来了留守家庭、留守儿童的问题。在 2004年以后，

留守儿童的问题得到了社会各界的广泛关注，此后关于留守儿童的教育问题开始

出现在大量的学术期刊上。而第一篇专门针对留守儿童心理健康问题的学术研究

文献出现在 2005 年，从此文献数量逐年增长，如下图所示，到 2019 年此类文献

数量达到 225 篇，到达顶峰。 

 
二、留守儿童心理健康问题的研究 

大量文献对留守儿童心理做出了研究，更有一些研究对留守儿童心理做出

了元分析，通过这些研究，学术界总结出留守儿童心理健康问题主要有以下几个

方面： 

（一） 情绪 

大量研究表明留守儿童的情绪问题比较严重，达朝锦、程培霞等人关于农

村留守儿童情绪和行为问题的调查研究中，通过对 1 所普通小学和 1 所普通中学

的 306 名学生进行问卷调查发现，与非留守儿童相比，留守儿童有着更多的情绪

问题，且留守儿童中女生在情绪症状上的得分显著高于男生。[6]
0 黎志华等人对

2218 名农村留守儿童的情绪与行为特征的问卷调查还指出除了上述的人群、性别

上的差异之外，留守儿童在不同年级阶段之间也存在差异，根据结果显示小学三

年级的留守儿童在情绪问题上困难指数高于其他年级。[7]刘霞等人研究了留守儿

童的主要情绪问题，认为主要有四点：孤独感、委屈难过、敏感自卑、忧虑情绪

。[8]
0 孟筱等人提出了留守儿童还可能存在逆反攻击心理、焦虑不安及怨恨父母

的情绪。[9]  

（二） 心理弹性 

留守儿童的心理弹性也是近些年来研究留守儿童心理健康的一个研究热点

。李永鑫等人对 596 名农村留守儿童进行了研究，结果发现父母外出情况、父母

外出时间、与父母团聚的频率和照看人的不同都会影响儿童的心理弹性。[10]
0 元

帅等人对心理弹性进行了完整的元分析，为研究儿童心理弹性提供理论依据。研
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究结果显示：留守儿童与非留守儿童的心理弹性就个人的三个因子方面来看，目

标专注、情绪控制维度没有明显差异，而在积极认知这一因子上留守儿童低于非

留守儿童；留守儿童在支持力因素中家庭支持不如非留守儿童，而人力协调维度

没有明显差别。[11]刘红升等人对留守儿童心理弹性的研究中提出留守儿童的心

理弹性在总体上处于中等或中等偏上的水平。[12]
0 但朱激文关于农村留守儿童心

理弹性进的研究结果显示农村留守儿童心理弹性的整体状况较好。[13]  

（三） 同伴关系 

在众多对留守儿童心理健康问题的研究中，同伴交往一直是研究者重点考

察的一个因素。孙晓军等人的研究表明留守儿童在同伴交往中会表现出更多的友

谊冲突或背叛，留守儿童同伴关系对孤独感的预测力显著低于非留守儿童。[14]
0

钱佳等人从三个维度去研究了留守对儿童同伴关系的影响，考察到不同的留守状

态时发现留守对学生同伴关系的消极影响更多的是发生在仅父外出留守的这类群

体中，考察到不同年级的留守学生时发现留守对七年级学生的同伴关系的消极影

响更大，考察到不同性别的留守生时大仙留守男性群体更容易在同伴交往中处于

不利的情况。[15]
0 在肖富群的研究认为尽管留守经历总体上给儿童的同伴交往产

生负面的影响，但留守经历中的某些因素也可能对儿童的同伴交往能力带来显著

的积极影响。[16] 

（四） 抑郁 

留守儿童的抑郁症状较为普遍，高明月等人的研究结果表明父母外出对儿

童心理抑郁方面造成了负面的影响，其中母亲外出比父亲外出对儿童心理抑郁造

成更严重的影响，[17]
0 并且梁娟的研究中显示，抑郁总分及其它各因子得分女生

均高于男生。[18]0 而在杨娅娟等人的研究结果中正好相反，结果显示男生抑郁症

状检出率高于女生。[19]
0 刘得平等人的研究结论均显示留守儿童抑郁症状检出率

高于非留守儿童抑郁症状检出率。[20] 

（五） 学习焦虑 

留守儿童由于常年缺乏父母的陪伴和关爱，这个群体中的学习焦虑具有普

遍性。喜悦等人对留守儿童心理健康水平变迁进行了横断历史元分析，发现留守

儿童的学习焦虑在逐渐增加，其中初中留守儿童学习焦虑较小学留守儿童在历年

呈下降趋势。[21]李小芳的研究中表明留守儿童学习焦虑程度显著高于非留守儿

童，并且在留守儿童中男女生之间存在显著的差异，学生需要特别指导。[22] 

杨若兰对农村留守儿童英语学习焦虑进行了研究，结果表明留守儿童英语

学习焦虑普遍偏高，并且母亲在家的留守儿童的焦虑程度是最高的。[23] 

 

三、留守儿童心理健康影响因素的研究 

（一） 家庭因素 

1.父母 

目前研究均证明留守的时间越长、留守初始的年龄越小的儿童更容易出现

心理健康问题，长时间缺乏父母的陪伴、自己照顾自己的儿童心理健康水平更低

。叶曼等人提出留守儿童正处于情感、性格变化的转折的关键期，而留守儿童长

时间缺乏与父母的交流，自身在生活、情感、学生上有诸多的问题不能及时与父
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母沟通，导致留守儿童发展所需的健康的心理环境被无意识地剥夺。再者大多数

的父母出于对孩子的“补偿心理”，在物质上溺爱孩子，但很少关注孩子的精神

世界，没有意识到孩子在心理上的真正需要。[24] 

2.监护人 

大部分的研究将监护人因素分为了三类：隔代抚养型、亲友代管型、自我

管理型。隔代抚养型即监护权由祖辈承担，祖辈的文化素质低，教育观念单一，

对儿童的照顾多仅限于生活之中，并且祖辈的许多生活观念跟不上时代进步的步

伐，也不利于儿童社会化的发展。受“隔代亲”的影响，祖辈老人也容易会对孩

子溺爱，对孩子的一些行为问题包容或者忽视，对儿童心理健康的发展产生了消

极的影响。还有一部分的留守儿童是由亲友代管，这样的管理一般都存在不管不

问的现象，一方面是由于亲友自身还有家庭，难以将全部精力投入到留守儿童的

身上，另一方面是孩子不属亲生，在管教上容易过严厉或过溺爱，不利于孩子的

心理健康的发展。0另外一部分自我管理的留守儿童，由于身心发展不成熟，没有

自我管理的能力，让他们自己监护自己，就等于没有监护。[25] 

（二） 学校因素 

大部分的研究者认为家庭生活的不完整使留守儿童在心理发展上存在更多

的问题，需要学校给予留守儿童更多的支持和关注来弥补亲子关系缺失带来的消

极影响。刘晓青认为没有发挥学校良好的教育作用的原因在于农村学校本身的教

育条件比较落后，师资力量比较薄弱。[26]
0 胡小爱也持有相似的观点，认为大部

分农村学校缺乏条件开设心理健康教育课程，也很少向学生提供生存、安全和法

制类教育，并且绝大部分教师都忽视了与留守儿童的交流与沟通，这些都影响着

留守儿童身心健康的发展。[27]  

（三） 社会因素 

大部分研究者认为处于学龄期的留守儿童容易受到社会各种不良因素的影

响，如极具渗透性的各种现代传媒所呈现的庸俗、低级趣味的作品很容易影响到

心理尚未设防的少年儿童。[24; 27]随着价值观念的不断发展，社会上出现了个人

主义和拜金主义等消极观念，也影响着留守儿童的心理健康。[28]
0 刘昱君、陆林

等人指出在社区中，友谊质量、师生关系质量、欺凌受害经历及社会邻里关系等

因素对留守儿童心理健康水平也有着显著的影响。[29] 

（四） 留守儿童自身因素 

研究认为青少年目前身心发展尚未成熟，人生观、价值观尚未健全，在生

活上得不到照料，在学习上得不到监督，遇到问题时往往擅自处理或意气行事，

不利于身心健康的发展。并且留守儿童也正处于认识世界的过程之中，容易受到

外界因素的影响。[24; 28] 

 

四、留守儿童心理健康问题的对策研究 

在深入了解阐述问题和分析的基础之上，学者们提出了相应的对策。学者

们一致认为解决留守儿童心理健康的问题应该是社会、学校、家庭共同去承担的

责任。 
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首先，社会各政府部门应明确划分并担负责任，建立家庭、学校和社会共

同努力、协调参与的留守儿童教育和监护体系。需要居委会对社区或村组留守儿

童的人数、年龄、住址、家庭情况，对留守儿童进行补充教育。[24]涂晓明等人

也提出要在公共产品观下继续加强政府的作用，优化公共服务，解决留守儿童的

困境。[30]姚云认为不能等问题非常严重时才采取补救性的措施，而应提前做好

解决留守儿童的教育问题，为留守儿童的成长和教育创造条件。[31]  

其次，学校教育应当发挥其教育作用，学校应努力构建良好的家校合作的

关系，叶曼等人认为学校应当建立留守儿童专项档案，以便有针对性的教育和管

理，并且要加强师生互动的质量。[24]姚云在其研究中也指出需诶奥应该针对留

守儿童的心理健康问题，定期开展心理健康教育、心理咨询等工作。[31]贾香花

提出了学校教育应当去弥补家庭教育的缺失，可以在学校中成立农村留守儿童“

成长互助小组”，促进留守儿童健康人格的发展。[32] 

再次，家庭教育对人一生产生了无法代替的影响，因此在留守儿童心理健

康发展的问题上，学者们均提倡家庭应与孩子加强互动，增加亲子互动的机会和

时间。除了关注孩子生活、身体和学习上的状况之外，还要更加关注孩子的心理

状态和问题，与孩子多进行情感上的深度联系。家长还要与学校班主任保持密切

的联系，全方面去了解整体的状态，同时在监护人的选择上应该更加慎重，并督

促监护人去履行监督的责任。 

最后，针对留守儿童可能存在的若干心理问题，还有学者从干预的视角进

行了研究，主要的干预手段有心理干预、运动干预、音乐干预、绘画干预、教育

干预等，不同的干预手段都不同程度的对留守儿童心理健康发展水平起到了积极

的促进作用。[33] 

五、研究的贡献与不足 

留守儿童的心理健康是一个不容回避的问题，对留守儿童心理健康的忽视

必将会对社会的发展与稳定带来不利影响。学界的研究一方面加大了社会对留守

儿童心理健康这个问题的关注，另一方面学者们提出的对策和建议必将对决策提

供理论依据和实践指导，从而更有利于儿童心理健康问题的解决，提升儿童心理

发展的整体环境。 

现有研究也存在一些问题。首先，有关留守儿童的心理健康水平的衡量没

有统一的标准，很多研究都是各抒己见，代表性不足。例如，在梁娟关于留守儿

童抑郁研究结果显示女生抑郁总分高于男生，0而在杨娅娟的研究中显示男生抑郁

症状检出率高于女生。[]
0 其次，目前有关于留守儿童心理健康的研究都是以研究

其心理问题为主，对留守儿童的积极心理关注的较少。最后，关于留守儿童的研

究存在一定的实效性缺失的问题，如何让众多研究中提出的相关对策更实际地提

高留守儿童身心发展的环境，是值得思考的一个议题。 
 

参考文献 

1. 一张.“留守儿童”[J].瞭望新闻周刊, 1994(45):37. 

2. 潘璐,叶敬忠.农村留守儿童研究综述[J].中国农业大学学报(社会科学版), 

2009, 26(02):5–7. DOI: 10.13240/j.cnki.caujsse.2009.02.001. 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

120 

3. 周福林 ,段成荣 .留守儿童研究综述 [J].人口学刊 , 2006(03):60–65. DOI: 

10.16405/j.cnki.1004-129x.2006.03.012. 

4. 胡枫,李善同.父母外出务工对农村留守儿童教育的影响——基于 5 城市农

民工调查的实证分析 [J].管理世界 , 2009(02):67–74. DOI: 10.19744/j.cnki.11-

1235/f.2009.02.009. 

5. 吴霓.农村留守儿童问题调研报告[J].教育研究, 2004(10):15–18+53. 

6. 达朝锦,程培霞,曹枫林,蒋陈君.农村留守儿童情绪和行为问题的调查研究

[J].护理学杂志, 2009, 24(23):53–55. 

7. 黎志华,尹霞云,朱翠英.农村留守儿童情绪与行为特征:平均趋势与个体差

异 [J]. 湖 南 农 业 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ), 2013, 14(03):35–39+53. DOI: 

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2013.03.005. 

8. 刘霞,赵景欣,申继亮.农村留守儿童的情绪与行为适应特点[J].中国教育学

刊, 2007(06):6–8+20. 

9. 孟筱,张铁军.农村留守儿童情绪特点及心理健康问题研究[J].理论建设, 

2010(03):68–70. DOI: 10.19810/j.issn.1007-4767.2010.03.014. 

10. 李永鑫,骆鹏程,谭亚梅.农村留守儿童心理弹性研究[J].河南大学学报(社会

科学版), 2008(01):13–18. DOI: 10.15991/j.cnki.411028.2008.01.022. 

11. 元帅,杜爱玲,杨世昌,王新友,申丽娟.国内留守儿童心理弹性 Meta 分析[J].

中国健康心理学杂志, 2015, 23(05):764–768. DOI: 10.13342/j.cnki.cjhp.2015.05.033. 

12. 刘红升,靳小怡,陈洲.留守儿童的心理弹性:分化、归因、干预[J].西南交通

大学学报(社会科学版), 2019, 20(01):31–37. 

13. 朱激文,康莉.农村留守儿童心理弹性调查报告——以梅山中心幼儿园大

班为例[J].早期教育(教科研版), 2012(06):11–17. 

14. 孙晓军,周宗奎,汪颖,范翠英.农村留守儿童的同伴关系和孤独感研究[J].心

理科学, 2010, 33(02):337–340. DOI: 10.16719/j.cnki.1671-6981.2010.02.058. 

15. 钱佳,郝以谱,李豪.留守会导致同伴关系疏离吗?——基于 CEPS 数据的实

证分析[J].教育与经济, 2021, 37(04):48–55+80. 

16. 肖富群.“留守”经历对儿童同伴交往能力的影响[J].广西民族大学学报(哲

学社会科学版), 2009, 31(01):59–63. 

17. 高明月,景汇泉.留守儿童心理抑郁状况 1∶1倾向指数匹配调查分析[J].社区

医学杂志, 2019, 17(12):702-704. DOI: 10.19790/j.cnki.JCM.2019.12.05. 

18. 梁娟.留守儿童心理健康对教育教学的启示——留守儿童抑郁和相关影响

因素研究综述及讨论 [J].语文教学通讯 ·D 刊 (学术刊 ), 2019(02):42–44. DOI: 

10.13525/j.cnki.bclt.201902014. 

19. 杨娅娟,陶芳标,万宇辉.安徽留守儿童抑郁状况及其影响因素分析[J].中国

学校卫生, 2010, 31(03):321–323. DOI: 10.16835/j.cnki.1000-9817.2010.03.028. 

20. 刘得平,胡营,周翠娥.国内留守儿童抑郁症状检出率的Meta分析[J].中国儿

童保健杂志, 2014, 22(12):1323–1325. 

21. 喜悦,徐卫伟,张楠.农村留守儿童心理健康水平变迁的横断历史研究[J].心

理技术与应用, 2021, 9(05):283–292. DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2021.05.003. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

121 

22. 李小芳,吴箫言.留守儿童学习焦虑调查研究[J].科技视界, 2015(35):42+78. 

DOI: 10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2015.35.026. 

23. 杨若兰. 农村地区留守儿童英语学习焦虑实证研究[D].四川师范大学, 

2016. 

24. 叶曼,张静平,贺达仁.留守儿童心理健康状况影响因素分析及对策思考[J].

医学与哲学(人文社会医学版), 2006(06):67–69. 

25. 郭兴,王宇雄.影响留守儿童心理健康的家庭因素分析[J].山西农业大学学

报 ( 社 会 科 学 版 ), 2011, 10(01):103–105. DOI: 10.13842/j.cnki.issn1671-

816x.2011.01.003. 

26. 刘晓青 .浅谈农村留守儿童心理健康问题与对策 [J].心理月刊 , 2019, 

14(24):47. DOI: 10.19738/j.cnki.psy.2019.24.028. 

27. 胡小爱 .影响留守儿童心理健康状况因素分析 [J].卫生职业教育 , 

2008(05):119–121. 

28. 魏赟霞.影响农村留守儿童行为习惯养成的因素初探[J].家长, 2021(06):8–

9. 

29. 刘昱君,陆林,冉茂盛.中国农村留守儿童的心理健康：现状、影响因素及

干预策略[J].科技导报, 2021, 39(18):50–56. 

30. 涂晓明,叶忠,涂建明.农村留守儿童教育困境与政府主导的治理[J].现代教

育管理, 2009(02):19–21. DOI: 10.16697/j.cnki.xdjygl.2009.02.005. 

31. 姚云.农村留守儿童的问题及教育应对[J].教育理论与实践, 2005(07):41–

43. 

32. 贾香花.家庭教育“缺位”与学校教育“补位”——农村留守儿童人格发展问

题 及 解 决 路 径 [J]. 辽 宁 教 育 研 究 , 2007(05):34–36. DOI: 

10.16697/j.cnki.xdjygl.2007.05.011. 

33. 张高华.留守儿童心理研究文献综述[J].山东师范大学学报(人文社会科学

版), 2016, 61(05):119–129. DOI: 10.16456/j.cnki.1001-5973.2016.05.011. 

 

 

 

КОРЕЛЯЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОТНОСТІ ТА АГРЕСІЇ СЕРЕД 

КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ 

 

Ляо Цайчжи 

кандидат педагогічних наук, професор 

Педагогічний інститут Чендуського університету 

м. Ченду, КНР 

Тан Юнфен 

студент 

Педагогічний інститут Чендуського університету 

Чжан Юй 

викладач 

Чендуський університет 

м. Ченду, КНР 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

122 

м. Ченду, КНР 

 

中国大学生孤独感与攻击性的相关研究 

 

廖彩之 

博士、教授、成都大学师范学院，中国，成都市 

唐永丰 

成都大学师范学院学生 

张宇（通讯作者） 

成都大学规划处教师 

 

Метою статті є виявлення взаємозв’язоку між самотністю студентів 

інституту та агресією; вивчення стратегії зменшення самотності студентів для 

зменшення їхньої агресивної поведінки. У дослідженні використовувалися оновлена 

Лу Лу версія шкали агресії Басса-Перрі, шкала самотності UCLA, розроблена 

Расселом та іншими вченими.  

Ключові слова: студенти, самотність, агресія. 
Objective: to understand the relationship between college students’ loneliness and 

aggression; to study the strategies to reduce college students’ loneliness and thus reduce 

their aggressive behavior. In this study the revised version of the Buss-Perry aggression 

scale developed by Lu Lu et al. and the UCLA loneliness scale developed by Russell et al 

were used to investigate college students’ loneliness and aggression.  

Key words: college students, loneliness, aggression. 

 

孤独感（Loneliness）在当今社会是一种非常普遍的情绪感受，与焦虑、抑

郁、失眠等心理生理疾病密切相关。攻击性对外表现为攻击性行为，是人群中常

见的一种针对他人的消极行为。在大学生中，孤独感是一个较为普遍的问题，并

且成为了大学生各种心理的行为问题产生的因素之一。 

一、研究对象、变量及研究目的 

本研究以大学生为研究对象，以孤独感和攻击性行为为研究变量，通过对

大学生孤独感水平及攻击性行为水平的现状调查，以及对孤独感及攻击性行为调

查结果进行数据分析的基础上，来探讨大学生孤独感是否会影响大学生的攻击性

行为，以及孤独感与攻击行为是否存在一定的相关性，能否通过改善大学生孤独

感来改善大学生的攻击性行为。 

二、研究方法 

本研究主要使用问卷调查进行调查，使用两个研究量表，分别为中文大学

生版 Buss-Perry攻击性量表，包含了 20 小项，其中第 1,2,3,6,10,13,14,16,20 项共 9

项为反向计分题目。每个题目都为 4 级程度的评分，每个评分选项都采用 1-4 级

计分方法，从“从不”到“一直”，9个反向计分项目将倒序后计分，总分越高，其孤

独感程度也就越高。UCLA 孤独感问卷，共包含 22 个题目，分为敌意、身体攻击

、冲动和易怒性四个维度；每个题目采用 5 级评分，从“非常不符合”到“非常符合

”，总分得分越高，表明其攻击性水平也就越强。问卷由三部分组成，采用网络
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随机形式发放，第一部分为年级、性别、生源地等人口统计学资料；第二部分为

UCLA 孤独感问卷；第三部分为中文大学生版 Buss-Perry 攻击性量表。本次调查

共收回问卷 263 份，剔除填写低于 1.5 分钟的无效问卷 35 份，有效问卷 228 份。

被试具体构成情况如下： 

表 2.1 被试人口学变量分布情况（N=228） 

项目 类别 人数（人） 比例 

性别 
男 99 43.4% 

女 129 56.6% 

专业 
文史类 111 48.7% 

理工类 117 51.3% 

年级 

大一 54 23.7% 

大二 51 22.4% 

大三 55 24.1% 

大四 68 29.8% 

生源地 
农村 136 59.6% 

城市 92 40.4% 

是否独生 
独生 86 37.7% 

非独生 142 62.3% 

是否单亲 
是 36 15.8% 

否 192 84.2% 

（注：N 代表数量；下表同） 

三、 数据处理 

使用 spss22.0 对数据进行处理和分析。本研究主要采用的统计方法有：描述

性统计分析、独立样本 t 检验、多因素方差分析和单因素方差分析、相关分析等

方法。 

（一）大学生孤独感现状 

1、大学生孤独感的现状 

表 3.1 大学生孤独感的总体得分情况 

 M SD MAX MIN m 

孤独感 53.58 4.96 72.00 33.00 2.67 

（注 1：M代表平均值；SD代表标准偏差；MAX代表最大值；MIN代表最

小值；m 代表每题的平均得分；以下同） 

表3.1表明，参与本次测量的大学生被试孤独感量表得分为53.58±4.96，平均

每题得分为2.67，本研究进行施测的UCLA孤独感量表为四点量表，每个小题的
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平均分为2.5，本次施测的被试每题平均分大于2.5，可以看出大学生的孤独感处

于一个中上的水平。 

2、大学生孤独感在年级上的差异检验 

表 3.2 孤独感在年级上的差异情况（F） 

 大一 

（N=54) 

大二 

(N=51) 

大三 

(N=55) 

大四 

(N=68) 

F 

孤独感总分 

(M±SD) 

53.69±5.16 54.23±4.79 52.59±5.67 53.89±4.21 1.28 

 

表 3.2 的数据显示了孤独感在大学生各个年级中均广泛分布，且孤独程度处

于中上水平。但大学生孤独感在不同年级上并不存在显著差异（F=1.28,P>0.05）

。 

3、大学生孤独感在其他人口学变量上的差异检验 

表 3.3 大学生孤独感在其他人口学变量上的得分情况（T） 

项目 类别 M SD m T 

性别 
男（N=99） 52.85 5.86 2.64 

-1.94 
女（N=129） 54.13 4.07 2.70 

专业类别 
文史类（N=117） 53.91 5.32 2.66 

1.03 
理工类(N=111) 53.23 4.54 2.69 

是否独生 
是（N=86） 53.94 5.37 2.69 

0.84 
否（N=142) 53.37 4.70 2.66 

生源地 
农村（N=136） 53.44 4.88 2.67 

-0.49 
城市（N=92） 53.78 5.09 2.68 

是否单亲 
是（N=36） 53.52 5.27 2.67 

-0.07 
否（N=192） 53.59 4.91 2.68 

 

从表 3.3 中可以得出，男性大学生的孤独感水平略微低于女性大学生，而在

其他人口学变量上可以看出大学生的孤独感得分几乎相同。总体来说，大学生孤

独感在其他人口学变量上没有显著差异。 

 （二）大学生攻击性的特点 

1、大学生攻击性的现状情况 

 

表 3.4 大学生攻击性行为各维度得分情况 

 M SD MAX MIN 

敌意 21.12 4.87 34.00 8.00 

身体攻击 10.82 3.97 20.00 5.00 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

125 

冲动 18.94 3.88 28.00 6.00 

易怒性 7.72 2.83 15.00 3.00 

总分 58.62 11.47 95.00 22.00 

 

从表 3.4 的统计分析结果中可以看出，大学生攻击性在敌意维度和冲动维度

得分较高。从总分中得出，大学生攻击性并不强。 

2、大学生攻击性在年级上的差异检验 

表 3.5 大学生攻击性在年级上的差异检验（F） 

 大一 

（N=54） 

大二 

（N=51） 

大三 

（N=55） 

大四 

（N=68） 

F 

敌意 

（M±SD） 

19.67±5.23 21.80±4.91 21.74±4.59 21.27±4.64 2.29 

身体攻击 

（M±SD） 

10.31±3.91 10.80±4.27 10.63±3.58 11.39±4.12 0.80 

冲动 

（M±SD） 

17.85±4.31 19.82±3.79 18.92±3.65 19.17±3.64 2.42 

易怒性 

（M±SD） 

7.07±2.93 7.76±2.45 8.07±2.94 7.92±2.92 1.34 

总分 

（M±SD） 

54.90±12.66 60.19±10.72 59.38±10.65 59.78±11.28 2.56 

 

统计分析结果表明，在敌意维度上，大二年级得分最高，大四年级得分次

之，其次是大三年级，大一年级得分最低；在身体攻击维度上，大四年级的得分

最高，大二年级得分次之，而大一与大三年级的得分几乎相同；在冲动维度上，

大二年级得分最高，大四年级次之，其次是大三年级，大一年级得分最低；在易

怒性维度上，大三年级得分最高，大四年级得分次之，其次是大二年级，大一年

级得分最低。但大学生攻击性总分及各维度在年级上未达到显著差异（P>0.05）

。 

3、大学生攻击性在性别上的差异检验 

表 3.6 攻击性在性别上的差异检验（T） 

 男（N=99） 女（N=129） T 

敌意 

（M±SD） 
20.54±4.86 21.58±4.86 -1.61 

身体攻击 

（M±SD） 
11.78±3.76 10.09±3.99 3.23** 

冲动 

（M±SD） 
18.48±3.79 19.30±3.93 -1.58 

易怒性 

（M±SD） 
7.10±2.64 8.20±2.89 -2.95

**
 

总分 

（M±SD） 
57.90±10.74 59.18±12.02 -0.83 
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注 2：***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05,以下同） 

从统计分析结果中可以看出，女性的攻击性总分得分高于男性，同时，除

身体攻击维度外，女性在其他三个维度上的得分也高于男性。对不同性别大学生

的攻击性得分进行独立样本 T检验（表 3.6），结果显示，身体攻击维度及易怒性

维度的显著性都达到了 P<0.01，说明身体攻击维度以及易怒性维度在性别上都存

在显著差异，说明男性在身体攻击维度上比女性有较高的水平，而女性在易怒性

维度上则比男性有较高水平。 

4、大学生攻击性在专业上的差异检验 

表 3.7 攻击性在专业上的差异检验（T） 

 
理工类 

（N=117） 

文史类 

（N=111） 
T 

敌意 

（M±SD） 
21.82±4.82 20.39±4.82 2.22* 

身体攻击 

（M±SD） 
11.44±4.06 10.17±3.79 2.44* 

冲动 

（M±SD） 
19.29±3.49 18.57±4.23 1.40 

易怒性 

（M±SD） 
7.92±2.85 7.51±2.80 1.09 

总分 

（M±SD） 
60.48±11.32 56.65±11.36 2.54

*
 

 

从统计分析的结果中可得出，理工类专业大学生在攻击性总分及各维度上

的得分均高于文史类专业的大学生。对不同专业大学生的攻击性得分进行独立样

本 T检验（表 3.7），结果显示，不同专业大学生在敌意维度，身体攻击维度以及

攻击性总分上都存在显著差异。 

5、大学生攻击性在生源地上的差异检验 

表 3.8 攻击性在生源地上的差异检验（T） 

 
农村 

（N=136） 

城市 

（N=92） 
T 

敌意 

（M±SD） 
21.24±4.62 20.95±5.26 0.43 

身体攻击 

（M±SD） 
10.94±4.01 10.64±3.92 0.57 

冲动 

（M±SD） 
19.12±3.74 18.68±4.08 0.83 

易怒性 

（M±SD） 
7.74±2.60 7.69±3.15 0.12 

总分 

（M±SD） 
59.06±10.95 57.97±12.24 0.69 

 

从统计分析结果中可以看出，生源地不同的大学生在攻击性各维度及总分

得分上并没有太大的不同。对不同生源地大学生的攻击性得分进行独立样本 T 检
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验（表 3.8），结果显示，不同生源地大学生在攻击性各维度以及总分上并没有显

著差异。 

6、大学生攻击性在是否独生上的差异检验 

表 3.9 攻击性在是否独生上的差异检验（T） 

 
是 

（N=86） 

否 

（N=142） 
T 

敌意 

（M±SD） 
21.02±5.25 21.19±4.65 -0.25 

身体攻击 

（M±SD） 
10.82±3.74 10.82±4.12 0.03 

冲动 

（M±SD） 
18.68±4.29 19.10±3.61 -0.79 

易怒性 

（M±SD） 
7.58±2.89 7.80±2.80 -0.58 

总分 

（M±SD） 
58.11±11.99 58.92±11.18 -0.52 

从统计分析结果中可以看出，是独生子女的大学生在敌意维度上的得分高

于不是独生子女的大学生。而在攻击性其他各维度及总分得分上两者并没有太大

的不同。对是否为独生子女大学生的攻击性得分进行独立样本 T检验（表 3.9），

结果显示，独生子女与非独生子女大学生在攻击性各维度以及总分上并没有显著

差异。 

 7、大学生攻击性在是否单亲上的差异检验 

表 3.10 攻击性在是否单亲上的差异检验（T） 

 是（N=36） 否（N=192） T 

敌意 

（M±SD） 
20.52±5.93 21.23±4.66 -0.80 

身体攻击 

（M±SD） 
10.86±3.83 10.81±4.01 0.06 

冲动 

（M±SD） 
18.75±4.61 18.98±3.74 -0.33 

易怒性 

（M±SD） 
7.97±3.06 7.67±2.79 0.57 

总分 

（M±SD） 
58.11±13.23 58.71±11.15 -0.29 

 

从统计分析结果中可以看出，单亲家庭的大学生在攻击性总分以及敌意维

度、冲动维度、易怒性维度得分均高于非单亲家庭的大学生，只有在身体攻击维

度上两者得分没有什么差别。对是否为单亲家庭大学生的攻击性得分进行独立样

本 T 检验的结果（表 3.10）显示，单亲家庭大学生与非单亲家庭大学生在攻击性

各维度以及总分上并没有显著差异。 

（三）大学生孤独感与攻击性的相关分析 

表 3.11 大学生孤独感与攻击性之间的相关 
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 敌意 身体攻击 冲动 易怒性 总分 

孤独感 0.349** 0.109 0.242** 0.211** 0.320** 

 

数据分析表明，大学生孤独感与攻击性之间存在显著的正相关，达到了 0.01

的显著水平，其中，敌意维度、冲动维度、易怒性维度都与孤独感达到了显著的

正相关。孤独感与敌意维度的相关最高，为 0.349，与易怒性维度的相关最低，为
0.211. 

四、结论 

 （一）大学生孤独感 

在本次研究中，对 228 名大学生被试进行孤独感测量后的量表平均得分为

53.58，平均每题得分为 2.67，高于 2.5，表明大学生的孤独感处于一个中上水平

。 

1、从孤独感和性别变量的统计数据中可以看出，女生的孤独感得分略高于

男生。 

2、在大学生年级的得分上，大二年级的得分比其他三个年级的得分略高。 

3、在不同专业类别上，文史类专业的大学生在孤独感上的得分比理工类专

业的得分更高。 

4、在其他人口学变量上，独生子女学生的孤独感得分高于非独生子女学生

。 

5、在不同生源地上，城市地区的大学生得分高于农村地区的大学生，但无

显著差异。 

6、单亲家庭的大学生比不是单亲家庭得分更高。 

 （二）大学生攻击性 

1、大学生在攻击性量表上，冲动维度和敌意维度得分略高于中值，身体攻

击维度与易怒性维度得分都低于中值。从量表总分可得出，大学生攻击性总体水

平低于社会平均水平。 

2、对于不同性别在大学生攻击性行为上的差异，除身体攻击维度以外，女

性在攻击性各维度以及攻击性总分上的得分均高于男性。对性别与攻击性各维度

进行独立样本 T 检验，分析后发现，不同性别在身体攻击维度及易怒性维度存在

显著差异（P<0.01），表明男性在身体攻击维度比女性有更高的水平，而女性在

易怒性维度上则比男性有更高的水平。 

3、理工类专业大学生攻击性得分高于文史类专业的大学生，独立样本 T 检

验的结果也显示，不同专业大学生在敌意维度、身体攻击维度以及攻击性总分生

都存在显著差异。 

4、在不同年级的攻击性方面，根据统计数据分析得出，大二年级在攻击性

总分上高于其他年级。 

5、来自不同生源地的大学生在攻击性上从整体上看并没有显著差异。但根

据得分可以看出，生源地在农村的大学生在各维度的得分均略高于生源地在城市

的大学生。 
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6、在是否为独生子女方面，除身体攻击维度外，在其他维度及总分上，非

独生子女得分均略高于独生子女，但他们并没有显著差异。 

7、单亲家庭的大学生在攻击性总分以及敌意维度、冲动维度、易怒性维度

得分均略高于非单亲家庭的大学生，只有在身体攻击维度上两者得分没有什么差

别。它们在独立样本 T 检验的结果中显示并未达到显著差异。 

（三）大学生孤独感与攻击性的相关性 

本研究发现大学生孤独感与攻击性行为呈显著的正相关关系，达到了 0.01

的显著水平；其中，敌意、冲动、易怒性以及总分都达到了显著的正相关水平。

大学生个体的孤独感越低其攻击性也就越弱 

 五、减少大学生攻击性的对策建议 

根据以上研究证明：可以尝试通过降低大学生个体的孤独感来降低其攻击

性，以有效防范或减少大学生攻击性行为的发生。降低大学生孤独感可以从以下

几个方面来着手： 

（1）健全大学生的人格：在一些集体活动中，大学生需要有意识地培养乐

观、积极、合作等积极情绪，塑造良好的人格； 

（2）培养大学生的社交技能：首先，摆脱孤独，就需要端正社会交往观念

，把社会交往作为开阔个人视野、交友、提升个人能力的重要途径；其次，扩大

交往范围，无论是对学习还是思维都有帮助；再次，注重交往对象的选择；最后

，运用学习技能，使交往成为现实。另外，学校还可以积极丰富校园文化生活，

为大学生提供多样化、良好的社会环境，还可以提供适当的心理咨询服务，为大

学生提供社会支持。 

（3）合理安排大学生的学习和生活时间：作为新时期的大学生，必须按照

统筹兼顾的原则，合理安排学习和休闲时间，大学生要增强自我控制和自我调节

能力，提前做好规划，及时检查实施情况。 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТА 

ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ МУЗИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР 

 

Му Веньлун 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті представлено нормативно-правову базу КНР, яка детермінує 

необхідність використання сучасних технологій та формування інформаційно-

цифрової компетентності в усіх учасників освітнього процесу. Схарактеризовано 

можливості та особливості використання інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій у викладанні музичних дисциплін у вишах КНР. 

Ключові слова: інтернет, технологія, здобувач, музична дисципліна. 

The abstracts present the legal framework of the People’s Republic of China, which 

determines the need to use modern technologies and the formation of information and 

digital competence in all participants in the educational process. Possibilities and 

peculiarities of using information-communication and digital technologies in teaching 

music disciplines in Chinese universities are characterized. 

Key words: internet, technology, applicant, music discipline. 

 

Із бурхливим та швидкозмінним розвитком інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій Інтернет став невід’ємною частиною життя людей у всьому 

світі. Як зазначає один із засновників СЕО інтернет-гіганта Tencent та найбільшої 

у Китайській Народній Республіці (КНР) соціальної мережі WeChat, «наступає той 

час коли кожен житель земної кулі стане інтернет-користувачем» [1, с. 58].  

Інформаційно-комунікаційні та цифрові технології проникли абсолютно в усі 

сфери людського життя. Тому цілком очевидним є те, що в організації освітнього 

процесу закладів усіх рівнів освіти використання сучасних технологій, 

можливостей Інтернету є необхідним та затребуваним. Однак упровадження 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у викладанні навчальних 

дисциплін потребує від усіх учасників освітнього процесу закладів вищої освіти 

необхідних умінь, навичок та сформованої на належному рівні інформаційно-

цифрової компетентності. Проблему формування зазначеної компетентності в 

учасників освітнього процесу закладів вищої освіти КНР у своїх наукових 

розвідках досліджували І. Доброскок, О. Наливайко, Л. Рибалко, 

О. Жерновникова, Т. Собченко, Ц. Іпін та ін. 
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Міністерством освіти КНР у 2019 р. було розроблено План «Модернізації 

освіти до 2035 року», у якому регламентовано розбудову освітнього процесу 

шляхом активного використання інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій та визначено основні заходи, яких спрямовано на вирішення цих 

завдань [4].  

Також варто зазначити про запровадження проєктів державної програми в 

рамках Дванадцятої п’ятирічки під назвою «Тhree links and two platforms» («Три 

посилання і дві платформи») та «Тhree comprehensives, two highs and one large» 

(«Три комплексні, два високі й один великий»), які спрямовані на забезпечення 

умов формування інформаційно-цифрової компетентності в усіх учасників 

освітнього процесу, забезпечення наявності мережі Інтернет у закладах освіти КНР 

усіх рівнів [3]. 

Слід зазначити, що в КНР, яка має історично розвинуту музичну культуру, 

проблемі якісного викладання музичних навчальних дисциплін у закладах вищої 

освіти за допомогою як традиційних методів, так і активного використання 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, приділяється належна 

увага. Китайські науковці, вважаючи інформатизацію сучасною тенденцією у 

викладанні музики у вищій школі, а також особливо виділяючи музичну освіту з-

поміж інших, досліджують питання підвищення її якості, як-от: застосування 

цифрових музичних навчальних ресурсів у викладанні музики (Л. Цзияо, 

Д. Цзиньчжу, Л. Хайчао, М. Хаїн, Л. Яо), переваги та недоліки комп’ютеризованої 

системи у навчанні музиці (Л. Ге, Л. Тін, Ж. Фенг), досвід використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у музичній освіті (Ч. Хунжуан, 

С. Ліньлінь) та ін. 

Проаналізувавши праці українських та китайських науковців щодо 

використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у викладанні 

музичних навчальних дисциплін у закладах вищої освіти КНР, можна визначити 

такі особливості застосування вказаних технологій: 

• активне використання інтерактивних методів навчання; 

•  мобілізація навчально-пізнавальної мотивації та ентузіазму студентів; 

• забезпечення ефективної взаємодії між викладачами і студентами у 

форматі офлайн (в аудиторії), а також досягнення мети навчання, тобто 

формування розуміння музики та естетики здобувачами; 

•  перетворення та передача складних музичних творів, зображень, відео, 

аудіо здійснюється за допомогою таких програм, як: Cakewalk, Nuendo, FLstudio, 

Cuba se, AdobeAudit ion, Cooledit, AVSVideoEditor, Zhongyin Online, Follow Who 

Learns, David Music, Niuban APP, Niu Ban Ming Xing Music Classroom тощо; 

• розв’язання проблеми розриву між теорією та практикою, трудністю 

комунікації між слуховими та зоровими образами; 
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• формування естетичних суджень, оцінок здобувачами звуку приводить до 

чіткого усвідомлення, сприяння синестезії почуттів музики; 

• відображення емоційного, веселого та позитивного характеру музики в 

процесі гейміфікованого цифрового навчання голосу (співу); 

• подолання обмеження в часі, просторі, регіоні; 

• урізноманітнення досвіду навчання; 

•  широке використання мультимедійних засобів, що надає можливість не 

лише продемонструвати ілюстрації в підручниках, а й показати різноманітні 

способи гри, відчути тембри музичних інструментів; 

• комбінування текстових матеріалів, зображень, анімації, аудіо та відео на 

комп’ютері. 

У традиційному навчанні, наприклад вокальній музиці, здобувачі можуть 

займатися після заняття лише по пам’яті, і, як правило, відтворення правильності 

губиться. Тоді як використання інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій, за допомогою яких йде запис заняття, дає можливість практикуватися, 

зберігаючи відчуття присутності в класі та більш чітко засвоювати гарну вокальну 

форму. 

Отже, підсумовуючи вище зазначене, слід наголосити, що використання 

інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій у викладанні музичних 

навчальних дисциплін у закладах вищої освіти КНР – це стала тенденція в сучасній 

освіті. Використання таких технологій навчання дає можливість зробити 

викладання навчальних дисциплін у вищій школі більш живим та цікавим, а також 

принести новий вимір та формат викладання музичних дисциплін, зокрема, 

вокальної музики. 
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НАЦІОНАЛЬНА НАРОДНА КИТАЙСЬКА МУЗИКА ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

 

Хоу Цзяньвей 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У публікації висвітлено значення засобів китайської національної народної 

музики для формування національної самосвідомості особистості. 

Схарактеризовано суть поняття національної народної музики, її особливості. 

Показано, що використання засобів національної народної музики в освітньому 

процесі сприяє розвитку емоцій та національних почуттів, усвідомленню 

особистістю приналежності до певної нації. 

Ключові слова: національна народна китайська музика, національна 

самосвідомість, національне виховання. 

The publication highlights the importance of Chinese national folk music for the 

formation of national identity. The essence of the concept of national folk music, its 

features are characterized. It is shown that the use of national folk music in the 

educational process promotes the development of emotions and national feelings, 

personal awareness of belonging to a particular nation. 

Key words: national Chinese folk music, national self-consciousness, national 

education. 

 

В умовах реформування системи освіти КНР особлива увага акцентується на 

питання виховання духовної сфери молоді. Пріоритетне місце відводиться ролі і 

значенню музики в освітньому процесі як ефективному засобу всебічного розвитку 

особистості, формуванню естетичних якостей та національної свідомості й 

самосвідомості молодого покоління. Предметом спеціальної уваги фахівців, 

педагогічної спільноти для вирішення актуальних завдань стали питання 

використання національної народної музики в освітньому процесі. 

Як показало вивчення науково-педагогічної літератури, під національної 

народною музикою китайські дослідники розуміють традиційну народну музику, 

яка склалася в культурному доробку Китаю, передавалась із покоління до 

покоління протягом усієї історії країни, є популярною в народі та відповідає його 

моральним, духовним, естетичним цінностям [2; 3; 4]. 

У процесі дослідження було встановлено, що національна народна музика 

має свої особливості, а саме: 

1. Відображає духовні цінності та норми народу, що склалися в процесі 

формування нації. Національна народна музика Китаю має потужні культурні 

традиції, як особливий вид мистецтва пройшла довгий шлях, викристалізовувалася 

протягом декількох тисячоліть. У зразках національної народної музики втілено 

надії та сподівання народу, його духовні надбання та мудрість, відображено 

систему етичних цінностей. 

2. Висвітлює події, пов’язані з історичним розвитком та становленням нації. 
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3. Виступає зразком літературної та музичної творчості. Народна музика має 

яскраві та точні музичні образи, вона змістовна за своїм художнім наповненням й 

лаконічна за структурою. 

4. Сприяє об’єднанню багатоетнічної китайської нації [2; 3; 4]. 

Національна китайська народна музика являє собою широкий загал музичних 

творів різних етнічних груп, які відрізняються за мелодією, складом, тональності, 

стилю та емоційним наповненням. У той же час національна народна музика є 

досить багатожанровою, вона об’єднує різні форми та стилі: фолк, реп, пісні, танці, 

інструментальні та оперні твори. Яскраві та вишукані зразки народної музики 

створюють унікальне емоційне, духовне поле для взаємодії, вираження спільних 

почуттів представників усіх 56 національностей Китаю [2].  

З 1990-х рр., коли в освітньому просторі КНР визначилися пріоритети 

музичної освіти, навчальні заклади більшості регіонів до змісту освіти стали 

широко запроваджувати музичний матеріал, сформований творами певного 

регіону. Таке використання засобів національної народної музики в освітньому 

процесі дало можливість вирішити цілий комплекс актуальних завдань, як-от: 

1. Популяризація кращих зразків національної культури. 

2. Наповнення змісту навчального процесу матеріалом зрозумілим та 

близьким для учнів. 

3. Виховання патріотичних почуттів, якостей та рис. 

4. Формування національної самосвідомості особистості. 

5. Розвиток естетичних здібностей, почуттів, ідеалів [2; 3; 4].  

Уважаємо за доцільне більш детально зупинитися на можливостях 

національної народної музики для формування та розвитку національної 

самосвідомості особистості. 

Як відомо, під національною самосвідомістю розуміють певний процес та 

результат осмислення особистістю своєї приналежності до конкретної нації, 

усвідомлення нею власної національної ідентичності та відмінності від інших 

націй, готовність активно діяти в інтересах розвитку та прогресу власної нації. До 

структури національної самосвідомості входять система мотивів, емоцій, почуттів, 

знань, особистісних якостей, які виражають її ставлення до своєї нації [1]. 

Отже, засоби музичної народної музики мають значний ресурс для 

ефективного формування та розвитку національної самосвідомості особистості. 

Перш за все, вивчення кращих зразків національної народної музикальної творчості 

сприяє розвитку національних почуттів особистості. Твори національної народної 

музики відрізняється за стилем та жанром й, знайомлячись із ними, учень збагачує 

та розвиває особистісну емоційну сферу, на основі якої відбувається формування 

почуттів.  

Народна музична спадщина має глибокий культурно-національний смисл. 

Взагалі, більшість творів народної музики являють собою органічне та 

взаємопов’язане втілення високої художньої творчості та національної ідеї. Велика 

кількість творів оспівує прояви мужності, хоробрості кращих синів китайського 

народу, їхню гідність, любов до рідної землі. Під час знайомства учнів із сюжетами 

народної пісенної культури необхідно не лише відтворювати послідовність 

смислових подій, але й звертати увагу на емоційно-почуттєву сферу, дати відчути 
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слухачеві на місці головного героя, доповнити необхідною історичної інформацією 

для кращого розуміння його почуттів та вчинків. Таке усвідомлене сприйняття 

твору сприятиме формуванню в учнів таких якостей, як відповідальність за долю 

своєї країни, її майбутнє, патріотизму, громадянського обов’язку тощо.  

Так, Хуей Фанг, виходячи із власного досвіду викладання музики, розкриває 

послідовність вивчення творів національної музики на прикладі народної пісні «Су 

Ву, який пасе овець». Педагог рекомендує спочатку дати учням прослухати 

означений твір, дати можливість учням усвідомити та відчути всі події, про які 

йдеться в пісні. Далі необхідно розповісти учням про історію, яка стала основою 

для обраного сюжету і відбулася із головним героєм Су Ву. Наступним кроком 

рекомендовано прослуховування пісні ще раз з подальшим обговоренням сюжету. 

Після того, як усі учні висловили свої думки, можна розпочати вивчення пісні. Під 

час виконанні пісні слід звертати увагу на емоційне наповнення твору, намагатися 

передати почуття головного героя, відчути його патріотичний дух, гідність, любов 

до своєї нації, народу, країни. Отже, у процесі вивчення народних пісень учитель 

спрямовує учнів у послідовності «чути, співати, відчувати». Такий підхід не лише 

допомагає учням повною мірою усвідомити національний контекст твору, а й 

сприяє вихованню в них національної самосвідомості, національної гідності, 

почуття гордості за свій народ, країну [3]. 

Для формування національної самосвідомості цінним є той музичний 

матеріал, який відображає певні історичні події, факти мужньої боротьби 

китайського народу, прояв кращих особистісних якостей людей. Учні не лише 

знайомляться з цікавими історичними сюжетами, але й, виконуючи твір, 

переживають певний емоційний стан, співчувають учасникам подій, переживають 

ці події разом із ними. Наприклад, під час вивчення твору «Засідка з десяти сторін» 

учні заздалегідь вивчають історичні факти давньокитайської війни між Чу та Хань, 

з багаточасовим порядком бою, окремими сценами бою для більш виразного 

виконання цього твору й доцільного використання спеціальних музичних 

ефектів [3].  

У той же час знайомство з різножанровими зразками багатоетнічної 

національної пісенної народної творчості допомагають учням краще ознайомитися 

з історією, побутом, звичаями та традиціями кожного етносу й усвідомити відміну 

власного етносу від інших. Наприклад, вивчаючи народні пісні «Гадамерін», учні 

мають змогу сформувати своє уявлення про звичаї та традиції китайського народу, 

його географії, одязі, релігійних ідеалах [2].  

Отже, музична освіта займає провідне місце в системі загальної освіти КНР, 

систематичне та послідовне використання дисциплін музичного спрямування 

сприяє всебічному розвитку особистості, вихованню комплексу естетичних, 

морально-духовних якостей. Особливе місце в сучасному освітньому просторі КНР 

займають завдання формування та розвитку національної самосвідомості молоді, 

для ефективного вирішення яких доцільно звернутися до використання багатої 

національної музичної спадщини.  
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СЕРЕДОВИЩНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

У ПРОВІНЦІЇ СИЧУАНЬ 

Цуй Лун 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний університет імені Семена Кузнеця 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкрито середовищний фактор розвитку професіоналізму 

майбутніх учителів фізичної культури у провінції Сичуань. На прикладі 

Університету Сичуань описано позиції середовища, що сприяють якісній та 

ефективній фаховій підготовці, як-от: високий імідж викладачів університету, 

врахування мотивів і ціннісних орієнтацій абітурієнтів, наявність просторів для 

особистісного і духовного зростання, академічної активності і професійної 

соціалізації студентів у стінах університету. 

Ключові слова: професіоналізм, середовище, студент, університет, 

фізична культура. 

The article reveals the environmental factor of professional development of future 

physical education teachers in Sichuan Province. The example of Sichuan University 

describes the position of the environment that promotes quality and effective professional 

training: high image of university teachers, consideration of motives and values of 

entrants, availability of space for personal and spiritual growth, academic activity and 

professional socialization of students within the university. 

Key words: professionalism, environment, student, university, physical culture. 
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Сучасний цивілізаційний поступ в усіх сферах життєдіяльності людини 

демонструє значимість професіоналізму як вищої міри володіння професійними і 

загальними компетентностями.  

Загальновідомо, що формування професіоналізму – складний ступеневий 

процес. Він ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостях майбутнього 

фахівця, ступеня розвитку природних нахилів і здібностей особистості здобувача, 

передбачає системну послідовну роботу з формування, набуття, вдосконалення 

компетентностей. На підставі аналізу матеріалів з офіційного сайту Університету 

Сичуань [5] розкриємо ключові моменти розвитку професіоналізму майбутніх 

учителів фізичної культури. 

Так, вивчення публікацій ознайомлювального характеру, які є в доступі на 

офіційному сайті Університету Сичуань [5], дає підстави констатувати таке. Цей 

заклад вищої освіти має високий рейтинг як в національному, так і в світовому 

освітньому і науковому просторі. Спираючись на традиційну історію і культуру 

китайського народу, в Університеті Сичуань усі учасники освітнього процесу 

відкриті для інновацій і технологічного прогресу. 

Безсумнівно, такі закономірності, як опора на національну культурну 

традицію і відкритість інноваційним світовим практикам, є визначальними не лише 

для вказаного університету, а й характерними для інших заклади вищої освіти 

КНР [2; 5]. 

Зазначимо, що майбутній професіонал – учитель фізичної культури – 

формується в особливому середовищі, де поціновується фізична активність, 

здоровий спосіб життя, є взірці – викладачі, тренери, які демонструють так звані 

олімпійські показники. Таке середовище успішно створено в Університеті 

Сичуань [5]. 

Першою позицією середовищного фактору розвитку професіоналізму 

майбутніх учителів фізичної культури вважаємо таку: високий імідж педагогів, 

викладачів професійно спрямованих дисциплін, які забезпечують змодельоване 

необхідним чином професійне спілкування зі студентами, організовують відповідні 

ситуації, які спонукають студентів звернути увагу на професійні компетентності і 

постійно самодіагностування рівня володіння ними. 

Друга позиція, яка має значення для розвитку професіоналізму майбутнього 

вчителя фізичної культури, полягає в урахуванні мотивів, ціннісних орієнтацій 

студентів. Звісно, якісна фахова підготовка залежить від рівня абітурієнтів і тих, 

хто такими прагне стати. В Університеті Сичуань створено необхідні умови для 

ступеневої освіти. Отже, рівень вмотивованості і глибинні дослідження 

абітурієнтського середовища досить значні. У 2020–2021 навчальному році КНР 

перевершив США за кількістю університетів, які вперше увійшли до рейтингу 

(204) [2]. Варто наголосити, що рейтингування університетів за методологією Best 

Global Universities передбачено врахування результатів академічних досліджень, 

ранжування за предметними галузями, регіонами і країнами. Це дає змогу 

представникам громадськості, батькам і самим абітурієнтам точніше визначитися з 

пріоритетними закладами для здобуття вищої професійної освіти [4]. 

Загальновідомо, що професіоналізм майбутніх учителів фізичної культури 

формується комплексно, в гармонії з особистісним і духовним зростанням. 
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Оскільки Університет Сичуань для цього створив необхідне середовище, третьою 

позицією визначимо наявність просторів для особистісного і духовного зростання, 

якими є: музей з унікальними експонатами, надзвичайно велика бібліотека, у тому 

числі електронна, басейн і спортивні зали, стадіон, клуби активного дозвілля і 

творчої самореалізації [5].  

У контексті проблеми, що досліджується, варто зазначити, що для розвитку 

професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури важливого значення 

набуває творення в освітньому середовищі можливостей для формування творчо-

рефлексивних умінь, таких як: уміння передбачати і розв’язувати професійні 

ситуації, розуміти здобувача, ураховувати вікові та психологічні особливості 

різних груп дітей і молоді, уміння позитивно впливати на душевні пориви молодої 

людини в контексті вимог суспільства. 

Системоутворювальною позицією середовищного фактору вважаємо ресурси 

академічної активності і професійної соціалізації майбутніх фахівців у стінах 

університету. Майбутній учитель повинен демонструвати педагогічне мислення, 

інтуїцію, що важливо для ефективної організації навчального процесу (за 

О. Аніщенко [3]). Здатність доступно передавати знання, уміння працювати 

креативно, ефективно, переконувати в доцільності виконання навчальних завдань, 

– усе це набувається в процесі долучення студентів Університету Сичуань до 

міждисциплінарних досліджень, роботи в лабораторіях, виконання проєктів 

Національного фонду соціальних наук. Відмітимо, що на офіційному сайті 

Університет Сичуань позиціонується як заклад із високою публікаційною 

активністю не лише викладачів і провідних науковців, а й студентів [5]. Студенти 

долучаються до роботи в професійних спільнотах і участі у спортивних змаганнях, 

активно займаються пропагандою здорового способу життя і демонструють 

фізичну активність через систематичну просвітницьку роботу. 

Отже, середовищні фактори мають істотне значення в розвитку 

професіоналізму майбутніх учителів фізичної культури. Вони певною мірою 

відзеркалюються в критеріях рейтингування університетів КНР як: 

- ознака розвитку закладу вищої освіти в національній системі і на 

міжнародній арені (диверсифікація послуг, що надає університет, зростання 

фінансування і розмаїття інвесторів, осучаснення і технологізація кампусів і 

лабораторій); 

- характеристика наукової активності і затребуваності результатів 

дослідження (наукові лабораторії, долучення студентів до державних проєктів і 

таких, що фінансуються закордонними бізнес-структурами); 

- ознака соціальної значимості закладу освіти, підтримки образу хоронителя 

національних традицій, культури, простір креативної самореалізації особистості; 

- утвердження міжнародної репутації закладу вищої освіти, висвітлення 

досягнень викладачів, випускників, розширення партнерства за актуальними 

галузями знань і технологій; 

- ефективне використання інформаційно-комунікаційних ресурсів, цифрових 

технологій для забезпечення відкритості і доступності інформації про діяльність 

університету, формування позитивного образу учасників освітнього процесу 

університету. 
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Визначені позиції розвитку професіоналізму майбутніх учителів фізичної 

культури на прикладі Університету Сичуань ілюструють взаємозалежність 

освітніх, науково-дослідних і соціально-культурних процесів. Вони також 

слугують забезпеченню відповідності цілей, завдань вищої освіти потребам ринку 

праці держави, бізнесовим інтересам інвесторів у світовому вимірі, реалізації 

принципів науковості і практичної спрямованості навчання, втілення діяльнісного 

та індивідуального підходів, об’єктивності моніторнигу якості фахової підготовки. 
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У статті проаналізовано організацію початкової мистецької освіти КНР на 

сучасному етапі її розвитку, підготовку учителів мистецького профілю, відповідні 

навчальні плани та програми, а також заходи Міністерства освіти КНР щодо 

покращення якості початкової мистецької освіти. 

Ключові слова: початкова мистецька освіта, Міністерство освіти КНР, 

навчальний план, освітній процес. 

The article analyzes the organization of primary art education in the People’s 

Republic of China at the current stage of development, the training of art teachers, 

curricula and programs, measures taken by the Ministry of Education of the People’s 

Republic of China to improve the quality of primary art education. 

Key words: primary art education, Ministry of Education of the People’s Republic 

of China, curriculum, educational process. 

 

Мистецька освіта передбачає розвиток спеціальних здібностей здобувачів, 

накопичення ними естетичного досвіду, формування ціннісних орієнтацій у 
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процесі активної мистецької діяльності. Зазначену освіту людина може здобувати 

на різних рівнях: початковому, профільному та вищому [1]. 

Початкову мистецьку освіту в КНР можна здобувати одночасно або 

паралельно з початковою та базовою середньою освітою. Урядом країни 

приділяється особлива увага розвитку обов'язкової освіти в сільських та віддалених 

районах. Крім базових навчальних предметів, учні вивчають у школі музику, 

хореографію й мистецтво [2]. 

Для поліпшення якості мистецької освіти уряд КНР намагається зміцнити 

соціальний статус шкільних педагогів у країні, а для цього передбачається 

покращення їхнього становище в суспільстві й підвищення заробітної плати. Варто 

відзначити, що свято вчителя стало першим професійним святом, яке почали 

відзначати в КНР. Для підвищення кваліфікації шкільних учителів створено 

спеціальну програму «Союз мережевого навчання педагогів». Причому особлива 

увага приділяється питанню підвищення педагогічної майстерності вчителів 

середніх і молодших шкіл.  

Мистецька освіта відіграє важливу роль у вихованні й навчанні 

школярів. Вона допомагає учням відчувати, виражати, цінувати і створювати 

красу, формувати в них правильні естетичні поняття, виховувати благородні 

моральні почуття та глибокі національні емоції особистості.  

Однак для втілення планів уряду щодо організації мистецької освіти в 

реальну практику необхідно забезпечити підготовку відповідних педагогічних 

кадрів. Цим займаються насамперед профільні університети, факультети. Проте під 

час здійснення професійної підготовки майбутніх учителів (не тільки творчих 

спеціальностей) їх заохочують до участі в кружках, фестивалях, факультативах, у 

різних видах мистецької діяльності.  

Навчальні плани мистецьких програм у школах КНР створюються на 

підґрунті врахування художніх, музичних та танцювальних національних традицій 

Китаю. Наприклад, у Пекінській академії танцю учні 4 семестри вивчають народну 

хореографію (загальна кількість годин – 144). Одним із важливих завдань цього 

курсу є формування здатності молодого спеціаліста адаптуватися до масової 

культури та мистецької сфери сучасного суспільства, самостійно створювати 

танцювальні постановки в стилі фолк. При цьому необхідно враховувати, що 

китайський танець увібрав у себе народні основи танцю, придворні танці, 

мистецтво китайської опери, елементи бойових мистецтв і китайської філософії [3]. 

У роботі зі школярами їм пояснюють, що національні традиції хореографії Китаю 

визнані нематеріальним культурним надбанням країни, а це, своєю чергою, сприяє 

розвитку інтересу в китайських школярів до зазначених традицій.  

Як з’ясовано в дослідженні, за останнє десятиріччя Міністерство освіти КНР 

неодноразово здійснювало аналіз стану розвитку мистецької освіти в школах та 

університетах, що забезпечують підготовку фахівців до її реалізації. В ухвалених 

урядом Постановах підкреслюється, що шкільна мистецька освіта КНР в останній 

час досягла значного прогресу, проте все ще залишається слабкою ланкою в 

шкільній освіті. Так, у цій галузі освіти існує багато проблем, наприклад такі: 

відсутність у деяких школах мистецьких курсів та нестача вчителів мистецтва, брак 

базової мистецької освіти в сільській школі тощо [4]. 
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Для поліпшення якості мистецької освіти Міністерство освіти КНР ввело 

обов’язкове оцінювання художньої підготовки учнів початкових і середніх школах, 

середніх і середніх професійно-технічних навчальних закладах, сприймаючи цю 

підготовку як один зі складових комплексної оцінки стану розвитку учнів.  

Національними нормативними документами в КНР передбачено, що 

загальний обсяг курсів мистецтва в закладах освіти не повинен бути нижчим за 

нижню межу в 9% від загальної кількості годин, передбачених національним 

навчальним планом. При цьому кількість аудиторних годин, що відводяться на 

вивчення мистецьких курсів, не повинна становити менше 20% від загальної 

кількості годин на мистецьких курсах на етапі обов’язкової освіти. Як з’ясовано в 

дослідженні, звичайні середні школи мають забезпечити 6 кредитів на викладання 

обов’язкових курсів з навчання мистецтва. 

Слід зауважити, що в Китаї школи всіх рівнів і типів повинні розвиватися з 

урахуванням етнічних і регіональних особливостей. У межах кожного округу 

запроваджується система обміну вчителями мистецтва, зокрема їм пропонується 

робота в сільських школах у формі «відповідних контактів» та «туризму на село». 

Підкреслимо, що національна стратегія «Широкосмуговий Китай» допомагає 

зміцнювати мережу високоякісних мистецьких освітніх ресурсів для шкіл і класів 

у віддалених сільських районах. Зокрема, згідно рекомендацій уряду, школи 

повинні пропонувати учням велику кількість різних мистецьких факультативних 

курсів, створювати учнівські мистецькі клуби та групи за інтересами відповідно до 

місцевих умов. Школам усіх рівнів і типів пропонується розвивати місцеві 

мистецькі курси з урахуванням етнічних і регіональних особливостей. На 

державному рівні заохочується проведення закладами освіти різноманітних 

учнівських хорових та танцювальних заходів. Школам пропонується забезпечити 

таку ситуацію, щоб учні могли брати участь принаймні в одному виді мистецької 

діяльності протягом усього терміну навчання та розвивати свої інтереси й потреби, 

зокрема одне-два мистецьких захоплення. 

Як установлено в процесі наукового пошуку, учителі мистецтва мають чіткий 

розподіл на повний робочий день по школах відповідно до кількості передбачених 

у навчальному плані аудиторних годин і кількості класів у школі. Ці вчителі мають 

рівні умови оплати праці з учителями інших дисциплін, причому в їхнє навчальне 

навантаження включається й участь у позакласних мистецьких заходах, 

організованих школою. 

Слід констатувати, що позитивним аспектом у підвищенні якості мистецької 

освіти стало створення баз навчальної практики в сільських школах, а також 

залучення до керівництва педагогічною практикою студентів у школах викладачів 

мистецьких спеціальностей у коледжах і університетах за сумісництвом. Причому 

в районах і школах з недостатньою кількістю вчителів образотворчого мистецтва 

педагогам та адміністраторам з мистецькими знаннями дозволено працювати за 

сумісництвом після необхідної професійної підготовки. Крім того, дозволено 

працювати за сумісництвом вчителями образотворчого мистецтва в школах 

фахівцям у царині різних видів мистецтва, культурознавства й суспільних наук [4]. 

З метою покращення керівництва розвитком мистецької освіти й 

удосконалення механізму гарантування здобуття учнями цієї освіти провінційні (а 
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також префектурні й окружні) адміністративні департаменти освіти в КНР 

переглянули механізм управління зазначеною освітою. Так, відповідно до 

визначених державою стандартів кваліфікації вчителів, місцеві управління освіти 

організують акредитацію вчителів мистецтв у початкових і середніх школах та 

середніх професійно-технічних навчальних закладах. Зокрема, починаючи з 2014 

р. у Китаї запроваджено систему щорічної звітності Міністерству освіти 

провінційних адміністративних департаментів освіти про результати розвитку 

шкільної мистецької освіти, включаючи дані про розробку навчальних програм з 

курсів мистецтва, розподіл учителів мистецтва, управління мистецькою освітою, 

фінансування й відбір засобів мистецької освіти. Крім того, починаючи з 2015 року 

Міносвіти КНР складає та оприлюднює щорічний звіт про розвиток вітчизняної 

шкільної мистецької освіти.  

Виходячи з того, що основні потреби розвитку мистецької освіти мають бути 

забезпечені фінансовими інвестиціями в цю галузь у різних місцях, а кошти на 

мистецьку освіту повинні відповідно збільшуватися зі збільшенням освітніх 

фондів, заохочуються на рівні країни різні форми збору коштів для збільшення 

інвестицій у мистецьку освіту. 

У світлі сучасних вимог Міністерство освіти КНР вважає за необхідне 

покращувати роботу щодо визнання передових колективів та окремих осіб у 

системі мистецької освіти. Особлива увага при цьому має приділятися 

забезпеченню гласності щодо визначення стану мистецької освіти, що дозволяє 

орієнтувати всіх членів суспільства на приділення увагу й підтримування розвитку 

шкільної мистецької освіти в країні, створення оптимальних умов для реалізації 

цього процесу, проявляти повагу й турботу про вчителів мистецтва. 
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У статті аналізуються підходи китайських дослідників щодо розвитку 

неформальної освіти у Китаї. Схарактеризовано позитивні та негативні аспекти 

щодо залучення неформальної освіти в загальну освітню систему. На основі 

аналізу наукової літератури виокремлено основні недоліки розвитку неформальної 

освіти в Китаї. 
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неформальної освіти, традиційна освіта Китаю. 

The article analyzes the Chinese researchers' approaches to the development of 

non-formal education in China. The positive and negative aspects of the involvement of 

non-formal education in the traditional education system are characterized. Based on the 

analysis of the scientific literature, the main advantages and disadvantages of non-formal 

education development in China are highlighted. 

Key words: non-formal education, formal education, development of non-formal 

education, traditional education in China. 

 

Nowadays the idea of non-formal education is on focus because it is one of the 

basis of life long education. The necessity of adaption to the processes of globalization 

and informatization demands on the personality to update knowledge constantly, and, on 

the other hand, the requirements of the modern labor market need the improvement of 

person's acquired competencies. Moreover, people are inefficient to integrate effectively 

the knowledge they gained in the process of formal learning, as the volume of modern 

information is so large. Therefore, non-formal education is becoming a source of renewal 

of the necessary knowledge and it is considered to be a form of adaptation to modern 

integration processes. Otherwise, it is a highly motivated form of learning that can open 

new opportunities for the individual self-realization at any age. 

The aim of the article is to analyze the different approaches to understanding the 

process of development of non-formal education in China. 

Based on the review of scientific and educational literature, scientists Zhang Yan, 

Li Baoyuan, Lan Jian, Mark Bei Lei, Xu Lin and others identify the role of non-formal 

education in different ways, particularly, the issues of non-formal learning 

implementation into the real life education.  

According to the definition, non-formal education is educational activity which is 

not structured and takes place outside the formal system. Researchers make differences 

between non-formal education and informal one, so they define informal education as 

learning that goes on in daily life and can be received from daily experience, such as from 

family, friends, peer groups, the media and other influences in a person’s environment 

[1]. Nevertheless, the main idea of both is to obtain knowledge and skills out of the formal 

education. On the other hand it can be regarded as competitive element to formal 

educational system.  

Lan Jian points out the characteristics and significance of the global non-formal 

education theory, considered the evaluation mechanism and lack of institutional 

guarantees faced by my country in the development of formal education, and proposed 

solutions [2]. 

Taking into consideration this conclusion, non-formal education can be viewed as 

additional support for formal education as well as a new opportunity to get alternative 

education. 

Yang Qin and Li Shanze make a brief review of Chinese non-formal education 

research from three aspects: hotspots and future prospects, in order to provide reference 

for future non-formal education [5]. Xu Lin observes the current situation of non-formal 

education in Europe and concluded that non-formal education is mainly faced with four 
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major challenges: «unclear definition, education methods need to be improved, links with 

other education fields need to be strengthened, and quality standards need to be 

established» [4]. The author highlights that these issues can seriously restrict the 

development of non-formal education. Non-formal education has always been in an 

embarrassing situation of not being valued and not being trusted in the entire education 

system. 

There are also scholars who compare in(non)formal education with formal 

education, such as Su Junyang, Wang Shan, Kan Wei. They point out that the current 

conflict between informal education system and formal education system is mainly 

manifested in exam-oriented education [3]. The reasons for the conflict between the 

informal education system and the formal education system include the adherence to 

traditional ideas and the persistence, simplification and radicalization of the way of 

promoting education reform in formal organizations. The dialogue between formal 

organizations and the public might play the great role in the development of non-formal 

education and in supporting formal education. There are several aspects that prevent non-

formal education from implementing into real life learning system, such as: lack of 

mechanism of the system development, slowness and indifference of policy response, the 

promotion of all-round human development as a conflict agreement. 

Otherwise, the basic laws and values of the two institutional systems are actively 

cultivated, and the culture of independent innovation in the two systems is actively 

prepared. Arranging the rhythm and process of the reform of the formal education system 

and building a flexible and pluralistic democratic consultation and dialogue mechanism 

is in high demand. An important strategy for adjusting the formal education system and 

the non-formal education system has not been developed.  

Zhai Benrui outlines that there are many non-formal education factors that affect 

children's learning outcomes system. Extracurricular readings, museums, science 

museums, zoos, cultural centers, talent classes, television, Movies, etc. have a 

considerable impact on children's growth and learning [6]. 

Zhang Mingli notices that non-formal education is different from formal education. 

In other words, it refers to purposeful, planned activities outside the formal education 

system. Non-formal education in schools or other educational institutions relying on 

institutions has educational space and it is not as strict as formal education. It is more 

flexible than formal education for teaching process as well as for learning process [7]. 

Moreover, non-academic education such as job training, continuing education, etc. 

can exist parallel with formal education to increase the main idea of long life education 

and open new challenges for the development of the educational system in a new form, 

which involves more educational possibilities for people. Through different activities of 

non-formal education people can obtain experience that can be compared with traditional 

formal work experience and should be recognized as such. These activities involve 

democratic decision making and negotiating, participation, personal development and 

help them to obtain such qualities as commitment, involvement, responsibility, solidarity, 

democratic awareness, motivation, initiative, emancipation and empowerment, creativity, 

respect, tolerance, intercultural awareness, criticism, intellectual independence and self-

confidence. 
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Thus, the development of non-formal learning in China is the quick growth sphere 

in education that can be regarded as strong support for long life learning.  
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ К. ОРФА У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ МУЗИКИ В 

ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КНР 

 

Чжан Ян 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті представлено основні ідеї музикально-педагогічної концепції 

К. Орфа: про значення імпровізації для розвитку творчості та виконавських 

якостей учнів, про єдність мови, ритму та рухів як базових основ навчання музики. 

Висвітлено шляхи реалізації ідей К. Орфа в організації процесу навчання музики в 

закладах середньої освіти КНР. 

Ключові слова: музика, музична освіта, музично-педагогічна концепція 

К. Орфа. 

The article presents the main ideas of the musical and pedagogical concept of K. 

Orff. Namely: the importance of improvisation for the development of students’ creativity, 

the unity of language, rhythm and movement as the basic foundations of music education. 
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Ways of realization of Orff’s ideas in the organization of process of training of music in 

establishments of secondary education of the People’s Republic of China are covered. 

Key words: music, music education, music-pedagogical concept of K. Orff. 

 

З початку 1980-х рр. освітня політика КНР спрямована на підсилення 

естетичної складової освіти молодого покоління, що зумовило надання особливої 

ролі навчання музики учнів у закладах середньої освіти. Реформа музичної освіти 

визначалася рядом заходів, зокрема: розширення змісту шкільної освіти 

дисциплінами музичного спрямування, підготовка педагогічних працівників для 

викладання музики, розробка навчально-методичного комплексу, популяризація 

досвіду західноєвропейської музичної педагогіки. До освітянської практики КНР 

послідовно та систематично стали запроваджуватися здобутки зарубіжних 

концепцій навчання музики К. Орфа, З. Кадая, Е. Далькроза та ін. [2; 3].  

Означені концепції мали свою національну специфіку, проте їх ідеї можна 

було інтерпретувати та творчо використовувати в системі освіти будь-якої країни. 

Наприклад, К. Орф приділяв значну увагу імпровізації в музичній грі й 

застосовував її в навчанні. Він уважав, що основним завданням у процесі навчання 

музики є не чітке виконання певного твору, а можливість відчувати його художнє 

наповнення та інтерпретувати під час виконанні в контексті особистісного стилю 

та бачення [1]. 

Згідно концепції К. Орфа базовими положеннями в процесі навчання музики 

є поєднання музики, мови та рухів як природних проявів людської натури та 

життєдіяльності. Отже, означена концепція вивела викладання музики на якісно 

новий рівень, сприяла розвитку творчості та виконавчих навичок особистості. 

Концепція К. Орфа розглядає основою музики ритм, який й стає базою для 

навчання музики та розвитку виконавської майстерності [1]. 

Система музичної освіти КНР, використовуючи досвід К. Орфа з його 

провідною ідеєю «спочатку ритм», стала відводити значне місце навчанню ритміці, 

розширила зміст навчання дисциплінами означеного спрямування. На думку 

китайських педагогів, учених означений підхід, адаптований під національну 

мовну та пісенну культуру, дає можливість вирішувати комплекс актуальних 

завдань ‒ сприяти формуванню всебічно розвинутої особистості, розвитку 

музичної культури та виконавської майстерності учнів, популяризації засобів 

народної музичної творчості [1; 2; 3]. 

Особливий інтерес викликало ставлення К. Орфа до засобів реалізації власної 

концепції ‒ домінуюче місце він відводив дитячим та народним пісням. Він уважав, 

що дитячі та народні пісні виступають в ролі «материнського молока» для дитини, 

яка робить перші кроки в опануванні музичного мистецтва. Актуальність 

означеного тезису підсилюється тим фактом, що в практиці навчання музики у КНР 

як складової загальної освіти, що підпорядковувалася політичним та ідеологічним 

факторам розвитку країни, превалювала політична та революційна тематика. 

Навчальний матеріал, запропонований школярам для вивчення та виконання являв 

собою комплекс революційних пісень, орієнтованих на дорослу аудиторію. Для 

забезпечення ефективного процесу навчання музики визначився дефіцит 

національних музичних творів, пісень, адаптованих під вікові запити учнів. 
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Вивчення науково-педагогічної літератури [1; 2; 3] дало можливість визначити 

основні шляхи використання ідей О. Корфа в практиці навчання музики в закладах 

середньої освіти КНР, а саме:  

1. Розробка та видання навчальної літератури, підручників. 

Як відомо, основою для організації ефективного та результативного 

освітнього процесу є досконала навчально-методична база. Слід відмітити, що 

система музичної освіти КНР визнала дефіцит якісних навчальних матеріалів ще в 

80-ті рр. ХХ ст. й за період реформування вже мала декілька десятків розроблених 

підручників для навчання музики. Проте підручники для початкової та середньої 

школи, за переконанням фахівців, мали низку недоліків: не враховували 

індивідуальний характер навчання, не мали матеріалів національного характеру.  

З огляду на це, підручники, рекомендовані К. Орфом, виступили зразком для 

вдосконалення існуючої навчальної літератури. Під час підготовки підручників 

стали звертати особливу увагу на зміст навчального матеріалу, який мав містити 

зразки національної літературної творчості (вірші, поеми), музичної творчості 

(народні пісні), відображати культурні традиції, обряди тощо. Наприклад, К. Орф 

широко використовував здобутки національної народної спадщини: дитячі вірші, 

прислів’я, приказки, пісні та танці.  

Отже, навчання музики, яке відбувається у тісні інтеграції мови, руху та 

ритму, має бути наповнено національним змістом, який має стати близьким та 

зрозумілим для учнів. Китай з його численними етнічними групами, великими 

регіонами, значною кількістю діалектів, надзвичайно багатою народною музикою 

й різноманітністю народних музичних інструментів, має всі підстави для створення 

змістовного, цікавого, національно спрямованого навчального комплексу з 

музичних дисциплін. Пріоритетним стає завдання розробки підручників з 

урахуванням національних традицій та культурних надбань кожного регіону та 

особливостей кожного діалекту [1; 3]. 

Слід відзначити, що в умовах світових процесів глобалізації та 

диверсифікації, педагогічна спільнота КНР убачає комплектування шкільних 

підручників з музики також матеріалами світової культури, кращими зразками 

світового музичного мистецтва. Так, Інь Айцін уважає, що зміст шкільних 

підручників із музичної освіти має містити три компоненти: зразки світової музики, 

китайської музики та музики того регіону, де живе учень [1]. Особлива увага 

приділяється навчанню музики Китаю, яка включає народну музику, класичну 

музику, сучасну музику. Місцева, етнічна музика має складати 20 % від загального 

обсягу навчального матеріалу. 

2. Хоровий спів. 

Система К. Орфа передбачає використання великої кількості пісень для 

хорового виконання. Митець зауважував, що хор є основною формою співу для 

розвитку музичних здібностей учнів та вдосконалення музичних навичок. 

Показником рівня музичної освіти в країні він уважав стан розвитку в ній хорового 

мистецтва, особливо аматорського хорового мистецтва, яке підтримує рівень 

музичної культури та охоплює широкий загал виконавців [1; 3].  

3. Інструментальна музика. 
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Як відомо, інструментальна музика не могла отримати такого ж популярного 

статусу, як вокальна музика, оскільки передбачала певний рівень майстерності й 

довготривалу підготовку виконавців. Розроблені К. Орфом інструменти відкрили в 

цьому напрямі нові можливості для широкої аудиторії. К. Орф запропонував для 

використання комплекс інструментів, грати на яких міг би й початківець без 

спеціальної музичної освіти: глокеншпилі, ксилофон, литаври, барабани, 

колотушки. Основне завдання виконавця – відтворювати належну ритміку 

музичного твору. Так звані Орф-інструменти давали можливості для розвитку 

творчості, імпровізації, прояву індивідуальності. Так, на думку Л. Пея, 

використання «звукової панелі», яка дозволяла отримувати звуки високої, 

середньої та низької частоти, створювало унікальні можливості для розвитку 

творчості учня, який самостійно працював над отриманням гармонійної комбінації 

звуків [2].  

Водночас використання Орф-інструментів у процесі навчання давало 

можливість значно збагатити зміст навчального процесу різними формами та 

методами: організовувати виконання певних завдань у групах із різною кількістю 

учасників, варіювати складність завдання для різних груп тощо.  

На думку вчених, педагогів-практиків, досвід К. Орфа з використанням 

шумових інструментів є цікавим для китайської музичної освіти й може бути 

інтегрованим в широку практичну діяльність учителів музики. Арсенал 

національних народних інструментів Китаю має зразки, які відповідають вимогам 

та характеристикам Орф-інструментів (бамбукова флейта, піпа, шен, янцінь, банху 

тощо) й можуть бути використаними в процесі організації навчання музики в 

закладах середньої освіти. Такий підхід дає можливість значно збагатити зміст 

навчального процесу, сприяє підвищенню пізнавальних інтересів дітей, актуалізує 

їхню мотивацію до навчання музики, популярності народних музичних 

інструментів, зацікавленості народною музикою [1; 2; 3].  

Отже, у процесі реформування системи освіти КНР значне місце відводиться 

розвитку музичної освіти, оскільки музика розглядається ефективним засобом 

виховання моральних, естетичних, духовних якостей особистості. Із 

проголошенням політики відкритості акцентується увага на раціональному 

використанні конструктивних ідей теорії та практики західноєвропейської 

педагогіки. Якісно новий рівень музичної освіти КНР забезпечило вивчення та 

творче використання музично-педагогічної концепції К. Орфа, основу якої склали 

ідеї про роль імпровізації в навчанні музики, про єдність мови, ритму та руху як 

бази музичного навчання, наповнення процесу навчання національним змістом 

(національні літературні та пісенні твори, національні народні інструменти).  
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ЗНАЧЕННЯ ТРАДИЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ДИЗАЙН-ОСВІТІ 

В КОЛЕДЖАХ КНР 

 

Чжао Цянь 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м.Харків, Україна 

 

У статті розкрито актуальність проблеми розвитку дизайнерського 

мистецтва у КНР. З’ясовано, що сьогоднішня дизайнерська освіта в КНР має 

просувати та розвивати традиційну китайську культуру з урахуванням вивчення 

передового зарубіжного досвіду та передової системи освіти, а також 

інтегрувати традиційну китайську майстерність із передовим досвідом. 

Ключові слова: освіта, дизайн-освіта, традиційна культура, етнодизайн, 

КНР. 

The development of design art in China is becoming increasingly important. 

Today’s design education in China should promote and develop traditional Chinese 

culture through the study of foreign best practices and advanced education systems, as 

well as integrate traditional Chinese craftsmanship with best practices. 

Key words: education, design education, traditional culture, ethnic design, China. 

 

Після промислової революції суспільство вступило в нову еру цивілізації, і 

виробництво продукції поступово перейшло від ремісничого до механізованого. 

Промислова революція змусила суспільство швидко розвиватися, а суспільні 

продуктивні сили поступово визначили певну перевагу означеного розвитку в 

європейських країнах. Зазначимо, що досить значна частина китайців донині 

помилково вважають, що існує величезний розрив між їхньою власною 

національною культурою та західною культурою. Це призводить до хибного 

уявлення про те, що для розвитку галузі мистецтва західна культура має 

використовуватися як зразок. 

Установлено, що модернізм сформував міжнародний стиль, який охопив 

увесь світ. Хоча цей стиль дизайну робить життя людей зручнішим, він також 

викликає величезну проблему, бо він має тенденцію до спрощення. Широкий вибір 

матеріалів змушує дизайн західних країн формувати стиль екстравагантності та 

марнотратства. У 1970-х роках виснаження нафтових ресурсів та зростання цін 

змусили людей усвідомити недоліки та неадекватність нинішніх методів 

споживання, диверсифікованого розвитку, але також усвідомити, що люди не 

можуть по-справжньому перетворити природу та співіснувати з нею. У такому 
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випадку основним шляхом розв’язання окресленої проблеми є гармонійний 

розвиток [2].  

З деяких історичних причин китайський дизайн та дизайнерська освіта дійсно 

відносно відстають від західних країн, але останніми роками індустрія дизайну 

КНР наздогнала означені країни. Спочатку деякі китайські дизайнери прийняли 

доктрину імітації іноземної продукції, і їхній дизайн продукції в цілому відповідав 

потребам людей, але ігнорував їхні естетичні смаки. Багато людей мають майже 

одержиме ставлення до продуктів західного модернізму, вважаючи, що все 

іноземне перевершує їхню власну націю. Однак у другій половині ХХ ст. модернізм 

поступово занепав, що змусило людей у всьому світі усвідомити, що навіть в епоху 

великого промислового виробництва не можна відмовлятися від культури та 

дизайну своїх країн [1]. 

Модернізм ігнорує психологічні потреби покупців, приділяючи багато уваги 

особливостям функцій використання продукту, що вплинуло на естетичний рівень 

сучасних китайців. Необхідно терміново змінити естетику нового покоління 

китайців, і дизайнерська освіта має стати головним фактором цих змін. Люди 

поступово усвідомлюють важливість традиційного дизайну для країни та нації.  

В останні роки спеціальність «дизайн» поступово стала однією з 

найпопулярніших у КНР. Хоча більшість коледжів та університетів, як і раніше, 

засновані на класичній системі навчання дизайнерів, проте вони не в змозі швидко 

адаптуватися до вимог часу, якщо механічно замінювати класичні наукові підходи 

в організації навчання та використання традиційних культурних і мистецьких 

технік. Коледжі та університети КНР надають великого значення роботі з 

комп’ютером та практичному малюванню в навчанні дизайну, але вони 

необов’язкові під час вивчення теорії. Здобувачі освіти, які навчаються так, 

відчувають великий дефіцит професійних теоретичних знань.  

Нездатність мобілізувати інноваційне мислення студентів також є 

актуальною проблемою, яка потребує розв’язання в сучасній дизайн-освіті. 

Порівняно з американськими коледжами та університетами, які забезпечують 

студентів невимушеною навчальною атмосферою, мобілізують нестандартне 

мислення студентів та організують обговорення та практику в класі, китайським 

студентам важко впроваджувати інновації після того, як їхнє навчання весь час 

було зорієнтоване на складання теоретичних іспитів. Воднораз увага до своєї 

національної культури і традицій, етнодизайну мають бути максимально враховані 

в освітньому процесі.  

Вивчаючи зарубіжний досвід, китайська дизайнерська освіта, як і раніше, 

зберігає традиційний, простий національний стиль та модульну систему. 

Традиційний китайський дизайн, такий як будівлі в стилі Тан, можна спостерігати 

в сучасному дизайні, натомість сучасні будівлі в європейському стилі також можна 

побачити з елементами етнодизайну. Китайці також інтегрують набутий досвід та 

культуру з традиціями своєї нації, щоб сформувати характеристики китайського 

стилю дизайну, проводячи паралель між традиціями і сучасністю [3]. 

Китайська нація має давню і багату історію та культуру. У більш ніж 5000-

річній історії, будь то бронзові вироби, надруковані візерунками даоте часів 

династій Інь і Шан, урочисті теракотові воїни і коні в мавзолеї Цинь Шихуана або 
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триколірна династія Тан, селадон і меблі, китайське розуміння дизайну демонструє 

кристалізацію досягнень китайського народу.  

Слід усвідомлювати, що між китайською культурою та західною культурою 

є певна різниця, але в той самий час є і схожість [4]. У сучасній дизайнерській освіті 

доцільно використовувати передові зарубіжні методи навчання, і активно 

інтегрувати в освітній процес історію та культуру китайської нації, намагатися 

показувати світові чудову китайську цивілізацію і дизайн у китайському стилі. 

Традиційна китайська культура відображає цінності та духовні устремління 

китайської нації, вона є джерелом сили для реалізації розвитку КНР. Із метою 

впровадження культурних традицій китайської нації у систему шкільної освіти 

Міністерство освіти КНР опублікувало посібники («Посібник із використання 

навчальних матеріалів для початкових та середніх шкіл», «Посібник з викладання 

національних традицій у початкових та середніх школах»), що дають рекомендації 

щодо принципів, загальних цілей, змісту, форм навчання, періоду та результатів 

навчання. Це забезпечило підґрунтя для створення національної навчальної 

програми та місцевих навчальних програм, а також методичних рекомендацій для 

педагогічної діяльності.  

Важливо зазначити, що в освіті майбутніх дизайнерів є актуальним вивчення 

традицій і національних надбань китайського народу. Так, наприклад, у Школі 

дизайну (м. Пекін) викладається навчальна дисципліна «Дослідження 

національних художніх традицій та інноваційний дизайн». Курс має на меті 

всебічне і систематичне вивчення традиційних культурних ресурсів із різних точок 

зору, зокрема з урахуванням сучасних методів проєктування, проблемного і 

дослідницького підходів.  

Навчальна дисципліна «Національні художні дослідження та інноваційний 

дизайн» охоплює широкий спектр тем, які умовно можна розділити на такі 

напрями: буддійський культурний ігровий дизайн, дизайн іміджу регіонального 

бренду культурного продукту, буддійський культурний туризм, медіакомунікації 

та дизайн послуг, планування та дизайн бренду культурного туризму, книги для 

читання з буддійської культури, дизайн ілюстрацій, олійні квіти і концепція 

буддійської реінкарнації та деякі інші.  

Зважаючи на такий широкий спектр тем, творчі роботи здобувачів освіти 

охоплюють майже всі види дизайнерських форм. Деякі поєднують сучасні 

мультимедійні технології з традиційним культурним дизайном. Наприклад, дизайн 

ігрового продукту та розробка буддійської культури поєднують сучасні технології 

з традиційною культурою. Кожен здобувач освіти під час навчальних занять 

докладає багато зусиль для того, щоб перетворити свої думки та уявні образи у 

візуальні дизайнерські роботи, які у подальшому будуть представлені на виставці 

курсу. Воднораз заняття з етнодизайну продемонстрували унікальні та відмінні 

практичні здобутки в дизайні інтерактивних засобів або мультимедіа з візуальними 

ефектами, які представлені у взаємодії з традиційним китайським мистецтвом. 

Зазначимо, що здобувачі освіти спеціальності «Дизайн» також досить часто 

організовують дослідницькі групи, теми діяльності яких вони визначають з 

урахуванням національних надбань китайської культури і мистецтва. 
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Узагальнюючи вищезазначене, можна зробити висновок, що тільки активно 

розвиваючи дизайнерську освіту нації, можна експортувати національну культуру 

у світ. Культурна впевненість у собі може бути досягнута лише тоді, коли культура 

власної нації стає знаною в усьому світі. Культурна впевненість у собі є 

неодмінною умовою здійснення великого омолодження китайської нації [4]. 

Отже, традиційна культура в дизайн-освіті в коледжах КНР є важливим 

аспектом формування креативності у здобувачів освіти. Завдяки використанню 

елементів традиційного китайського мистецтва в сучасних дизайнерських роботах, 

здобувачі освіти популяризують надбання багатьох поколінь китайського 

суспільства, демонструють шляхи імплементації вікових традицій у сучасну 

дизайнерську освіту. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У МУЗИЧНІЙ ОСВІТІ КИТАЮ 

 

Чжоу Ань 

здобувачка третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С.Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Використання цифрових технологій у музичній освіті сприяє підвищенню 

інтересу до навчання, його ефективності. Китай визнано одним із лідерів у сфері 

цифровізації музичної освіти. Акцентовано увагу на використання спеціальних 

платформ, сервісів, музичних програмах, які дозволяють не лише слухати музику у 

високій якості запису, переглядати фрагменти творів відеозаписів, а й дають 

доступ до інформації, що пов’язана зі світом музики.  

Ключові слова: освіта, цифрові технології, музична освіта, Китай.  

The use of digital technologies in music education helps to increase interest in 

learning, its effectiveness. China is recognized as one of the leaders in the field of 

digitalization of music education. Emphasis is placed on special platforms, services, 

music programs. The role of digital technologies in music education is significant. A 

computer at school allows you to enter the study of those musical programs that allow 

you not only to listen to music in high-quality recordings, view fragments of video 

recordings, but also provide access to information related to the world of art: painting, 

music, literature. 
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Цифрова трансформація є стратегічним вектором розвитку сучасної освіти. 

Цифрові технології охоплюють усі сфери культури, змінюють робочі процеси, 

міжособистісну комунікацію, погляди людей та їхній спосіб життя. Цей процес є 

глобальним та потребує ретельного наукового вивчення. 

Активне поширення цифрових інновацій впливає на соціальні процеси в усіх 

галузях людського життя. Цей вплив має дуже суперечливий характер. З одного 

боку, розвиток цифрових технологій оцінюється як прогресивний крок до 

відкритого, глобального суспільства, яке спирається на спільність цілей та 

цінностей. З іншого боку, існує критика процесів цифровізації, що призводить до 

маніпуляцій свідомістю, втрати людиною свого «Я», кризи ідентичності. 

Упровадження інноваційних технологій у різних сферах життя суспільства завжди 

супроводжується змінами, оскільки порівнюється нове та старе (традиційне). Отже, 

цифрові технології в освіти – це спосіб організації сучасного освітнього 

середовища. 

Цифрове освітнє середовище розглядаємо як цифровий простір, що 

складається з відкритої сукупності інформаційних систем, які об’єднують усіх 

учасників освітнього процесу. 

Застосування інформаційних технологій не лише збагачує традиційні форми 

навчання та робить процес освіти і виховання цікавішим, а й розкриває перед 

учнями нові горизонти знань, умінь та навичок, які необхідні їм у повсякденному 

житті. Зазначимо, що в учнів усіх вікових категорій відстежується велика 

мотивація до опанування цифровими технологіями, тому підвищується інтерес до 

вивчення предмету, активізуються всі психологічні процеси, які необхідні для 

успішного навчання – увага, пам’ять, сприймання тощо. Це є запорукою 

успішнішого навчання та виховання учнів. 

Сьогодні Китай є головним споживачем, виробником та експортером 

багатьох видів високотехнологічної продукції у світі. У сфері цифрових технологій 

та виробництва високотехнологічного обладнання Китай вже давно не виконавець 

чужих замовлень, а розробник світових технологічних стандартів у галузі високих 

технологій. Країна виявляє все більшу активність у галузі розробки світових 

технологічних стандартів. 

Цифрові технології Китаю займають домінуюче положення на ринку 

промислового та комерційного адміністрування та правоохоронної діяльності, 

комплексного управління та інформатизації міст і громад, управління населенням, 

соціального забезпечення, праці та зайнятості, корпоративного кредитування, 

інформатизації малих та середніх підприємств, професійно-технічної освіти та 

навчання. 

Станом на березень 2021 року дохід китайських компаній музичного ринку 

становив 72% від послуг технічної підтримки та технічного обслуговування, 23% 
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від продажів комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення та 

5 відсоткових доходів за кредитами. Крім того, Китай увійшов у десятку світових 

музичних ринків. Станом на 2019 рік близько 750 мільйонів людей використовують 

цифрову музику та за прогнозами їх кількість зросте ще на 50 мільйонів у 2023 році. 

Після експоненційного зростання за останні кілька років китайський ринок 

цифрової музики, як очікується, повільно досягне рівня насичення. 

Згідно зі звітом Global Music Industry Report (2019), Китай уперше увійшов у 

десятку світових музичних ринків у 2017 році. 2018 року музичний ринок Китаю 

піднявся на сьоме місце, досягнувши швидкого зростання в короткостроковій 

перспективі. У звіті також показано, що у світовому доході музичної індустрії дохід 

від цифрової музики склав 58,9%. 2019 року ринок цифрової музики в Китаї 

досягнув 10,3 мільярди юанів проти 4,7 мільярда юанів у 2017 році. Зростання 

майже на 60% є проявом комерціалізації ринку. Водночас він об’єднав 

підприємства, що перебувають у верхній і нижній ланцюгах музичної індустрії, 

відкриваючи нові можливості для розвитку платформ потокової передачі музики в 

Китаї [4]. 

За статистикою, більшість користувачів китайської платформи потокової 

передачі музики від 18 до 34 років. Майже 60% міленіалів використовують два або 

більше додатків для потокової передачі музики. Це набагато вище, ніж у 

користувачів віком від 35 років. 

Заслуговує на увагу те, що китайські музичні потокові платформи 

безкоштовні. Більшість додатків заробляють гроші, пропонуючи підписки на 

кращу якість звуку, рекламу, квитки на концерти, віртуальні подарунки та покупки 

пісень.  

Зазначимо, що цифрові технології у Китаї розглядають як одну із сучасних 

тенденцій методики викладання шкільних предметів. У сучасній музичній освіті 

також відбуваються процеси вдосконалення методів та засобів навчання та 

виховання особистості з урахуванням розвитку музичної культури. Електронні 

інструменти та музичний мультимедійний комп’ютер відкривають нові дидактичні 

можливості оптимізації уроку музики в загальноосвітній школі, сприяють 

підвищенню інтересу учнів до інтонаційного мистецтва [1]. 

Цифрові технології надають сучасний рівень урокам музики, збагачують їх 

методичні можливості, дають можливість по-новому використовувати текстовий, 

звуковий та відео контент. На уроках музики використання цифрових технологій 

вирішує низку найважливіших завдань, насамперед – це підвищення інтересу до 

музики та навчально-пізнавальної діяльності на уроці, сприяє засвоєнню 

навчального матеріалу, активізації пізнавальної діяльності, реалізації творчого 

потенціалу учнів. Вони сприяють формуванню музично-теоретичних та історичних 

знань, розвитку музичних здібностей, розкриттю творчої індивідуальності учня, що 

розглядається як суб’єкт процесу навчання. За допомогою їх учні усвідомлюють 

себе у ролі слухача, композитора, виконавця та звукорежисера. 
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Цифрові технології – це не тільки різні навчальні, енциклопедичні, 

інформаційні або ігрові програми, а й проведення уроків у формі презентацій, 

комп’ютерних тестів, відео, а також дають потужну можливість користування 

інтернет-ресурсами, застосування електромузичних інструментів тощо. 

Використання цифрових форм на заняттях дає можливість створити 

найбільш комфортні умови для активного сприйняття музики дітьми різного віку, 

полегшує роботу з наочними посібниками, робить для учнів цікавішим процес 

перевірки та закріплення знань, допомагає реалізувати на практиці ті ідеї, які 

сприяють ефективному вирішенню освітніх завдань, досягненню якості навчання. 

Застосування цифрових технологій у музичній освіті сприяє диференціації та 

індивідуалізації навчання, зокрема розвитку творчої пізнавальної активності учнів.  

Предмет музики, як ніякий інший, має можливості для творчості, оскільки 

музика є предметом співтворчості не лише на рівні особистості автора музичного 

твору, а й особистості вчителя та особистості учня, де провідне значення набуває 

потенціал особистості учня, його потреба та здатність до творчості, самореалізації, 

вдосконалення. У цьому процесі цифрові інструменти надають викладачеві велику 

допомогу [2]. 

Отже, цифрові технології надають нові можливості та дають спромогу учням 

отримувати задоволення від захоплюючого процесу пізнання. За допомогою 

цифрових застосунків, сервісів та платформ учні можуть зануритися до яскравого 

та дивовижного світу мистецтва: познайомитися з композиторами та їхньою 

творчістю, прослухати музичні твори в концертному виконанні та подивитися 

фрагменти балетів та опер у постановках найкращих театрів світу, здійснити 

віртуальні екскурсії знаменитими художніми музеями, познайомитися з 

незвичайними музичними інструментами, відправитися в подорож країнами та 

епохами, ознайомитися із різноманітними стилями та напрямами в музичному 

мистецтві, особливостями творчості різних народів тощо. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ  

У ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКОВЦІВ КНР 

 

Чжоу Ілей 

здобувачка третього (освітно-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено, що музична освіта є важливою частиною музичної 

культури. Показано, що для підготовки вчителів музики у КНР характерною є 

концепція мультикультурної музичної освіти та її принципів. Культурні традиції 

визначили шлях розвитку та еволюцію підготовки вчителів музичного мистецтва 

у КНР, що досліджено в низці розвідок китайських науковців.  

Ключові слова: підготовка, учитель музичного мистецтва, КНР, музична 

культура, мистецька освіта. 

The article defines that music education is an important part of music culture. It is 

shown that the concept of multicultural music education and its principles is typical for 

the training of music teachers in China. Cultural traditions have determined the path of 

development and evolution of music teacher training in China, which has been studied in 

a number of studies by Chinese scholars. 

Key words: training, music art teacher, China, music culture, art education. 

 

Загальновідомо, що поняття «культура» (від лат. ‒ догляд, освіта, розвиток) 

– це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом 

його історії. Матеріальні цінності становлять матеріальну культуру суспільства. 

Досягнення суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, літератури, в організації 

державного і суспільного життя є його духовною культурою [3]. 

Музична культура посідає особливе місце в системі культури суспільства‚ бо 

саме завдяки їй розкривається духовне обличчя як сучасної епохи, так і минулого 

[1, c. 276]. Зрозуміло, що музична культура є підсистемою по відношенню до 

систем вищих рівнів: художньої культури, духовної культури й культури в цілому. 

За своєю природою музична культура є духовно-матеріальною. Основою її 

духовного змісту є музичні образи й інші характеристики музичної свідомості 

(ідеали, норми, інтереси, погляди, смаки тощо). Для того, щоб функціонувати в 

суспільстві, вони мають бути реалізованими в різних формах фіксації як самої 

музики (ноти, звукозапис), так і в ставленнях до неї (усні і письмові вислови). До 

матеріальних носіїв культури належать: музичні інструменти, технічні засоби 

розповсюдження музики, приміщення, в яких вона виконується тощо. Отже, під 

терміном «музична культура» розуміють сукупність музичних цінностей, систему 

їх функціонування в соціумі та способи їх відтворення.  

Як одна з частин музичної культури музична освіта з моменту її зародження 

існує завдяки характеристикам національної ідентичності та успадкування. Як 

зазначає О. Лобова, у галузі музичної освіти культуротворчі тенденції 

конкретизуються у зверненні до феномену музичної культури як інтегративного 
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особистісного утворення, що поєднує все розмаїття властивостей музично 

освіченої людини [2, с. 105]. 

Культура з її домінуючою картиною світу, засобами мислення, актуальні 

тенденції суспільної свідомості й практики, визначають парадигму освіти кожної 

країни. Щодо мистецької освіти КНР, зокрема підготовки вчителів музичного 

мистецтва, то для неї є характерною концепція мультикультуризму та його 

принципів. У той же час, навчальні програми підготовки вчителів музичного 

мистецтва у КНР та Україні є співставними, оскільки ці країни наслідують 

європейську систему мистецької освіти. Проте через розбіжності в культурі та різні 

культурні традиції було визначено різні шляхи розвитку та еволюції підготовки 

вчителів музичного мистецтва. Тому викладання музики в обох країнах також має 

свої особливості. 

Розглянемо погляди китайських науковців на взаємозв’язки музичної 

культури та мистецької освіти в КНР. 

Вивчення взаємозв’язків культури і освіти та перспектив мистецької освіти 

стало важливим аспектом дослідження докторської дисертації «Вступ до 

китайської мистецької освіти» Чень Вей (Ph.D., Нанкінський педагогічний 

університет, 1993), докторської дисертації «Китайський курс з культурних 

перспектив» Рена Гіпінга (Східно-Китайський педагогічний університет, 2006 р.), 

кандидатської дисертації «Мультикультуралізм та освіта» Чжен Цзіньху (Східний 

Китай, Нормальний університет, 1996), а також статей: «Культурна експертиза 

реформування навчальної програми сучасного фізичного виховання в Китаї» Люнь 

Уханга (Нанкінський педагогічний університет, 2008); Конг Юнь, «Дослідження 

підручників з географії у культурній перспективі» (Східно-Китайський 

педагогічний університет, 2008), Донг Хайсіа, «Дослідження з моральної освіти в 

галузі культури» (Шаньдунський педагогічний університет, 2010) та багато інших. 

У цих працях досліджено та обговорено взаємозв’язки між освітою та культурою, 

мультикультуралізмом та освітою, субкультурою та вульгарною культурою та 

освітою, мистецькою культурою, освітою та культурними перспективами. 

Кількість статей китайських науковців, у яких розкриваються взаємозв’язки 

музичної освіти з погляду культурної філософії, відносно невелика. Серед них 

стаття «Культурні роздуми про сучасну китайську музичну освіту» Xе Цзехін 

(Music Research, 1994), яка вплинула на сучасну музичну освіту з точки зору 

культурної спадщини, культурного розвитку та культурних стратегій. У 

дослідженні представлено позиції автора щодо китайської культури на початку ХХ 

століття, що, на думку автора, призвело до помилки обраної китайської культурної 

стратегії: загальна відсутність культурної свідомості та прагнення до сцієнтизму та 

технологічної переваги. Отже, Xе Цзехін уважає, що ми маємо повністю розвивати 

музичну освіту як культуру, розвивати музичну освіту відповідно до законів 

культури та формулювати політику музичної освіти відповідно до законів, які 

регулюють культурний розвиток [4].  

Фан Сяофен у праці «Аналіз музичної освіти з погляду культури» (Народна 

музика, 1997) досліджує культурні атрибути музичної освіти з трьох аспектів 

культурного існування: свідомості, поведінки та форми. Автор уважає, що суттю 

музичної освіти має бути культурне виховання, основою якого є музичне 
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спрямування, поведінковий досвід та різні форми. Науковець уважає, що для того, 

щоб розв’язати проблеми китайської музичної освіти, ми маємо виховати 

свідомість суб’єкта на основі культурних традицій, культивувати свідому 

культурну поведінку на основі досвіду, успадковувати чудову культурну форму та 

створити власну систему музичної освіти на основі музичної культури.  

Гуань Цзяньхуа надав критику філософії естетики музичної освіти в есе 

«Філософська критика музичної освіти з естетикою як ядром» і «Побудова 

культурної філософії музичної освіти». 

Зазначимо, що визначення культури в академічних колах китайських 

науковців є складним. Чень Сюйцин наводить різні визначення культури, з погляду 

різних дисциплін, як-от: філософія, історія, література, мистецтво тощо. 

Наприклад, визначення поняття «культура» у мистецтві є з позицій її як 

академічної, духовної, моральної тощо. 

У КНР актуальними з 1960-х рр. є теорії мультикультурної освіти, які були 

запроваджені й отримали дедалі більшу увагу у спільноті музичної освіти. 

Мультикультурная точка зору дає підстави свідчити, що окрема культура не є 

кращою за інші культури, тому неможливо нав’язати свої власні стандарти іншим 

культурам. Мультикультурний погляд, відбитий у музичній освіті, показує, що 

немає універсального та ефективного стандарту оцінки музики, а культурна 

цінність музики різних народів є рівною. Вивчення різних музичних культур надає 

розуміння інших людей та удосконалює розуміння культури свого народу. 

Слід відзначити такі наукові праці, як: Гуан Цзяньхуа «Постмодерна освіта 

та музична освіта» («Китайська музика», 2005), «Початок XXI століття: світова 

мультикультурна музична освіта та музична антропологія в Китаї» (журнал 

«Консерваторія музики в Тяньцзіні», 1993), Ху Фа «Багатокультурна музична 

освіта, щоб зрозуміти текст курсу (Journal of Yangzhou Education College, 2007), 

«Роль багатокультурної музичної освіти в успадкування етнічної музичної 

культури» (Chen Yaxian, Journal of Fujian Normal University, 2006), журнал 

«Музична освіта», серія статей, серія статей Тянь Лі «Концепція впровадження 

багатокультурної музичної освіти у світі» (Народна музика, 2006) та «Порівняльне 

дослідження з розвитку багатокультурної музичної освіти в країні та за кордоном», 

«Важливість багатокультурної музичної освіти у реформі китайської музичної 

освіти». У вказаних працях пояснюється, зокрема, концепція мультикультурної 

музичної освіти та її принципів. Означені дослідження забезпечують теоретичну 

підтримку для досягнення дистанції між китайською музичною освітою та 

світовою музичною освітою і надають приклад використання успішного досвіду 

багатокультурної музичної освіти в інших країнах, розширюють горизонт 

досліджень та сферу китайської музичної освіти й сприяють багатокультурній 

музиці у КНР.  

Ми вважаємо, що на рівні теоретичних досліджень існуючі навчальні 

програми з підготовки вчителів музичного мистецтва обмежені когнітивним рівнем 

окремих планів, дисциплін, курсів, підручників та їх змістом, які не насичені 

музичними заняттями та музичним матеріалом, а представляють роздуми про 

загальну культурну значущість освітніх та культурних цінностей, цілей, методів та 

систем оцінювання. Основною причиною цих проблем є відокремлення музики від 
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культури, поводження з музикою як з науковим об’єктом та її наукове дослідження. 

Така музична освіта неминуче призводить до зникнення самої музики, 

музикування, нездатності пізнання та відсутності знань, необхідних для розуміння 

музики в культурному контексті. Музична освіта без культурної конотації не 

сприяє розвитку загального розвитку здобувачів освіти. 

 

Список використаних джерел 

1. Культурологія: енциклопедичний словник / за ред. В. П. Мельника. Львів : 

ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 508 с.  

2. Лобова О. Генеза поняття «музична культура особистості» в контексті 

загальної музичної освіти. Естетика і етика педагогічної дії. 2016. Вип. 13. С. 105‒

117. 

3. Новий словник іншомовних слів: близько 40 тис. слів і словосполучень / 

Уклад. Л. Шевченко. Київ : «Арій», 2008. 672 с.  

4. 唐庆 跨学科视野下钢琴教育实践与理论的探索新闻爱好者; 2019; 第7期
P. 114–115. URL: http://qikan.chaoxing.com:443/detail_38502727e. 

 

 

  

http://qikan.chaoxing.com:443/detail_38502727e


Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

160 

СЕКЦІЯ ІІ 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ДИДАКТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ 

РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
 

 

ОНЛАЙНОВІ ЗАСТОСУНКИ СТОРІТЕЛІНГУ 

ЯК МЕТОДУ НАВЧАННЯ 

 

Башкір О. І. 

доктор педагогічних наук, доцент 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У роботі автором уточнено значення сторітелінгу як методу викладання та 

навчання, який забезпечує якість подачі навчального матеріалу та ефективність 

організації освітнього процесу, в результаті якого в здобувачів освіти формується 

низка компетентностей; з’ясовано перелік онлайнових застосунків сторітелінгу 

як методу навчання. 

Ключові слова: навчання, метод, сторітелінг, онлайн-навчання.  

In the paper, the author clarifies the meaning of storytelling as a teaching and 

learning method that ensures the quality of the presentation of educational material and 

the effectiveness of the organization of the educational process, as a result of which a 

number of competencies are formed among applicants for education; the list of online 

storytelling applications as a teaching method is clarified. 

Key words: learning, method, storytelling, online learning. 

 

В умовах розвитку освітніх тенденцій в напрямі компетентнісних парадигм 

на успішність освіти зазвичай упливає освіта вчителя /викладача /керівника закладу 

освіти; витрати на навчання /підвищення кваліфікації; рівень розвитку 

однокласників /одногрупників /колег; наявність книг у бібліотеці закладу освіти; 

обладнання закладу освіти. Зазначений перелік чинників не є вичерпним і потребує 

деталізації. Найефективнішим серед них є рівень розвитку здобувачів освіти, їхня 

успішність та допитливість, що стимулює кожного учасника колективу до 

самовдосконалення. Тому в цьому плані від педагога вимагається високий рівень 

володіння вміннями організувати колектив, де кожен працює для всіх, розуміючи, 

що від спільного результату залежить успішність кожного.  

Уміння педагогом обрати й ефективно використати той чи той інструмент у 

своїй роботі дає підстави свідчити про професійну компетентність і 

конкурентоспроможність учителя. В умовах змішаного навчання сучасний педагог 

має не тільки знати про наявність безлічі безкоштовних інструментів, а й уміти 

правильно добирати їх – відповідно до мети і завдань, що стоять перед ним. 

Одним із методів організації якісної взаємодії учасників освітнього процесу 

є сторітелінг. Сторітелінг на занятті можна використати і як метод викладання, і як 

метод навчання. У першому випадку педагог вибудовує пояснення навчально 

матеріалу у формі історії, доповнюючи її своїм власним досвідом або досвідом 
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знайомої чи то відомої людини. Звичайно, переконливішою буде історія людини, 

яка відома аудиторії слухачів.  

Для кращого розуміння теми, яку педагог прагне донести до аудиторії 

слухачів у формі сторітелінгу, необхідно її добре та логічно структурувати і крім 

того ефектно подати. У цьому випадку сторітелінг – це унікальний метод 

повідомлення інформації співбесіднику, переконання його в ефективності та 

результативності того, що прагнемо йому донести. Подання навчального матеріалу 

у вигляді розповіді історій розвиває уяву, логіку та підвищує рівень культурної 

освіти здобувачів освіти. Сторітелінг можна вважати універсальним, адже 

можливості його застосування є широкими та не залежать від часу і місця.  

Основною відмінністю сторітелінгу є легкість, відсутність нав’язливих 

пропозицій, слухаючи або читаючи таку історію, аудиторія сама зробить потрібний 

висновок і запам’ятає набагато більший обсяг інформації. 

Сторітелінг – калька з англійського storytelling, де story – історія, telling – 

розповідь, що означає «розповідати цікаві історії». Сторітелінг – це навчання через 

цікаві історії. І лише на перший погляд здається, що ця методика є старою. Як метод 

навчання сторітелінг передбачає організацію взаємодії довкола розповіді історії 

здобувачем освіти або колективом. 

Серед ключових компетентностей учнів Нової української школи методом 

сторітелінгу формуються соціальні і громадянські компетентності (усі форми 

поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі в громадському 

житті, на роботі; уміння працювати з іншими на результат, попереджати і 

розв’язувати конфлікти, досягати компромісів) та підприємливість (уміння 

генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як 

власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; 

здатність до підприємницького ризику). 

Безсумнівно, методика складання історій, казок, оповідань відома 

методистам і педагогам дуже давно. Вона покликана була формувати в дітей 

фантазію, зацікавленість, увагу, зосередженість, уміння говорити та формувати 

свою точку зору. Однак сьогодні метод сторітелінгу має дещо розширений спектр 

впливу на дитину, точніше на її навички. У першу чергу, це стосується формування 

вмінь переконувати, вести за собою, що є дуже актуальними soft skills XXI 

сторіччя. 

Сторітелінг – залучення до канви уроку сюжетного оповідання (з елементами 

сюжету, персонажами), які зображено яскраво, емоційно. Сторітелінг може бути 

цікавим як одна з форм мотивації на початку уроку. Цей метод припускає, крім 

традиційного усного оповідання, залучення сучасних цифрових ресурсів [4, c. 134]. 

Цифрові історії використовують у своїй діяльності педагоги, психологи, 

маркетологи, політики, журналісти, лікарі та фахівці інших професій. Цифровий 

сторітелінг у освіті побудований на взаємодії трьох складників: педагогіки, 

новітніх цифрових технологій та контенту.  

В умовах онлайнового навчання перед викладачем постало завдання не лише 

передавання знань, а й формування, публікування й транслювання через певні 

канали та платформи. Важливим в онлайновому сторітелінгу є історія, яка містить 

переконливий контент, визначальною є взаємодія між автором історії та слухачами, 
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для яких ця історія має бути цікавою, актуальною, переконливою. При складанні 

історій важливим є не їх контент, а слухач, його запити та інтереси.  

А коли жанрове розмаїття наративу, посилене впливом видів цифрового 

контенту, виходить за межі власне розповіді та передається через різні канали 

комунікації для різних аудиторій, синергія такого поєднання досягає свого апогею. 

В умовах змішаного навчання є можливість використовувати сторітелінг не 

лише під час «живої» взаємодії, але й онлайнової. З’явилася велика кількість 

додатків та сервісів, що дають можливість подати нову тему не тільки як 

пояснення, повідомлення чи то лекція, а й у вигляді коміксу, скрайбінгу, 

повідомлень у соціальних мережах, закритих та відкритих групах та чатах, або 

використовувати останні методики як доповнення до словесних методів навчання.  

Онлайнові застосунки сторітелінгу передбачають об’єднання традиційної 

розповіді, коміксів та сучасні онлайнових інструментів. Сучасні інформаційно-

комунікативні технології YouTube, Quizlet, Kahoot, Thinglink, Flipgrid тощо 

сприяють створенню якісного контенту й оформленню сторітелінгу. Як онлайнові 

застосунки сторітелінгу доречно в навчанні використовувати такі методи, як 

мозковий штурм, рольові та ділові ігри [1]. 

Використання коміксу в освіті є нетрадиційним, доволі дієвим способом 

залучити здобувачів освіти до педагогічного процесу. Комікс – це серія малюнків 

із короткими текстами, що розташовані в певній послідовності й утворюють цілісну 

історію.  

Педагогічний комікс – доволі перспективний метод навчання, у широкому 

значення він означає «засіб передачі інформації педагогічного спрямування, що 

являє собою серію картинок із короткими текстами, які моделюють відповідні 

ситуації» [2, с.101]. В. Садкіна пропонує такі онлайнові ресурси для розробки 

коміксів, як: Creaza, Comic Life, FutureLearn [4]. 

Сторітелінг в умовах змішаного навчання сприяє вибудовуванню свого 

особистого бренду; залученню великих аудиторії до участі в цих історіях; 

використовуванню розповідання історії як потужного інструменту стратегічних 

комунікацій, щоб інформувати, мотивувати і надихати ті цільові аудиторії, які 

мають вирішальне значення для успіху проєкту; обговорюванню матеріалу і 

практиці спілкування з дружньою аудиторією, навчанню один у одного. 

Фахівці з педагогіки різних країн, які використовують сторітелінг уважають, 

що ця технологія дає можливість студентам, учням, слухачам побудувати своє 

власне розуміння або досвід роботи в області контенту, сприяє спільній діяльності, 

в якій здобувачі освіти працюють разом в невеликій групі, допомагає сформувати 

навички розв’язання проблем та критичного мислення, зрозуміти складні ідеї та 

новий контент [3]. 

Отже, сторітелінг як поєднання розповіді та коміксів сприяє формуванню soft 

skills, до яких належать уміння генерації дієвого та переконливого контенту історії 

у різних сферах людської діяльності. Застосунку сторітелінгу в онлайн-навчанні 

сприяють методи мозкового штурму, рольової та ділової гри, онлайнові 

інструменти для розробки коміксів Creaza, Comic Life, FutureLearn, а також 

інформаційно-комунікативні технології YouTube, Quizlet, Kahoot, Thinglink, 

Flipgrid, які сприяють розвитку мовлення. 
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У статті розкрито процес формування освітнього контенту, що являє 

собою модель, котра представлена послідовністю процесів, для кожного з яких 

визначено концептуально-методологічні, змістово-методичні, технологічні, 

управлінські компоненти. Модель має за мету побудову ефективної системи 

змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти. 

Ключові слова: освіта, освітній контент, змішане навчання, освітній 

процес, педагогічне проєктування, заклади загальної середньої освіти. 

The process of formation of educational content is a model that is represented by 

a sequence of processes, for each of which defined conceptual-methodological, content-

methodological, technological, managerial components. The model aims to build an 

effective system of blended learning in general secondary education. 

Key words: education, educational content, blended learning, educational process, 

pedagogical design, general secondary education institutions. 

 

Проєктування освітнього контенту в умовах реалізації дистанційного та 

змішаного навчання є найважливішими компонентами педагогічного процесу. 

Зазначимо, що педагогічне проєктування – це методологія і процес створення 

новаторських освітніх ресурсів. У контексті дослідження важливим є також 

поняття «навчальний дизайн», який розглядаємо як проєктування і формування 

впорядкованого «естетичного» вигляду освітнього контенту [1]. 
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У процесі проєктування освітнього контенту розв’язується комплекс 

взаємопов’язаних навчально-методичних, психолого-педагогічних, 

організаційних, технічних, технологічних, програмних, соціально-економічних, 

нормативних і ергономічних завдань, спрямованих на формування знань, умінь та 

навичок здобувачів освіти [2]. 

Для одержання ефективних результатів навчання педагог має підготувати 

набір навчальних матеріалів із урахуванням мультимедіа-підходу, згідно якого 

здобувач освіти має забезпечуватися освітніми ресурсами, заснованими на різних 

технологіях – аудіо-, відеоматеріалах електронних навчальних ресурсів, зокрема 

електронних навчальних курсів, що являють собою структуровані та 

систематизовані навчальні матеріали. Освітній контент повинен мати гнучкий 

сценарій, який можна «підлаштувати» до потреб й можливостей конкретного 

здобувача [3]. 

Систематизація, структурування інформації та представлення її в 

інтерактивному вигляді дає можливість значно поліпшити доступ до 

інформаційних освітніх ресурсів. Створення інформаційного освітнього 

середовища закладу освіти сприяє логічному впорядкуванню інформації, створює 

передумови для здійснення ефективної самостійної діяльності учнів. 

Пропонуємо розглянути процес формування освітнього контенту як модель, 

котра представлена послідовністю процесів, для кожного з яких визначено 

концептуально-методологічні, змістово-методичні, технологічні, управлінські 

компоненти. Модель має за мету побудову ефективної системи змішаного навчання 

у закладах загальної середньої освіти. При цьому визначаються фактори, за яких 

система буде ефективною [1].  

Концептуально-методологічний компонент моделі містить складники, які 

визначають поведінку та зміст інших компонентів системи. Це ті складники, на 

основі яких формуються методи, форми навчання, вимоги до програмних та 

технічних засобів, а також процесів системи. Зокрема, до складника «Стандарти» 

входять вимоги щодо оцінювання якості навчання, інформаційно-комунікаційної 

компетентності учасників освітнього процесу, технологій електронного навчання. 

Кожний зі стандартів має вплив на забезпечення відповідних процесів системи. 

Наприклад, стандарти електронного навчання будуть регламентувати технології 

організації електронного навчання, створення електронного навчального контенту 

та організацію електронного освітнього середовища.  

Складник «Вимоги» містить перелік необхідних компетентностей, якими 

повинен володіти здобувач освіти. На основі цього складника визначається зміст 

навчальних планів, а також програмні платформи, які будуть розміщені в 

електронному освітньому середовищі. Складник «Концепції та педагогічні теорії 

е-навчання» містить елементи, на основі яких будується філософія змішаного 

навчання. На основі педагогічних теорій та принципів електронного навчання 

проєктуються зміст та форма подання електронних навчальних ресурсів, методи та 

форми навчання, які забезпечують виконання процесів системи електронного 

навчання. Складник «Методологічні підходи» передбачає реалізацію системного, 

особистісно-орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного та синергетичного 

підходів. Складник «Принципи» реалізацію як загально дидактичних так і 
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спеціальних принципів формування освітнього контенту, зокрема: інформатизації, 

практичної орієнтованості, наступності, неперервності, партнерства, 

співробітництва [1].  

Змістово-методичний компонент моделі відображає форми, методи 

навчання, які було доповнено формами та методами розроблення і використання 

елементів системи електронного навчання. Для кожного процесу виокремлено 

властиві йому змістово-методичні компоненти.  

Технологічний компонент моделі відображає послідовність процесів, що 

забезпечують функціонал системи, як-от:  

• підготовка електронного освітнього середовища (налаштування 

технічного, програмного забезпечення, акаунтів учнів);  

• добір та створення електронних навчальних ресурсів (визначення стилю 

навчання студентів, створення е-ресурсів, апробація, атестація);  

• методика та організація електронного навчання (побудова індивідуальної 

траєкторії, подання теорії, формування завдань та організація виконання 

практичних завдань, самостійної роботи, он-лайн занять, перевірка залишкових 

знань);  

• підготовка учнів і вчителів до використання системи електронного 

навчання (оцінювання рівня готовності, навчання, підвищення кваліфікації);  

• оцінювання якості електронного навчання (оцінювання результативності 

системи е-навчання, якості е-навчальних ресурсів) [1]. 

Технологічний компонент моделі включає програмні платформи і технічні 

засоби. Виокремлено програмні платформи і цифровий контент, які 

використовуються для процесу підготовки електронного освітнього середовища, 

добору та створення електронних навчальних матеріалів, підготовки викладачів до 

використання системи і оцінювання якості навчання.  

Управлінський компонент моделі містить стандарти, процедури управління, 

нормативні документи стосовно організації електронного освітнього середовища 

та управління процесами електронного навчання [1]. 

Варто також наголосити на тому, що важливість планування змішаного 

навчання полягає в необхідності отримання бажаних результатів. На цьому етапі 

визначається роль учителя в освітньому процесі та забезпечується взаємодія між 

учнями. 

Змішане навчання дозволяє педагогу використовувати різні соціальні сервіси 

для вирішення конкретних потреб своїх учнів і відійти від принципу «один розмір 

для всіх». Змішане навчання приваблює, у першу чергу, як засіб підвищення якості 

навчання. Крім цього, замість подання інформації в лінійній послідовності, учні 

можуть отримувати багатий набір інструментів і джерел інформації для побудови 

індивідуальної освітньої траєкторії. Але такий гнучкий підхід до формування 

освітнього контенту в умовах змішаного навчання вимагає високого рівня 

майстерності викладача та колосальних витрат часу на підготовку методичного і 

дидактичного матеріалу, наповнення курсів дистанційного навчання, що тягне за 

собою перевантаження вчителя.  
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На жаль, реалії сьогодення свідчать про те, що реалізація змішаного навчання 

відбувається досить хаотично, з періодичним введенням повного дистанційного 

навчання. За таких умов розподілити освітній контент між он-лайн та традиційною 

освітньою діяльністю вчитель ніяк не може. Тому ми пропонуємо скористатись 

компетентнісним підходом, адже чіткий набір компетентностей і програмних 

результатів навчання лежить в основі успішного педагогічного процесу. Можна 

рекомендувати таку послідовність: 

Крок перший. Запишіть усі види діяльності, які учень повинні вміти 

виконувати після вивчення теми, модулю чи блоку. Дуже важливо 

використовувати дієслова, тобто дії для цих завдань й уникати всього, що не може 

бути виміряне. Зокрема, треба уникати слів «знаю», «розумію» і «ціную».  

Крок другий. Ви одразу ж побачите, що деякі з дій у вашому списку більш 

складніші за інші. Розташуйте їх у порядку зростання складності, використовуючи 

таксономію Блума.  

Крок третій. Визначте, яку діяльність учні можуть засвоїти самостійно і 

продемонструвати, а яку найкраще засвоювати разом з ними, використовуючи різні 

методи активного навчання. 

Такі завдання повинні бути покладені в основу обраної моделі змішаного 

навчання. 
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Стаття присвячена досвіду викладання іноземної мови у вищій школі 

(кафедрою іноземних мов № 3 Національного юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого) в умовах обмеження соціальних контактів, викликаного 

пандемією. Наведено приклади хмарних технологій, за допомогою яких 
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проводяться майже всі види традиційного навчання, додаткові заняття та 

позааудиторні заходи.  

Ключові слова: дистанційне он-лайн навчання, хмарні технології, вища 

школа, студент, навчання іноземної мови. 

The article is devoted to the experience of teaching a foreign language in higher 

school (Department of Foreign Languages №3 of Yaroslav Mudryi National Law 

University) in the context of limited social contacts caused by the pandemic. Examples of 

cloud technologies are given. They are used to conduct almost all types of traditional 

learning, additional classes and extracurricular activities. 

Key words: distance online learning, cloud technologies, higher school, student, 

foreign language teaching. 

 

Упродовж кількох років ми живемо в умовах пандемії. Сучасний світ уперше 

зіткнувся з проблемою, яка суттєво вплинула одразу на всі країни та всі сфери 

життєдіяльності від економіки до способу життя звичайної людини. Хоча в історії 

людства виникали спалахи чуми, іспанського грипу та інші епідемії сучасне 

суспільство виявилося неготовим до тривалих карантинних заходів, необхідності 

соціального дистанціювання та всіх пов’язаних із цим обмежень. 

За час пандемії люди в усьому світі змінювали своє ставлення до того, що 

відбувається від страху і нерозуміння через недовіру та відчай до втоми та 

байдужості. Проте весь цей час, незважаючи на чисельні випробування, заклади 

вищої освіти продовжували надавати освітні послуги. Зазначене стало можливим 

завдяки розвитку комп’ютерних технологій, що дали можливість викладачу та 

студентам взаємодіяти на відстані, використовуючи дистанційні он-лайн форми 

навчання [2].  

Якщо говорити про дистанційне навчання, то воно стало популярним з 

появою Інтернету, який дав можливість прямого доступу до різних ресурсів мережі 

та відкрив нові можливості розвитку для мешканців віддалених населених пунктів 

та бізнесменів із напруженим робочим графіком. Хоча спочатку дистанційне 

навчання сприймалося лише як додатковий спосіб отримання знань або підготовки 

до іспитів, тепер кожен може пройти повноцінні дистанційні курси та програми 

підвищення кваліфікації від престижних університетів, комерційних і 

некомерційних компаній, розташованих у різних країнах, з будь-якої точки світу.  

Отже, використання Інтернет-технологій та дистанційного навчання зараз не 

є чимось новим. Проте під час пандемії потенціал інформаційних технологій 

найбільш повно почав розкриватися в освітній сфері [3]. І якщо на початку пандемії 

викладачі університетів відчували чимало технічних труднощів під час 

застосуванні дистанційних он-лайн форм навчання, які звикли використовувати в 

якості додаткових нерегулярних форм і методів навчання [4], та які перетворилися 

на майже єдину чи принаймні основну форму навчання, що змусила, з одного боку, 

навчитися досить вільно користуватися сучасними інформаційно-

телекомунікаційними технологіями [5], а з іншого боку, поглянути на освітній 

процес з іншого ракурсу. Через рік велика кількість викладачів вищої школи не 

тільки отримали достатні технічні навички, але й побачили певні переваги 
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впровадження інформаційних технології в он-лайн дистанційному викладанні та 

навчанні [2].  

Однак, незважаючи на стрімкий розвиток інформаційних технологій, ніяке 

дистанційне навчання не зможе замінити особистого контакту, взаємодії, 

спілкування в процесі навчання. Викладачі вважають, що найкращих результатів у 

навчанні можна досягти шляхом поєднання віртуального та реального навчання в 

аудиторії. Отже, проблеми, пов’язані з використанням інформаційних технологій у 

навчальному процесі, зараз залишаються дуже актуальними, 

З початку пандемії CORONA-19 значно поширився науковий інтерес до 

дистанційного навчання, а також до он-лайн викладання та навчання. Так, деякі з 

існуючих досліджень розглядають переваги, які можна знайти для викладання 

теоретичних предметів, та поділяють певний позитивний досвід, отриманий 

викладацьким складом закладів вищої освіти [3; 6; 7]. 

У ряді рукописів обговорюються проблеми та виклики, з якими зіткнулася 

вища школа під час он-лайн навчання [8; 9]. Є також роботи, які обговорюють як 

позитивні, так і негативні аспекти дистанційного навчання в умовах пандемії [1]. 

Сьогодні дистанційне навчання і викладання замінюють аудиторне щоразу, 

коли епідемічна ситуація погіршується. Викладацький склад кафедри іноземних 

мов № 3 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, 

Україна) поєднують декілька інструментів хмарних технологій для організації 

дистанційної он-лайн роботи зі студентами. Наприклад, майже всі види 

традиційного навчання в аудиторії, а також додаткові заняття та позааудиторні 

заходи здійснюються за допомогою хмарних конференцій Zoom, Skype, Hangouts 

Meet тощо. Ці конференції дають можливість: 1) проводити дистанційні заняття, де 

викладач спілкується зі студентською групою, пояснює новий програмний 

матеріал, студенти засвоюють, активізують та закріплюють лексико-граматичний 

матеріал під час виконання комунікативних завдань, спілкування в парах, участі в 

комунікативних іграх, монологічних висловлюваннях на програмні теми; 

2) проводити дистанційні індивідуальні консультації для студентів, на яких 

обговорюються всі звичні навчальні проблеми; 3) організовувати позааудиторні 

заходи, наприклад, студентські наукові конференції, круглі столи, розмовні клуби 

тощо.  

Для постійного обміну та виконання письмових завдань (файлів) на відстані 

викладачами кафедри використовується інший хмарний додаток – Google 

Classroom. Цей додаток дає можливість установлювати терміни для виконання 

завдань і проводити постійне он-лайн оцінювання. Для тестування студентів 

викладацькому складу кафедри є в нагоді використання хмарного сервісу Google 

Forms, який дає змогу викладачам не перевіряти роботу особисто, а отримувати її 

вже перевіреною та аналізувати помилки студентів. 

Крім того, наші викладачі постійно користуються різними хмарними 

сервісами на кшталт Quizlet. Досвід попередньої роботи кафедри дав можливість 

викладачам оцінити ефективність цього хмарного сервісу для розвитку 

словникового запасу студентів [4]. Система завдань для кожної з тем, відповідно 

програмі навчальної дисципліни, розробляються викладачами кафедри на основі 
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згаданого хмарного сервісу. Вони містять картки з різними видами діяльності 

(наприклад, заучування, зіставлення, переклад, перевірка визначення), низка 

завдань для вивчення правопису та вимови слів, а також тест. Окрім того сервіс 

пропонує інтерактивну гру, яка сприяє розвитку лексичної компетентності з 

визначених тем. 

Отже, досвід показує, що університети не загубилися в такій незвичайній і 

безпрецедентній ситуації. Вони все більш вдало використовують дистанційне он-

лайн навчання, яке, на нашу думку, обов’язково вплине на форми та методи 

навчання у вищій школі в постпандемічному суспільстві. 
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У статті розкрито суть самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності 

студентів, охарактеризовано її операційно-виконавчий компонент, визначено 

знання та вміння студента щодо самоорганізації, з’ясовано роль педагогічного 

супроводу в процесі самоорганізації майбутніх медичних фахівців під час 

дистанційної та змішаної форм навчання. 

Ключові слова: навчально-пізнавальна діяльність, самоорганізація, 

операційно-виконавчий компонент, студент. 

The article reveals the essence of self-organization of learning and cognitive 

activities of students, describes its operational and executive component, identifies 

knowledge and skills of students on self-organization, clarifies the role of pedagogical 

support in the self-organization of future medical professionals during distance learning 

and blended learning. 

Key words: learning and cognitive activity, self-organization, the operational and 

executive component, student. 

 

Новітні види навчання, як-от: дистанційне, електронне, мобільне, змішане, 

навчання із залученням інтерактивних методик, навчання за технологією тренінгу 

тощо набули широкого застосування в закладах освіти різних країн. У період 

епідемії вимушений перехід до дистанційної чи змішаної форм навчання витіснив 

традиційне навчання, тому заклади освіти активізували роботу щодо впровадження 

вище вказаних видів навчання.  

Чільне місце в навчанні студентів медичних закладів фахової передвищої 

освіти посідає його практична складова, адже майбутні медичні сестри, акушерки 

чи фельдшери мають набути обов’язкові практичні навички, які досить складно 

опанувати самостійно за допомогою підручників та лекцій. Питання навчання 

студента опановувати знання самостійно стало найбільш актуальним через 

проблему відсутності безпосереднього спілкування викладача та студента в 

аудиторії.  

Дистанційне навчання викликало багато питань щодо його запровадження. 

Якісне онлайн-навчання, зазначає І. Кучерак, вимагає належний рівень ІТ-

інфраструктури, викладачам важливо напрацювати досвід упровадження 

інструментів онлайн-навчання, а також вона наголошує, що не всі студенти здатні 

до самоорганізації, самодисципліни та самоконтролю, які обов’язково передбачає 

дистанційне навчання. [2, с. 75]. Зважаючи на це, розгляньмо питання здійснення 

самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів медичних закладів 

фахової передвищої освіти.  
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Слід зазначити, що самоорганізацію навчально-пізнавальної діяльності 

студентів розглядаємо як свідому діяльність студентів, яка пов’язана з уміннями 

організовувати себе в процесі навчання, що проявляється в цілеспрямованості, 

активності, усвідомленій мотивації, плануванні своєї діяльності, самостійності, 

швидкості прийняття рішень та відповідальності за них, критичності оцінки 

результатів власних дій, почутті обов’язку. У процесі самоорганізації утворюються 

вміння та особистісні якості, які забезпечують ефективність навчально-

пізнавальної діяльності студентів.  

У структурі самоорганізації ми виокремили такі компоненти: мотиваційно-

цільовий, організаційно-планувальний, операційно-виконавчий, оцінно-

регулятивний [1, с. 75]. Поділ процесу самоорганізації студентами навчально-

пізнавальної діяльності на компоненти є умовним, вони є взаємопов’язаними, 

взаємопроникними та взаємозалежними. 

Запровадження дистанційного навчання та елементів змішаного навчання 

потребує розгляду операційно-виконавчого компонента самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності, оскільки він передбачає безпосереднє 

здійснення цієї діяльності студентом. Зазначений компонент характеризується 

вміннями визначати найбільш ефективні, раціональні способи досягнення 

поставленої навчально-пізнавальної мети, здійснювати діяльність у відповідності 

до плану та творчо підходити до вирішення навчально-пізнавальних завдань.  

Самоорганізація навчально-пізнавальної діяльності студентів сприяє 

удосконаленню процесу навчання і впорядкуванню навчальних дій здобувачів 

освіти. Студент усвідомлює і формує внутрішню мету, враховує та виробляє 

ставлення до зовнішніх цілей та впливів, у результаті чого вони набувають 

внутрішньої значимості для особистості, що дає змогу надалі здійснити вибір 

подальшої поведінки, ступінь активності у відповідних практичних діях для 

реалізації визначених цілей. Для здійснення самоорганізації студентам необхідно 

оволодіти певною сукупністю знань і вмінь, тобто сукупністю спеціальних 

компетентностей. 

Для реалізації самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студенти 

мають оволодіти знаннями щодо: 1) планування способів і засобів її здійснення; 

2) джерел отримання нової інформації та способів її опрацювання; 3) наукової 

організації навчальної праці; 4) психологічної структури особистості та її якості; 

5) способів самодіагностики та самовиховання, що дають можливість студентам 

самовдосконалювати особистісні якості, які сприяють успішній самоорганізації 

їхньої навчально-пізнавальної діяльності. У процесі навчання важливим є 

формування вмінь і навичок на основі застосування знань про самоорганізацію 

навчально-пізнавальної діяльності. 

Успішній навчальній діяльності сприяють вміння обирати раціональний 

спосіб діяльності, сформовані самоконтроль та самооцінка, здійснення комбінації 

знань для використання в новій ситуації, уміння сформулювати проблемність 

задачі, скласти план її вирішення [3, с. 51]. Для самоорганізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів медичних коледжів в умовах дистанційного та 

змішаного навчання вважаємо необхідним сформованість у них таких груп умінь: 

навчально-інтелектуальні (уміння дотримуватися алгоритму навчально-
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пізнавальної діяльності; уміння виконувати операції логічного мислення); 

навчально-інформаційні (уміння самостійно працювати з різними джерелами 

інформації; уміння отримувати з друкованого тексту інформацію в тому обсязі, 

який необхідний для вирішення поставленого навчального завдання; уміння 

упорядковувати, трансформувати інформацію та відтворювати її в різних формах; 

уміння використовувати сучасні технічні засоби та інформаційно-комунікативні 

технології для отримання, опрацювання й подальшого застосування інформації у 

процесі самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності); навчально-

організаційні (уміння раціонально організовувати навчально-пізнавальну 

діяльність залежно від зовнішніх та внутрішніх ресурсів ‒ раціонально планувати 

діяльність, ефективно використовувати час, уміння саморегуляції, уміння доводити 

розпочату справу до кінця; уміння створювати сприятливі умови для діяльності ‒ 

обладнання робочої зони; підтримання порядку на робочому місці, систематичне 

провітрювання приміщення; якісне освітлення; дотримання режиму дня і праці; 

уміння вивчати фізіологічні ресурсні можливості організму; уміння підвищувати 

працездатність у різних видах діяльності; рефлексивно-оцінні (уміння володіння 

способами самоконтролю в процесі самоорганізації навчально-пізнавальної 

діяльності; уміння передбачувати результат діяльності; уміння володіти способами 

самокорекції; рефлексивні вміння). 

Операційно-виконавчий компонент самоорганізації навчально-пізнавальної 

діяльності передбачає опанування студентами вміннями організовувати цю 

діяльність відповідно до плану. Так, студент здійснює навчальну діяльність за 

планом; подумки випереджає події, прогнозуючи можливі наслідки своїх дій, 

можливі помилки тощо; раціонально організовує власне навчання: застосовує 

раціональні й ефективні методи, форми та прийоми розумової праці, виявляє 

найкращі шляхи перевірки правильності навчально-пізнавальної діяльності та 

виправлення помилок власними силами, раціонально й економно використовує 

свій час та засоби праці, раціонально організовує робоче місце, нормує свою працю 

відповідно до можливостей організму тощо; організовує послідовність, систему, 

ритм у навчанні; будує такі відносини з одногрупниками та викладачами, які б 

сприяли навчально-пізнавальній діяльності та діяльності щодо її організації, 

вивчати та використовувати їхній успішний досвід самоорганізації в навчанні. 

Зважаючи на особливості навчання майбутніх медичних фахівців та з метою 

формування операційно-виконавчого компонента самоорганізації навчально-

пізнавальної діяльності, викладачі коледжу під час запровадження змішаного 

навчання здійснюють педагогічний супровід, насамперед у вигляді педагогічної 

підтримки, яка взаємопов’язана з психолого-педагогічною допомогою студентові в 

подоланні труднощів, які у нього виникли. Допомогу студентам пропонуємо в 

різних формах: консультація, залучення добре встигаючих студентів для надання 

допомоги одногрупникам, які відчувають труднощі в процесі самоорганізації 

навчально-пізнавальної діяльності, надання індивідуальних навчальних завдань.  

Отже, під час запровадження змішаної форми навчання самоорганізація 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх медичних фахівців набула 

особливого значення. Саме формування операційно-виконавчого компонента 
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самоорганізації та конструктивний педагогічний супровід сприяють подоланню 

труднощів запровадження цього виду навчання. 
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У тезах розкрито актуальну проблему дистанційного навчання в умовах 

пандемії. Акцентовано увагу на деяких питаннях організації дистанційного онлайн-

дозвілля. Авторами, зокрема, наголошено на інтернет-технологіях, освітніх 

платформах організації дозвіллєвої діяльності з метою розвитку музично-

естетичних смаків тощо. 

Ключові слова: онлайн-дозвілля, музично-естетичне виховання, інтернет-

технології. 

Theses raise the topical issue of distance learning in the languages of the 

pandemic. Emphasis is placed on some issues of remote online leisure. In particular, the 

authors emphasize Internet technologies, educational platforms for organizing leisure 

activities in order to develop musical and aesthetic tastes, etc. 

Key words: online leisure, music and aesthetic education, Internet technologies. 

 

Сьогодні, розв’язуючи проблеми виховання молодого покоління, кожна 

країна вибудовує свою стратегію молодіжної політики, якісного безперервного 

освітнього процесу тощо. Безумовно, освітній процес складається не тільки з 

навчання. Надзвичайно важливим аспектом у формуванні та становленні 
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особистості кожної держави є забезпечення для молоді такого єдиного освітнього 

середовища, яке стане ґрунтовним фундаментом виховання нової генерації країни. 

Серед цінностей (духовних, інтелектуальних, моральних, естетичних) усіх 

народів особливого значення набувають змістовне, продуктивне дозвілля, 

мистецтво (музика, література, живопис), які сприяють формуванню художньо-

естетичної культури особистості, вихованню загальнолюдських цінностей у 

молодої сучасної людини тощо.  

Сьогодні, готуючи майбутніх учителів мистецьких дисциплін до професійної 

діяльності, слід акцентувати увагу на різноманітності форм, видів дозвіллєвої 

діяльності, які мають бути спрямовані на гармонійний розвиток особистості; 

процесі залучення до активної участі та організації у цікавому, змістовному, 

професійно спрямованому, «не порожньому» дозвіллі. 

Але в умовах сьогодення (обмеження карантинними умовами) перед 

суспільством постає проблема – віднайти онлайн-заходи духовно-культурної 

просвіти в цілому і форми дистанційного навчання учнівської і студентської 

молоді. Дійсно, в умовах змін, нововведень, адаптування, перезавантаження 

поглядів, ідей, теорій і технологій розпочався час випробувань як для освітян, так і 

для людства в цілому. 

В умовах пандемії освітні заклади переформатували педагогічний процес на 

змішане та дистанційне навчання, а позашкільна робота (гурткова робота) у 

дистанційному режимі стала інновацією ХХІ ст. Головне завдання організації 

вільного часу учнів/вихованців/студентів ‒ планування, організація, проведення 

змістовного, цікавого, творчого, корисного, продуктивного, ефективного онлайн-

дозвілля. За умов, що диктує сьогодення, та актуальності питання вимушеного 

дистанційного навчання сучасному педагогу в обмежений час треба було оволодіти 

новими навичками медіаграмотності, освітніми платформами (Kahoot, Miro, 

Mentimeter, Quzizz тощо), цифровими технологіями. Завдяки цим платформам 

можна організовувати цікаві вікторини, конкурси, змагання, які допомагають не 

тільки виявити, наприклад, кращих юних музикознавців, але й зацікавити 

учнів/студентів такою інтерактивною формою роботи в Інтернеті, мотивувати до 

фантазування, креативності у виконанні творчих завдань, до самоосвіти, 

саморозвитку, самовдосконалення. 

Безперечно, разом із викладачами опанувати комп’ютерні й 

телекомунікаційні технології довелося й учням/вихованцям/студентам. Працювати 

самостійно з матеріалами інформаційної мережі, збалансовувати час навчання та 

відпочинку, зосереджуватися на самодисципліні, відповідальності – сьогодні також 

стало випробовуванням для школярів/студентів. Виникли технічні незручності 

(відсутність Internet, наявність гаджетів у багатодітних сім’ях тощо) як для батьків, 

так і для педагогічного складу закладів освіти.  

Але вихід був знайдений. Уже сьогодні питання музичної освіти, музично-

естетичного виховання вирішуються новими формами занять мережевого формату, 

інтернет-технологіями: чат-заняття, веб-заняття, онлайн-конференції, онлайн-

семінари, вебінари, круглі столи, гостьові лекції, лекції-диспути, майстер-класи в 

онлайн-режимі тощо. 
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Сучасний світ винайшов новий формат культурно-просвітницької діяльності, 

творчого розвитку і духовного збагачення. На платформах YouTube, на сторінках 

Facebook з’явились онлайн-концерти, лекції-концерти, творчі онлайн-конкурси 

(вокальні, інструментальні, хорові тощо), онлайн-фестивалі, онлайн-змагання, 

екскурсії, флешмоби. 

Найдоступнішими засобами проведення онлайн-занять як з навчальних 

дисциплін, так і занять гуртків, творчих об’єднань стали: Facebook, Телеграм, 

Google Classroom, Instagram, Viber, Skype, Zoom, WeChat тощо. 

Сьогодні ми маємо можливість формувати у вихованців музично-естетичні 

смаки та виховувати любов до музичного мистецтва під час слухання онлайн-

концертів Естонського національного симфонічного оркестру на сайті 

(https://www.eestimuusikapaevad.ee/), семінарійних хорів на ютуб-каналі 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q2gYUgwAJzs) тощо. Цьогоріч музей-садиба 

М. І. Пирогова став творчою локацією для проведення концертів просто неба, у 

межах проєкту PIROGOV SKY. Музичний колектив «Крещендо» (Crescendo Music 

Group) із Торонто провів віртуальний концерт із нагоди вшанування пам’яті 

великого українського поета Тараса Шевченка та транслювався на кількох 

фейсбук-сторінках [2; 3; 4], а також на ютуб-каналі 

(https://www.youtube.com/channel/UCf2UH8B6SJSOmO055UKI-GQ).  

2021 року в Нью-Йорку відбувся другий фестиваль української сучасної 

музики в онлайн-режимі. Організатори об’єднали українських композиторів різних 

поколінь, учасники продемонстрували спільні риси в техніці виконання 1960-х і 

2010-х років, музикознавці підкреслювали широту і безперервність в історії 

української музики [5].  

У межах фестивалю «Французька весна в Україні» у Харківській філармонії 

всесвітньо відомий віолончеліст Готьє Капюсона зіграв на інструменті на ім’я 

«Амбасадор», що був створений на початку ХVІІІ століття майстром Маттео 

Гоффріллером. Цьогоріч вивчати різдвяний фольклор можна було під час П’ятого 

міжнародного Вертеп-фесту і, навіть, взяти участь у Колядка-батлі в онлайн 

режимі [1]. Музично-драматичні театри підготували вистави, філармонії 

проводили вокальні вечори, концерти фортепіанної музики, дистанційно звучали 

віртуальні оркестри і хори, не зупиняли свою роботу бібліотеки і в режимі online 

можна було знайомитися з біографією і творчістю видатних композиторів.  

Можна продовжувати музичний калейдоскоп інтернет-платформ, онлайн-

ресурсів для духовно-культурного збагачення людства, але вже можна зробити 

висновок: сьогодні культура, мистецтво, цікаве, продуктивне, змістовно 

організоване дозвілля, долає перешкоди пандемії, ми знаходимо можливість не 

зупиняти освітній процес і процес музично-естетичного виховання молодого 

покоління і суспільства в цілому. 

Ці та інші події залишаються в інтернет-мережі і можуть слугувати 

інформативною базою культурно-просвітницької галузі, джерелом теоретико-

методологічної бази музичного мистецтва, засобом обміну досвідом (культурно-

мистецького та просвітницького) організації дозвіллєвих заходів в онлайн-режимі, 

засобом вивчення і збереження культурної спадщини країн, фундаментальною 

ґрунтовною базою для змістовного і продуктивного, цікавого і креативного 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2gYUgwAJzs
https://www.youtube.com/channel/UCf2UH8B6SJSOmO055UKI-GQ
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дозвілля яке приваблює молодь до творчості, культури, допомагає збагачувати, 

розвивати музичні смаки, вивчати історію музичного мистецтва тощо. 
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

Доценко С. О. 

докторка педагогічних наук, доцентка 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 
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Чепелєв О. О. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Розглядається технологія змішаного навчання, яка поєднує в собі 

традиційне аудиторне та електронне навчання. Це забезпечує розвиток студента 

як суб’єкта освітнього процесу та формує його готовність до саморозвитку в 

майбутньому. Наведено досвід організації змішаного навчання. Розглядається 

платформа Moodle як ефективний засіб організації змішаного навчання.  

Ключові слова: змішане навчання, Moodle, освіта, цифрові технології.  

The technology of blended learning, which combines traditional classroom and e-

learning, is considered. This ensures the development of the student as a subject of the 

educational process and forms his readiness for self-development in the future. The 

experience of organizing blended learning is given. The Moodle platform is considered 

an effective means of organizing blended learning. 

Key words: blended learning, Moodle, education, digital technologies. 

 

За останні 10–15 років змішане навчання (blended learning) стало 

найперспективнішим трендом розвитку освіти у 21-му столітті та сьогодні є одним 

із найбільш досліджуваних феноменів сучасної освіти. 

https://vertepfest.com/
https://www.facebook.com/CrescendoMusicGroup/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004808890690
https://www.facebook.com/ForumTVCanada/
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3205463-u-nujorku-vidbuvsa-drugij-festival-ukrainskoi-sucasnoi-muziki.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/3205463-u-nujorku-vidbuvsa-drugij-festival-ukrainskoi-sucasnoi-muziki.html
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Аналіз літератури дає підстави свідчити, що науковці (Л. Білоусова, 

В. Биков, М. Жалдак, М. Кадемія, О. Колгатін, В. Кухаренко, С. Семеріков, 

О. Спірін, Т. Собченко, Ю. Триус, C. Graham, H. Kanuka, M. Oliver, K. Trigwell, 

C. Twigg та інші) по-різному характеризують модель змішаного навчання, що 

доводить складність та багатоаспектність цього поняття. На основі вивчення 

наукових праць у галузі дистанційного та змішаного навчання визначено, що 

змішане навчання є освітньою технологією, що передбачає поєднання 

традиційного навчання та елементів дистанційних технологій (онлайн навчання). 

Поєднання цих двох елементів передбачає їхню однакову важливість в освітньому 

процесі. 

Драйвери, які стимулюють розвиток змішаного навчання виокремлюють такі 

основні причини його впровадження:  

1) прагнення до створення персоніфікованої моделі навчання (personalized 

instruction); 

2) високий потенціал змішаного навчання у стимулюванні та оцінці 

індивідуального прогресу учня чи студента;  

3) підвищення навчальної мотивації та залученість здобувачів освіти до 

навчання (у порівнянні з традиційним навчанням);  

4) перехід до державної системи онлайн тестування;  

5) потреба у збільшенні обсягу навчальних годин та розширення списку 

доступних навчальних ресурсів;  

6) потенційне збільшення доступності до досвіду найкращих учителів 

(можливість використання їх відео уроків та авторських методик навчання);  

7) поліпшення умов здійснення педагогічної та навчальної діяльності 

(зниження інтенсивності праці вчителя внаслідок зменшення кількості учнів у 

групі, коригування темпу та форм навчальної роботи відповідно до індивідуальних 

особливостей кожного здобувача освіти);  

8) здешевлення вартості інформаційно-педагогічних технологій (у тому 

числі – вартості створення цифрового контенту);  

9) використання учнями та їхніми батьками мобільних освітніх додатків;  

10) зацікавленість стейкголдерів вирішенням питань подолання розбіжності 

між учнями з різним рівнем розвитку цифрової компетентності.  

Технологія змішаного навчання, що поєднує в собі елементи традиційних та 

методів дистанційної навчальної взаємодії, має ряд особливостей. Вагомим плюсом 

є можливості постійної взаємодії педагога та здобувача освіти, що сприятливо 

впливає на ефективність навчання. До недоліків змішаного навчання відносять: 

посилення комерційного аспекту цієї форми навчання внаслідок популярності її з 

боку зацікавлених бізнесменів на ринку мережевих послуг та ІТ, що почасти не 

пов’язано з підвищенням якості освіти [3]. 

Крім того, недоліком змішаного навчання є відсутність сталого інтернет- 

зв’язку, що ставить під загрозу системне використання змішаної моделі навчання. 

Також до цього часу спостерігається неготовність інформаційно-освітнього 

середовища окремих освітніх закладів до підтримки цілісного процесу 

електронного навчання. Серйозною проблемою є відсутність методики викладання 

в цифровому середовищі та неготовність педагогів до переходу до нової ролі 
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тьютора, який супроводжує освітній процес. Уповільнює процес упровадження 

змішаного навчання в освітній процес відсутність підготовки викладацького складу 

як до створення тьюторіалів, так і до розробленн освітнього контенту [5]. 

Зазначимо тут, що на ефективність впровадження змішаного навчання 

впливає відсутність нормативної бази, яка регламентує розроблення електронних 

освітніх ресурсів та розподіл навчального навантаження викладацького складу, що 

викликає побоювання педагогів та небажання працювати в електронному 

середовищі [1].  

Отже, головними недоліками змішаного навчання є: низький рівень 

готовності педагогічних працівників до роботи в цифровому середовищі (у тому 

числі методичному та технічному), відсутність нормативної бази, розроблених 

методик та сформованої цифрової компетенції використання дистанційних 

технологій змішаного навчання. Це підкреслює актуальність та необхідність 

дослідження феномену змішаного навчання. 

Аналіз досвіду закладів вищої освіти дає підстави свідчити, що для успішної 

інтеграції традиційного та електронного навчання використовують: безкоштовну 

систему електронного навчання Moodle (Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) [4]. У Європі 2/3 закладів освіти використовують саме Moodle. В 

Україні, де використання платних платформ дуже обмежене, Moodle практично не 

має конкурентів. . 

Досвід впровадження Moodle як форми змішаного навчання в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди засвідчує 

результативність та ефективність зазначеної платформи дистанційного навчання. 

Для ефективного використання платформи Moodle та якісної організації змішаного 

навчання, керівництвом університету в першу чергу було організовано навчання 

викладачів щодо створення дистанційних курсів та ознайомлення з дидактичними 

та інфо-медійними ресурсами зазначеної платформою. Відповідно до наказу № 64 

ХНПУ від 17.04.2020 «Про організацію освітнього процесу в новому навчальному 

році та про планування навчальної роботи науково-педагогічних працівників 

університету на 2020/2021 навчальний рік» в індивідуальному плані кожного 

науково-педагогічного працівника кафедри було передбачено внутрішньє 

університетське стажування (без відриву) на 8 годин для формування цифрової 

компетентності та реалізації індивідуальної траєкторії розвитку з урахуванням 

потреб працівників, їхнього рівня цифрової компетентності, у тому числі – 

опанування практиками створення дистанційних курсів на платформі Moodle 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

У зв’язку з цим наказом на кафедрі інформаційних технологій інституту 

інформатизації ХНПУ імені Г.С. Сковороди було розроблено програми стажування 

викладачів відповідно їхнього рівня цифрової компетентності за темами: 

«Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес», 

«Впровадження відкритих ресурсів в освіту», «Технологія розробки дистанційного 

курсу на платформі Moodle» та інші.  

Метою стажування було вдосконалення цифрової підготовки викладача 

педагогічного університету до застосування методів змішаного та дистанційного 

навчання в науково-дослідній та викладацькій діяльності для різних профілів 
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освітніх програм; ознайомлення з системою дистанційного навчання Moodle, 

інноваційними підходами до її реалізації у закладах вищої освіти. Значну увагу 

приділялося засобам безпечного кіберпростору; технікам знаходження та 

критичного опрацювання інформації, мультимедійних освітніх ресурсів; засобам 

ефективної інтелектуальної діяльності у персоналізованій навчальній мережі тощо. 

Кінцевим результатом стажування було портфоліо авторського цифрового 

контенту або авторський дистанційний курс. Після завершення стажування слухачі 

отримали сертифікат із підвищення кваліфікації.  

Інститутом інформатизації освіти підготовлено проєкт «Положення про 

ЕНК: порядок створення та сертифікації у системі дистанційного навчання» [2]. 

Положення про ЕНК визначає основні засади організації, створення та сертифікації 

електронних навчальних курсів (ЕНК) дистанційного навчання в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.  

Основними характеристиками ЕНК є структурованість навчально-

методичних матеріалів; логіка вивчення навчальної дисципліни; налагоджена 

система зворотного зв’язку викладача зі студентами впродовж усього часу 

вивчення дисципліни; якісно розроблені дидактико-методичні матеріали, які дають 

можливість набути компетентностей відповідно до робочої програми; система 

контролю та оцінювання виконання всіх видів навчальної діяльності студентів та 

слухачів. Відповідно зазначеного положення, курси можуть бути сертифіковані. 

Для цього курс повинен мати уніфіковану структуру, яка подана в додатках 

проєкту [2].  

Використання платформи Moodle в ХНПУ імені Г. С. Сковороди вже 

сьогодні дає позитивні результати. На сьогодні на платформі Moodle ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди створено 3026 курсів та зареєстровано 8518 користувачів. Кожен 

викладач має розроблений дистанційний курс. У перспективі розглядається 

питання сертифікації цих курсів.  

Отже, змішане навчання може стати ефективним як для здобувачів освіти, 

так і для викладачів. Ця технологія дає можливість створити умови для активної 

інноваційної освітньої діяльності здобувачів освіти, оптимізувати тимчасові 

витрати викладача та підвищити ефективність освітнього процесу. 
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У статті представлено досвід роботи вчителя історії щодо використання 

активних форм організації освітнього процесу, які формують комунікативні 

компетентності учнів, навички самостійної та командної роботи в команді в 

умовах дистанційного навчання як в синхронному, так і в асинхронному режимах. 

Ключові слова: дистанційне навчання, синхронний та асинхронний режим, 

групова робота, урок історії, онлайн тестування. 

The article presents the experience of the History teacher in using active forms of 

organization of the educational process. These forms develop learners’ communicative 

competencies, skills of independent work and teamwork in distance learning in both 

synchronous and asynchronous modes. 

Key words: distance learning, synchronous and asynchronous mode, group work, 

History lesson, online testing. 

 

Відповідно до викликів сьогодення дистанційне навчання стає актуальним і 

затребуваним у всьому світі і в Україні зокрема. 

Інформаційні технології все більше впливають на сучасне суспільство. 

Утворюючи глобальний інформаційний простір, вони проникають в усі сфери 

людської діяльності. Інформаційні технології покликані стати невід’ємною 

частиною освітнього процесу [1, с. 5]. Інформаційно-комунікаційні технології 

виступають головним чинником формування знань особистості в усіх сферах 

діяльності. Сучасна освіта, особливо в умовах пандемії, спирається на 

інформатизацію освітнього простору та дистанційне навчання учнівської молоді в 

умовах викликів сьогодення. 

Дистанційне навчання – це добре організована й контрольована самоосвіта з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

Безумовно, будь-яка форма навчання має свої плюси і мінуси. У світі такий 

різновид навчання набув поширення досить давно, проте в Україні він існує років 

десять. Ця форма навчання не обійшла жодний заклад освіти. Звісно, здебільшого 

посприяла цьому світова пандемія, і контингент здобувачів освіти вже потребував 

змін у формах і методах організації освітнього процесу. 

Дехто уявляє інформаційні ресурси дистанційного навчання як сукупність 

відсканованих підручників, розміщених у Інтернеті, які потрібно прочитати, 

переказати зміст параграфа та відповісти на питання після нього. Але це далеко не 

так. Звичайно, якісно створені мультимедійні підручники є частиною ресурсу 

дистанційного навчання, проте головний його аспект – це постійне інтерактивне 
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спілкування учня з учителем (у форумі, через електронну пошту, програму SKYPE, 

Zoom тощо). Не менш важливою складовою дистанційного навчання є спілкування 

за формою «вчитель-учні» та «учні-учні»: виконання завдань у групах, проведення 

семінарів та дискусій у режимі онлайн. Без усіх цих інтерактивних форм навчання 

й спілкування процес вивчення навчального матеріалу на відстані буде недостатньо 

ефективним. Тому для вчителя досить актуальною є проблема пошуку таких форм 

організації освітнього процесу, які б формували комунікативні компетентності 

учнів, формували їхні навички самостійної роботи та роботи в команді. 

Взаєморозуміння, таке необхідне для розвитку особистості, може досягатися 

тільки завдяки спілкуванню. І школа як заклад освіти має сформувати у свого 

випускника вміння спілкуватися, працювати в групі, висловлювати свою точку 

зору і аргументувати її. Це завдання може бути вирішене за допомогою групових 

форм взаємодії між вчителем та учнем, а також між самими учнями на уроках. 

Такими формами взаємодії є і інтерактивні методи навчання, і проєктне навчання, 

і технологія колективної взаємодії, і групові форми роботи. Ці форми роботи 

передбачають створення таких умов, за яких учні активно взаємодіють. 

В умовах дистанційного навчання перед учителями постає питання, як 

організувати освітній процес, щоб забезпечити належний рівень взаємодії у 

форматі «учитель-учень», «учень-учень». 

На уроках у синхронному режимі для забезпечення зворотного зв’язку з 

учнями можна використовувати веб-сервіс LearningApps [2]. 

LearningApps.org є додатком WEB 2.0 для підтримки навчання та процесу 

викладання за допомогою інтерактивних модулів. Існуючі модулі можуть бути 

безпосередньо включені у зміст навчання, а також їх можна змінювати або 

створювати самостійно. Метою сервісу є також збір інтерактивних вправ і 

можливість зробити їх загальнодоступними. 

На сервісі представлено багато інтерактивних вправ, які були розроблені для 

різноманітних форм освітнього процесу. Їх можна використовувати в роботі з 

інтерактивною дошкою, під час Zoom-конференцій або як індивідуальні вправи для 

учнів із метою формування навичок самоконтролю.  

Існуючі модулі можуть бути безпосередньо включені у зміст навчання, а 

також їх можна змінювати чи створювати в оперативному режимі. Усі вправи 

поділено на категорії, які відповідають виду завдання, яке потрібно виконати 

учням, а саме: 

• вибір правильної відповіді; 

• розподіл за категоріями (хронологією подій); 

• послідовність розвитку подій; 

• заповнення пропусків у наведеному тексті; 

• онлайн-ігри. 

У кожній групі є доступними кілька шаблонів вправ, опис та зразки яких 

можна попередньо переглянути перед тим, як створити власний навчальний ресурс. 

Інтерактивні завдання роблять процес навчання цікавішим та більш 

ефективним, надають можливості для розвитку творчих здібностей учнів. 

Можна використовувати можливості веб-сервісу LearningApps [2] під час 

підготовки учнів до ЗНО та як один із варіантів питань для самоконтролю знань 
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учнів, як на уроці у синхронному режимі (під час проведення ZOOM-конференції 

у загальному чаті можна давати посилання на інтерактивну вправу, а потім, 

надаючи учням спільний доступ для керування екраном, залучати їх до 

інтерактивної взаємодії), так і в матеріалах для уроків в асинхронному режимі (у 

розділі «Домашнє завдання» можна розмістити посилання або QR-код для 

переходу на сайт LearningApps.org для виконання інтерактивних вправ). 

Для організації взаємодії у форматі «учень-учень» на уроках у синхронному 

режимі (під час проведення ZOOM-конференцій) учням можна запропонувати 

групову роботу. 

Для організації групової роботи в налаштуваннях застосунку ZOOM 

необхідно активувати функцію включення сесійних залів. Ця функція надає 

можливість об’єднувати учнів у групи для спільного вирішення проблемного 

питання або спільного виконання завдання. 

Так, під час вивчення теми з історії України в 10 класі «Українська 

революція» учням було запропоновано проблемне питання: «У чому полягали 

здобутки та прорахунки, а також в чому полягало історичне значення Української 

Центральної ради?». Під час обговорення перебігу подій Української революції на 

уроках у синхронному режимі та під час опрацювання матеріалу в асинхронному 

режимі учні мали можливість обрати саме для себе проблему, над якою вони 

бажали би працювати під час практичного заняття «Здобутки та прорахунки 

Української центральної ради». 

Для того, щоб учні зафіксували свій вибір, який мали б можливість побачити 

і вчитель, і учні, на Google-диску створюється документ для спільного редагування, 

а учням надається доступ до нього. Кожен обирає проблему та самостійно записує 

себе у відповідну групу. Тобто учні за власним бажання об’єднуються у три групи 

та працюють над розв’язанням певної проблеми. 

Під час практичного заняття в застосунку ZOOM ми надаємо можливість 

кожній групі обговорити проблему, прийти до спільного висновку та обрати 

спікера для презентації поглядів усієї групи. 

Для цього кожна група «відправляється» в окрему «сесійну кімнату». Таким 

чином учасники кожної групи отримують можливість вільно спілкуватись, 

обмінюватись думками, дискутувати та при цьому не заважати іншим групам.  

Робота в «сесійних кімнатах» формує навички взаємодії, розв’язує одну із 

головних проблем дистанційного навчання – розвиток комунікативних вмінь та 

навичок учнів. Учитель може переходити з однієї «сесійної кімнати» в іншу та 

спостерігати за процесом, який там відбувається, за потреби – корегувати його, 

надавати консультації та інструкції для ррозв’язання проблеми.  

Після повернення всіх груп до «основної кімнати» учні-спікери презентують 

напрацювання групи та відповідають на питання. 

Отже, запропоновані форми організації пізнавальної діяльності учнів на 

різних етапах уроку в умовах дистанційного навчання, незважаючи на перебування 

всіх учасників освітнього процесу на відстані один від одного, забезпечують 

формування навичок взаємодії, дискутування, самоконтролю та самооцінювання, 

що сприяє активізації пізнавальної діяльності та підвищенню якості знань учнів. 
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У статті проаналізовано принципи застосування дистанційного навчання у 

закладах вищої освіти. З’ясовано, що дистанційне навчання представляє собою 

комплекс освітніх послуг, який дозволяє забезпечити гнучкість, доступність, 

модульний принцип, спеціалізований контроль якості навчання, економічно і 

організаційно розділити навчання в одному місці. 

Ключові слова: дистанційне навчання, інформаційно-навчальне середовище, 

викладач-тьютор, студент. 

The article analyzes the principles of distance learning in higher education 

institutions. It was found that distance learning is a set of educational services that 

provides flexibility, accessibility, modular principle, specialized quality control of 

education, economically and organizationally divide learning in one place; distance 

education is aimed at expanding the educational environment. 

Key words: distance learning, information and learning environment, teacher-

tutor, student. 

 

Сьогодення потребую висококваліфікованих спеціалістах. Вища освіта 

виступає як найважливіший компонент культурного і соціально-економічного 

розвитку людини. Очевидно, що підвищення рівня освіченості суспільства створює 

умови для соціального благополуччя. Без забезпечення відповідної вищої освіти й 

науково-дослідних розробок жодна країна не в змозі забезпечити стійкого 

прогресу. 

Одним із пріоритетних напрямів програми модернізації вищої освіти визнане 

дистанційне навчання. 2000 року прийнята Концепція розвитку дистанційної освіти 

в Україні (затверджено Постановою МОН України В. Г. Кременем 20 грудня 

2000 р.) [4], створені Українська система дистанційного навчання (UDL System) та 

Український центр дистанційної освіти (УЦДО), центри та лабораторії на базі 

закладів вищої освіти. Дистанційна форма навчання успішно використовується у 

https://learningapps.org/myapps.php
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вищій школі, закладах професійної підготовки й перепідготовки кадрів, а також для 

самоосвіти й самовдосконалення фахівців. 

Дистанційне навчання – це одна із форм організації освітнього процесу, в 

якому заняття здійснюється з використанням сучасних інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, причому викладач і студент знаходяться в 

територіальній віддаленості один від одного [1, с. 2–4]. 

З огляду на зазначене вище слід зауважити, що саме дистанційне навчання 

представляє собою комплекс освітніх послуг, який дає можливість забезпечити 

гнучкість, доступність, модульний принцип, спеціалізований контроль якості 

навчання. Отже, дистанційна освіта спрямована на розширення освітнього 

середовища. 

Цілком зрозумілим є той факт, що розвиток комп’ютерної техніки, її широке 

впровадження і поширення, значне збільшення кількості користувачів мережі 

Internet, стрімкий розвиток телекомунікацій відкривають нові можливості 

реалізації освітнього процесу, дають потужний імпульс до впровадження 

дистанційних технологій навчання [3, с. 52–59]. 

Відтак, для організації дистанційного навчання здобувачів вищої освіти 

студентів необхідно створити відповідні компоненти інформаційно-навчального 

середовища, тобто комплекс баз даних по навчально-методичним матеріалам, що 

включають освітні стандарти, навчальні плани, робочі програми, конспекти лекцій, 

лабораторні і практичні роботи, програми перевірки знань здобувачів, електронні 

підручники тощо [5, с. 155–158]. 

У порівнянні з традиційним навчанням планування та розробка дистанційної 

освіти є більш складним процесом. Він вимагає більшої гнучкості (група суб’єктів 

навчання значно більша за кількістю осіб та менш визначена за складом), 

детальнішої розробки (кращого пояснення, включення різного виду вправ для 

відпрацювання практичних навичок), ретельнішого планування. Тому, на нашу 

думку, під час проєктування освітньої технології для дистанційного навчання 

здобувачів вищої освіти обов’язково потрібно врахувати його специфіку та 

керуватися такими принципами: 

– пріоритетності психолого-педагогічних, соціальних та санітарно-

гігієнічних підходів до всіх аспектів дистанційного навчання. Цей принцип 

передбачає, що застосовані в дистанційному навчанні інформаційні, 

телекомунікаційні й інші технології мають відповідати дидактичним моделям 

навчання, ураховувати психологію особистості та гарантувати відсутність 

нанесення шкоди її здоров’ю й безпечному гармонійному розвитку; 

– модульного підходу до відбору та конструювання змісту дистанційного 

навчання, його програмно-методичного забезпечення та організації освітнього 

процесу. Обґрунтованість застосування цього принципу в дистанційному навчанні 

виходить з низки положень концепцій навчання, теорії модульного навчання як 

технології й форми освіти здобувачів; 

– максимально можливої інтеграції змісту дистанційного навчання. 

Актуальність указаного принципу обумовлюється об’єктивною необхідністю 

формування у свідомості суб’єкта навчання цілісних уявлень про світ, системну 

природу знань; 
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– формування інформаційного середовища відповідно до цілей, завдань та 

моделей дистанційного навчання. Цей принцип не відкидає можливості свободи 

пошуку та вибору інформації здобувачами, але в той же час припускає наявність в 

освітньому просторі спеціалізованих веб-сайтів та Інтернет-видань; 

– підготовленості особистості до здійснення дистанційного навчання 

(принцип стартового рівня). Для ефективного навчання необхідні не тільки 

відповідні технології та засоби їх забезпечення, але й достатня сильна освітня 

мотивація самих здобувачів, володіння ними відповідними знаннями, уміннями й 

навичками, зокрема вміннями й навичками самостійно опрацьовувати необхідний 

навчальний матеріал, використовувати комп’ютерну техніку; 

– активного зворотного зв’язку. Технологія дистанційного навчання має 

передбачати здійснення спілкування між усіма учасниками освітнього процесу. 

Важливо, щоб зворотній зв’язок був змістовним, регулярним, оперативним та 

технологічно якісним. Способи реалізації контактів можуть бути різними: особисті 

зустрічі, використання різних каналів зв’язку (електронна пошти, телефон, факс), 

зустрічі в Інтернет [2, с. 27–33]. 

Здобувачам вищої освіти надається можливість вільного вибору часу і темпів 

навчання відповідно до програми курсу. Для повноцінного вивчення обраного 

курсу кожний із них матиме можливість не тільки користатися безпосередньо 

матеріалами курсу, підготовленими викладачами-тьюторами і розміщеними на 

сайті, але і брати участь у роботі web-конференції, самостійно опрацьовувати 

рекомендовану літературу й інші електронні ресурси, а також одержувати 

персональну консультацію за допомогою електронної пошти. У межах web-

конференції обговорюються питання, винесені викладачем-тьютором на 

обговорення всієї групи. Під час навчання здобувач одержує по електронній пошті 

коротку анотацію по розділах курсу з указівками, на що потрібно звернути 

особливу увагу під час вивчення тем навчальної дисципліни.  

Необхідно також відмітити, що дистанційне навчання має особливе значення 

для осіб з особливими потребами, які не можуть здобувати освіту за звичайною 

програмою. Саме така форма навчання підвищує творчий та інтелектуальний 

потенціал цих здобувачів за рахунок самоорганізації їхньої освітньої діяльності, 

прояву прагнення до засвоєння нових знань, уміння самостійно приймати 

відповідальні рішення, і тим самим бути корисним своїй державі й суспільству.  

Окрім того, зазначимо, що в сучасному світі науково-технічний прогрес іде 

інтенсивно вперед, тому не можна обійтися без постійного підвищення 

кваліфікації. У світлі цього саме технологія дистанційного навчання може 

забезпечити високу якість освіти шляхом залучення компетентних викладачів, 

корекції методик навчання у відповідності до рівня підготовки і психологічних 

особливостей здобувачів, а також пропонування їм гнучкого режиму роботи 

(навчання здійснюється вдома за комп’ютером, у зручний для майбутнього фахівця 

час) [1, с. 2–4]. 

Відтак, дистанційне навчання – це технологія майбутнього. Воно може 

застосовуватися в усіх освітніх системах, здійснювати широке коло завдань 

навчання, виховання й формування особистості здобувача.  
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У статті розкривається значення партнерських стосунків із батьками 

учнів в Новій українській школі; представлено традиційні та інноваційні форми 

взаємодії класного керівника і батьків; визначено ті з означених форм, які доцільно 

застосовувати в умовах дистанційного навчання. Установлено особливості 

означеної взаємодії за реалізації дистанційної форми в сучасній Україні. 

Ключові слова: дистанційне навчання, педагогіка партнерства, класний 

керівник, форма взаємодії класного керівника і батьків. 

The article reveals the importance of partnerships with parents of students in the 

New Ukrainian School; traditional and innovative forms of interaction between the class 

teacher and parents are presented; identified those of these forms, which should be used 

in distance learning. The peculiarities of this interaction in the implementation of 

distance form in modern Ukraine are established. 

Key words: distance learning, pedagogy of partnership, class teacher, form of 

interaction between class teacher and parents. 
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Сучасний світ стрімко розвивається, що вимагає змін і в освітній галузі. 

Важливим кроком у реформуванні освіти України стало впровадження з 2018 року 

Нової української школи (НУШ). Навчально-виховний процес НУШ має постійно 

трансформуватися і вдосконалюватися, відповідаючи на виклики сьогодення. 

Зокрема, це стосується і партнерської взаємодії класного керівника та інших 

учителів із батьками в умовах дистанційного навчання. 

Зміни, зумовлені введенням НУШ, торкнулися всіх суб’єктів освітнього 

процесу: і учнів, і вчителів, і батьків, адже дана концепція базується на засадах 

педагогіки партнерства. Педагогіка партнерства – це чітко визначена система 

відносин усіх учасників процесу навчання і виховання (учнів, батьків, учителів), 

яка має такі ознаки: 

- організовується на принципах добровільності й спільних інтересів; 

- ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, дотримуючись 

визначених норм (права та обов’язки) і враховуючи ціннісні орієнтири кожної зі 

сторін; 

- передбачає активне залучення всіх учасників до реалізації спільних 

завдань та готовність брати на себе відповідальність за їх результати [1, с. 6]. 

Педагогікою партнерства зумовлюється долучення батьків до побудови 

освітньої траєкторії учнів, розвиток традиційної для наших шкіл просвітницької 

роботи педагогів. Спираючись на наукову роботу Н. Кондрацької, розуміємо 

педагогічну просвіту батьків як цілеспрямований процес і результат засвоєння 

батьками систематизованих навичок, умінь, знань про особливості розвитку 

дитини і взаємодію з нею, побудованих відповідно до культурних цінностей на 

гуманістичній основі [4]. Учитель повинен надати необхідну інформацію і 

допомогти батькам усвідомити важливість педагогічно правильного підходу до 

виховання та навчання дитини в сім’ї. В. Сухомлинський наголошував, що вчити 

батьків – це одне з найважливіших завдань учителя, педагоги повинні застерегти 

батьків від численних помилок у ставлення до дитини. За переконанням 

В. Сухомлинського «педагогіка повинна стати наукою для всіх – і для вчителів, і 

для батьків». З цією метою у Павлиші (селище міського типу на Кіровоградщині) 

була створена школа для батьків, де вони записувались на навчання за два роки до 

вступу їхньої дитини в школу. Батьки відвідували заняття до закінчення їхньою 

дитиною середньої школи і проходили курс педагогіки та психології [7]. 

Сьогодні традиційними можна назвати такі форми взаємодії класного 

керівника та батьків: лекторії, що полягають у проведенні класним керівником 

циклу лекцій з різних питань виховання у сім’ї; батьківські дні, які можуть 

реалізуватися різними способами (розповідь та демонстрація досягнень дітей, 

труднощів, з якими вони зіштовхнулися, спілкування колективу батьків і учнів, що 

організовано вчителем, консультації та уроки для батьків від викладачів, 

психологів, лікарів тощо); педагогічні практикуми, що представлені певними 

рекомендаційними завданнями, які допоможуть вдосконалити педагогічну 

культуру батьків; сумісні справи, які передбачають взаємодію батьків та учнів за 

допомогою та ініціативою школи (організація та проведення конкурсів, концертів, 

походів, екскурсій і подібне); батьківські збори – форма, яка може бути дуже 

різноманітною (бесіди, диспути, науково-практичні конференції, знайомство з 
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працями педагогів щодо виховання дітей, обмін досвідом виховання в сім’ї та інше) 

[5, с. 163-164]. Щодо останньої форми слід зауважити, що з’явилася вимога 

проводити батьківські збори винятково із класних та загальношкільних проблем, 

загальних питань навчання та виховання, а щодо успішності окремих учнів класний 

керівник має повідомляти батькам особисто в індивідуальній розмові. Публічно 

розповідаючи про досягнення та невдачі школярів, порівнюючи їх, педагог створює 

умови для осуду дитини, як з боку однолітків, так і з боку мами й тата, які можуть 

бути незадоволені рівнем знань своєї дитини, бо вона гірша за свого однокласника 

чи однокласницю. 

Значного поширення в сучасній практиці шкіл набули інноваційні форми 

взаємодії класного керівника і батьків, а саме: 

1. Вебінари, онлайн-тренінги. Вебінарами називають форму дистанційного 

навчання, окремий вид веб-конференції, за якої взаємодія між педагогом і 

учасниками відбувається за допомогою web-технологій в режимі реального 

часу [3]. 

2. Групи батьків з учителями в різноманітних месенджерах. Вони дозволяють 

оперативно надавати батькам важливу актуальну інформацію щодо шкільного 

життя їхніх дітей, обговорювати її, проводити опитування тощо. 

3. Кабінет батьків, е-журнал, таблиця успішності та е-щоденник в 

інформаційно-комунікаційній автоматизованій системі «Єдина школа», яка 

рекомендована Міністерством освіти і науки України. Електронний щоденник для 

батьків – модуль, розроблений з метою залучення батьків до освітнього процесу 

шляхом перегляду розкладу уроків їх дітей; доступу до отриманих ними оцінок, 

контролю відвідування школи та виконання домашнього завдання; аналізу 

навчальних досягнень дітей на основі статистики успішності, можливості бути в 

курсі актуальних новин та подій, які відбуваються у школі, а також мати 

інтерактивний зв’язок як з класним керівником, так і з усіма вчителями [2]. 

4. Дописи просвітницько-педагогічної спрямованості педагогів у соціальних 

мережах. Найчастіше ці пости вміщують яскраву ілюстрацію і стислу інформацію. 

Окрім того, як засвідчує сучасне дослідження [6], є ефективним розміщення в 

соціальних мережах також педагогічних коміксів для батьків.  

В умовах дистанційного навчання доцільним є застосування інноваційних 

форм взаємодії учителів і батьків, а також батьківських зборів в онлайн режимі. 

Готовність та ініціювання педагогами контактів з батьками є запорукою 

налагодження й підтримки довірливої партнерської взаємодії заради активної 

життєдіяльності дитини, що сприяє її різнобічному гармонійному розвитку. 

Класний керівник має порушувати теми, які стосуються взаємин у сім’ї, привертати 

увагу батьків до важливості правильного підходу до дитини, надавати педагогічні 

поради, організовувати опитування, щоб краще зрозуміти настрої батьків та їх 

готовність до співпраці за умов відсутності безпосереднього особистісного 

контакту з учителем. 

З метою з’ясування особливостей взаємодії класного керівника з батьками в 

умовах дистанційного навчання в реаліях сучасної України нами було проведення 

анкетування. В опитуванні взяли участь 45 осіб, які мешкають у 

Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Кіровоградській, Полтавській, 
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Тернопільській та Харківській областях. Аналіз анкетування показав, що більшість 

батьків учнів 1–11 класів різних регіонів держави вважають, що рівень спілкування 

з учителем достатній для вирішення усіх питань навчання та виховання й не 

змінився з уведенням дистанційної форми, а у 17,8% опитуваних інтенсивність 

взаємодії взагалі знизилася. За дослідженням у 13,3% випадків контактування з 

класним керівником посилилося і 6,7% батьків почали відчувати його надмірним. 

Із застосуванням дистанційної форми спілкування популярність проведення 

батьківських зборів знизилася на 22,2%, а використання груп у месенджерах зросло 

на 8,7%. Платформою «Єдина школа» користуються 33,3% батьків. Щодо решти 

форм взаємодії, то вони застосовуються набагато рідше. З огляду на коментарі 

окремих учасників зрозуміло, що деяким не вистачає проведення інноваційних 

форм взаємодії, а інші вважають, що питання оцінок дитини – найважливіше, цим 

питанням і має обмежуватися спілкування з класним керівником. 

Таким чином, партнерські стосунки з батьками є важливою умовою 

функціонування НУШ. Активне застосування в Україні дистанційної форми 

навчання, зумовлене карантинними обмеженнями і воєнними діями, змусило 

вчителів вносити зміни й у взаємодію з батьками. Визначено такі особливості 

означеної взаємодії в сучасних реаліях: використання інформаційних технологій; 

обмеженість просвітницької педагогічної діяльності класних керівників, 

незважаючи на об’єктивну потребу батьків в такій просвіті; поєднання класним 

керівником традиційних та інноваційних форм співпраці. 
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У статті розкрито суть поняття цифрового освітнього середовища, 

визначено його характерні ознаки, провідні функції, основні педагогічні переваги, а 

також потенціал щодо забезпечення реалізації індивідуальної траєкторії 

навчання здобувачів закладу вищої освіти. Проаналізовано загальний алгоритм 

реалізації індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти у 

цифровому освітньому середовищі.  

Ключові поняття: індивідуальна траєкторія, навчання, здобувач вищої 

освіти, цифрове освітнє середовище.  

The article reveals the concept of digital educational environment, characterizes 

its main features, leading functions, main pedagogical advantages, as well as the 

potential to ensure the implementation of the individual approach of higher education. 

The general procedure of individual approach implementation of applicants’ training in 

the digital educational environment is analyzed. 

Key words: individual approach, learning, higher education applicant, digital 

educational environment. 

 

В умовах цифровізації всіх аспектів життєдіяльності сучасного суспільства 

для його членів створюється нова економічна, культурна, соціальна, наукова, 

освітня реальність, що зумовлює важливість готовності кожної особистості до 

успішної особистісно-професійної самореалізації в цій принципово новій 

дійсності. У такій ситуації на систему вищої освіти покладається важлива місія в 

забезпеченні успішного переходу людства в цифрову епоху, що передбачає 

необхідність внесення відповідних змін в процеси організації й реалізації процесів 

навчання здобувачів.  

Як відповідь на актуальні запити з боку держави, у вищій школі сьогодні 

активно впроваджуються різноманітні цифрові технології, що значно розширюють 

дидактичні можливості всіх учасників освітнього процесу шляхом трансформації 

«аудиторного контактного навчання у відкритий віртуальний простір «кімнат», 

бібліотек, лабораторій» [5, с. 4]. У свою чергу, цифровізація вищої освіти вимагає 
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створення відповідного середовища, який спонукає суб’єктів навчання діяти в 

умовах багатоаспектності й недостатньої визначеності в багатьох ситуаціях.  

Так, під поняттям «цифрове освітнє середовище науковці розуміють: 

структуровану сукупність різних технологій і засобів комунікації, що ґрунтуються 

на єдиних освітніх, технологічних стандартах та забезпечують вільний доступ 

учасників освітнього процесу до цифрових інструментів підтримки їхньої співпраці 

(К. Полуман); сукупність цифрових освітніх засобів, ресурсів і технологій, що 

забезпечують ефективний освітній процес в умовах цифровізації (О. Кузьмінська); 

сукупність організаційних і педагогічних умов для навчання здобувачів, що 

сприяють формуванню в них мотивації до самоосвіти й саморозвитку та складають 

ключовий блок формування професійної готовності майбутніх фахівців засобами 

інформаційних ресурсів і сервісів (О. Міхальова, О. Морозов). 

За висновками західних учених (М. Браун, Дж. Дехоні, Г. Доббін, М. Лінч, 

Н. Міллічан та ін.), цифрове освітнє середовище нового покоління є віртуальною 

дійсністю, що об’єднує в собі новітнє покоління освітніх ресурсів, набуваючи 

сьогодні формат цифрової платформи, до якої отримують доступ усі учасники 

освітнього процесу. Як відзначає М. Лінч, означене середовище поєднує в собі 

програми, навчальні сервіси й інструменти керування освітнім процесом, а це дає 

змогу комплексно реалізовувати такі важливі функції, як: складання графіку 

роботи всіх учасників освітньої взаємодії, відбір й подання необхідної інформації, 

керування отриманими даними, здійснення аналітики перебігу й результатів 

навчання (зокрема за допомогою тестування), застосування в роботі мультимедіа, 

відбір і реалізація інструментів співпраці та спілкування, а також інструментів для 

обміну матеріалами й підтримки навчання [2]. 

У пригоді став оприлюднений у 2015 р. документ «Цифрове освітнє 

середовищем наступного покоління» («Next Generation of Digital Learning 

Environment»), у якому представлено узагальнені результати проведеного 

М. Брауном, Дж. Дехоні, Н. Міллічан дослідження [1]. У цьому документі 

визначено характерні ознаки зазначеного середовища, як-от: сумісність й 

інтеграція (обмін даними на платформі); персоналізованість (відхід від 

універсального підходу в освіті); аналітика, консультування, оцінювання 

(вимірювання й аналіз отриманих даних із метою визначення ефективності 

навчальної діяльності здобувачів); співробітництво (підтримка спільної роботи всіх 

учасників освітнього процесу в часі та просторі); доступність і універсальність 

дизайну (забезпечує можливість включення всіх суб’єктів освітньої взаємодії з 

урахуванням їхніх індивідуальних інтересів та можливостей) [1]. 

Як наголошується в науковій літературі, важливою перевагою зазначеного 

середовища є те, що воно забезпечує створення оптимальних передумов для 

реалізації індивідуальних можливостей та запитів кожного учасника навчальної 

діяльності. Включення віртуальної реальності в освітній процес значно підвищує 

можливості самостійного управління здобувачами як перебігом власного навчання, 

так і його результатами, суттєво розширює комунікативний та взагалі особистісний 

простір кожної особистості, а як наслідок – забезпечує сприятливі умови реалізації 

особистісно орієнтованого підходу в організації вказаного процесу [2; 3; 5]. 
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Значний педагогічний потенціал цифрового освітнього середовища дає 

можливість успішно використовувати його для розробки й реалізації 

індивідуальної траєкторії навчання здобувачів. На важливості виконання вказаного 

завдання наголошується зокрема в Законі Україні «Про освіту». У цьому документі 

також розкрито суть самого поняття індивідуальної траєкторії навчання 

(індивідуальної освітньої траєкторії), під якою розуміється «персональний шлях 

реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з 

урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду, 

ґрунтується на виборі здобувачем освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, 

суб’єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, 

навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання» [4]. 

Зазначимо, що реалізація індивідуальної траєкторії навчання здобувачів в 

умовах цифрового освітнього середовища передбачає, з одного боку, здійснення 

освітнього процесу на основі максимального врахування індивідуальних інтересів, 

потреб та дидактичних можливостей кожної особистості, а з іншого – надання їй 

персональної підтримки в процесі навчання як з боку відповідного програмного 

забезпечення, так і викладача. З огляду га це, на початку розробки власної 

траєкторії навчання майбутні фахівці уважно вивчають освітню програму, 

сформульовані в ній цілі й завдання, список компетенцій, якими вони мають 

оволодіти, обирають із запропонованого списку навчальні дисципліни елективного 

блоку. На підставі результатів проведеного аналізу здобувачі розробляють 

персональні навчальні плани опанування цієї програми на різних курсах, 

конкретизують для себе поставлені загальні освітні цілі й завдання, уточнюють 

послідовність компонентів навчальної діяльності, визначають цифрові інструменти 

й ресурси, які передбачено задіяти в індивідуалізованому освітньому процесі. У 

разі появи певних утруднень здобувачі мають змогу звертатися за допомогою до 

викладачів, які виконують роль не авторитарних управлінців, а фасилітаторів і 

модераторів освітнього процесу.  

Слід зауважити, що реалізація розроблених здобувачами індивідуальних 

траєкторій навчання має гнучкий характер, надаючи  його суб’єктам право на 

свободу обрання власних навчальних дій, форми й режиму виконання освітньої 

діяльності. При цьому важливо підкреслити, що відповідальність за результати 

навчання насамперед покладається на самих здобувачів, які мають усвідомлено 

здійснювати процес професійно-особистісного становлення на основі своєчасного 

задіяння механізмів перебудови й коригування власної навчальної діяльності. 

Процес її реалізації відбувається на тлі отримання здобувачами з боку цифрового 

освітнього середовища або підкріплюючих реакцій у випадку правильності 

виконаних людиною дій, або висунення вимог щодо виправлення допущених 

помилок чи неправильних дій. Засоби означеного середовища також забезпечують 

контроль й оцінювання результатів навчання здобувачів, спонукаючи й мотивуючи 

їх до підвищення рівня навчальних досягнень, а також об’єктивне внутрішнє 

оцінювання людиною певних видів виконаної роботи.  

Значні педагогічні переваги цифрового освітнього середовища навчальної 

діяльності здобувачів не тільки не знижують, а, навпаки, тільки підвищують роль 
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викладача в освітньому процесі вищої школи, адже він має виконувати багато 

нових важливих ролей. Педагог у такому середовищі виступає як: організатор 

цифрового освітнього середовища; модератор навчання здобувачів за 

індивідуальними освітніми траєкторіями в межах цього середовища; інтегратор 

освітнього електронного контенту; розробник плану-сценарію вивчення онлайн 

курсів майбутніми фахівцями; методист з дидактичної та програмної підтримки 

здійснення цього процесу; інструктор віртуальної комунікації тощо.  

Як засвідчують результати власної викладацької діяльності та досвід роботи 

інших педагогів, реалізація індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої 

освіти у цифровому середовищі забезпечує значне підвищення їхніх навчальних 

результатів.  
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ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS 
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У статті представлено результати статистичного аналізу дослідження за 

Шкалою емоційного інтелекту Bar-On зв’язку між часом, проведеним молодими 

людьми в Інтернеті, та їхніми соціальними та емоційними навичками навчання. 

З’ясовано, що чим більше часу студентів проводять в Інтернеті, тим нижчі їхні 
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соціальні та емоційні навички навчання. Автором підкреслюється необхідність 

проведення подальших досліджень якості та програм мистецьких, спортивних та 

соціальних заходів, спрямованих на підвищення соціального та емоційного рівня 

навчання молоді. 

Ключові слова: студенти університету, соціально-емоційне навчання, 

постійний емоційний інтелект, використання Інтернету 

The article presents the results of a statistical analysis of the Bar-On Emotional 

Intelligence Scale study of the relationship between young people’s time spent online and 

their social and emotional learning skills. It was found that the more time students spend 

online, the lower their social and emotional learning skills. The author emphasizes the 

need for further research on the quality and programs of artistic, sports and social 

activities aimed at improving the social and emotional level of youth education. 

Key words: university students, social and emotional learning, bar-on emotional 

intelligence, Internet use 

 

Excessive or poorly managed preoccupations, impulses, or behaviors related to 

computer use and internet access that cause impairment or suffering are referred to as 

internet addiction. The disorder has gotten more attention in the public press and among 

scholars, and this focus has coincided with the rise in computer (and Internet) usage 

(Shaw & Black, 2008). 

According to Suler (2004), people who are unable to meet their personal 

requirements in the actual world, such as love, intimacy, and belonging, may turn to the 

Internet, which provides a secure and familiar environment in which to meet these needs, 

and as a result, Internet addiction is developing. In light of these viewpoints, married 

couples who are unable to find the love, intimacy, acceptance, and approval they desire 

in the real world may be able to find it online by assuming alternative virtual personas. 

Individuals who spend a lot of time on the Internet have less engagement with their family 

and friends and spend less time with them (Kraut et al., 2002). 

Individuals who are having troubles in their interpersonal connections and/or other 

aspects of life, according to Kandell (1998), resort to the Internet to avoid or delay their 

problems. Sanders et al. (2000) also discovered that excessive Internet use is associated 

with a loss of social relationships and support. Internet addicts are more worried, lonely, 

and unhappy than potential addicts and non-addicts, according to Whang et al. (2003), 

this relationship. Psychological needs can explain why an individual uses the problematic 

Internet to meet needs that marital problems cannot, and it can also be assumed that the 

individual may experience marital problems as a result of shifting away from his family 

and spouse over time as a result of problematic Internet use. 

We have no doubts that Social and Emotional Learning (SEL) is an important 

aspect of education and human development. SEL is the process by which all young 

people and adults acquire and apply the knowledge, skills, and attitudes necessary to 

develop healthy identities, manage emotions, achieve personal and group goals, feel and 

show empathy for others, form and maintain supportive relationships, and make 

responsible and caring decisions. 

Based on the true school-family-community partnerships, SEL promotes 

educational fairness and excellence by creating learning settings and experiences that 
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include trustworthy and collaborative relationships, challenging and relevant curriculum 

and teaching, and continual evaluation. SEL can assist to address many types of 

unfairness and enable young people and adults to work together to build flourishing 

schools and contribute to safe, healthy, and just communities (Uşakli, 2021). 

The Bar-On Emotional Intelligence Scale administered 355 university students. 

Bar-On (1997), model developed by Reuven Bar-On, which comprises 15 interrelated 

emotional and social competencies. 

Table 1 Correlation between Time Spent on the Internet and  

Social Emotional Learning 
  Time Point 

Time Pearson Correlation 1 -,947** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 385 385 

Point Pearson Correlation -,947** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 385 385 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Examining Table 1, it is seen that there is a high level, negative and significant 

relationship between the social and emotional learning scores of university students and 

the daily time they spend on the Internet (r=-0.947, p<.01). Accordingly, it can be said 

that as the time spent on the Internet increases, the social and emotional learning scores 

of university students decrease. Considering the coefficient of determination (r2=0.89), it 

can be said that 89% of the total variance (variability) in social and emotional learning is 

due to the time spent on the Internet. However, the theoretically explained variance can 

also be interpreted for other variables. In other words, such an analysis does not give us 

an opportunity to interpret in the context of cause and effect; it only gives an idea about 

the level and direction in which the variables change together. 

The phrase “Internet addiction” refers to a compulsive urge to spend a lot of time 

on the Internet to the point where relationships, job, and health suffer as a result. In this 

study it is only compared student’s time spent on Internet and their emotional quotient. 

Young people should be aware of the time they spend on the Internet. Activities such as 

going to dinner, movies and sports contribute positively to the socialization process. 

Attention should be paid to situations such as Internet and game addiction. Social and 

emotional learning is a very important issue. Although it is known that it starts to develop 

at a young age, emotional learning should be paid attention and importance in later ages. 

When a person has a compulsive desire to spend a significant amount of time on 

the Internet, other aspects of their lives (such as relationships, employment, or health) are 

permitted to suffer. To attain the same high, the individual becomes reliant on the Internet 

and has to spend more and more time online. 

One of the most vital aspects of our daily life is socialization. It has the potential to 

assist individuals in learning and adopting new ethics and information. It may also be 

about how to accommodate oneself in a new place, rather than merely connecting with 

others and participating in various activities. Even while socializing is a vital part of a 

college student’s life, some students may choose to go to class alone every day. 

Lower quality of life, lack of privacy, diminished safety and security, and bad 

effects on social connections are all possible consequences of such permeations. Another 
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bad consequence is when friends and family members believe that new technology has 

left them behind. 
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УПРОВАДЖЕННЯ ФОРМ І МЕТОДІВ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Цимбал О. М. 

викладачка 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
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У статті розглянуто проблему впровадження форм і методів дистанційної 

освіти у процес викладання музично-теоретичних та музично-історичних 

навчальних дисциплін у фаховій підготовці вчителів музичного мистецтва. 

Проаналізовано використання комп’ютерних технологій у різних видах навчальної 

діяльності, специфічні форми контролю знань, самостійної роботи здобувачів 

освіти. 

Ключові слова: дистанційна освіта, вчителі музичного мистецтва. 

The article considers the introduction of forms and methods of distance education 
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in the teaching of music-theoretical and music-historical disciplines in the professional 

training of musical art teachers. The use of computer technologies in various types of 

educational activities, specific forms of knowledge control, independent work of students 

are analyzed. 

Key words: distance learning, musical art teachers.  

 

Застосування в професійній підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва форм і методів дистанційного навчання є актуальною проблемою 

сучасної мистецької освіти. Проте створення дистанційних курсів із дисциплін 

мистецької освітньої галузі наразі лише розпочинається. Розроблення й активне 

впровадження електронних освітніх ресурсів потребують, зокрема, музично-

теоретичні та музично-історичні навчальні дисципліни, які є невід’ємною 

складовою формування музично-педагогічного професіоналізму.  

Результатами викладання зазначених дисциплін є оволодіння здобувачами 

освіти різноманітними фаховими компетенціями: здатністю орієнтуватися в 

загальних тенденціях розвитку вітчизняної та світової музичної культури, її 

основних стилях й напрямах; здатністю усвідомлювати характерні ознаки 

творчості видатних композиторів, їхніх найбільш відомих творів; здатністю до 

теоретичного аналізу музичних творів різних жанрів та окремих елементів 

музичної мови, а також умінням використовувати набуті знання й навички в 

подальшій професійній діяльності.  

Недостатня розвиненість дистанційного навчання в галузі професійної 

мистецької освіти обумовлена значними відмінностями засобів дистанційної освіти 

від традиційних методик викладання музичних дисциплін, основою яких є 

безпосередній контакт викладача і студента; як наслідок – складність виходу за 

межі багаторічного досвіду в напрямі застосування інформаційних технологій. 

Музично-історичні дисципліни («Історія музики», «Музична література»), з 

одного боку, є складовою власне музичної підготовки, сприяючи всебічному 

формуванню музиканта, з іншого – вони придатні до впровадження елементів 

дистанційного навчання. У випадку дистанційної освіти, усі учасники освітнього 

процесу знаходяться віддалено один від одного і можуть спостерігати за діями один 

одного лише через спеціальні засоби зв’язку. Такими засобами є телефон 

(смартфон) та комп’ютер (ноутбук) із установленим відповідним програмним 

забезпеченням (зокрема Skype, Viber, Facebook messenger, Zoom та інші) 

Використання електронних навчальних засобів у дистанційній роботі з 

музично-історичних дисциплін складається з кількох головних частин. У Viber 

створюються спільноти («групи») викладача-теоретика з поєднанням студентів 

кожної академічної групи. У «групи» надсилаються електронні текстові матеріали 

лекцій, доповнені візуальними даними (портретами діячів музичного мистецтва, 

репродукціями творів образотворчого мистецтва тощо), також аудіо- та відео-

фрагментами музичних творів. Необхідною ланкою є також засоби адаптації 

студентів у дистанційному середовищі через онлайн-заняття (за допомогою Skype, 

Viber, платформи Zoom тощо) із використанням інформаційно-довідкових 

мультимедійних джерел, електронних підручників і посібників тощо [2, с. 327]. 
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Студенти отримують також додаткові джерела інформації (біографії 

композиторів, оперні лібрето, списки рекомендованої літератури та Інтернет-

джерел); їм відкрито доступ до музичних творів для слухання, зібраних на Google-

диску.  

Важливим чинником успішного впровадження будь-якого дистанційного 

курсу, одним із його ключових завдань є встановлення ефективного зворотного 

зв’язку викладачів зі студентами, серед позитивних наслідків якого: досягнення 

цілей навчання, розвиток самооцінки, заохочення викладачів і студентів до діалогу 

в процесі навчання тощо. Засобами зворотного зв’язку є: перевірка результатів 

засвоєння матеріалу (наприклад, тестовий контроль на всіх етапах навчального 

процесу), надання здобувачам освіти завдань із самостійної роботи (із 

відправленням викладачу). Для того щоб перевірити сформованість ключових 

знань, набутих під час вивчення дистанційного курсу з музичної літератури, 

достатньо провести звичайне тестування з використанням тестових завдань різних 

типів. Перевірка розвиненості навичок слухання музики, розпізнавання музичних 

творів на слух вимагає проведення музичної вікторини (впізнавання творів із 

визначенням їх авторів, назви, частини або певної музичної теми).  

До завдань із самостійної роботи здобувачам освіти пропонується, 

користуючись підручниками з дисципліни та ресурсами мережі Інтернет, скласти 

проєкти зі створення творчих портретів композиторів, інтерпретацій музичних 

творів зі шкільного педагогічного репертуару; проєкти з оформлення їх у вигляді 

мультимедійних презентацій. 

Робота з дистанційного курсу навчальної дисципліни «Гармонія» також 

передбачає використання електронних навчальних засобів. У «групу» 

надсилаються електронні методичні настанови до практичних занять. До кожного 

виду практичних завдань додаються рекомендації до виконання, які сприятимуть 

ефективнішому усвідомленню і практичному використанню гармонічних 

закономірностей музичної мови. Виклад кожної теми супроводжується значною 

кількістю нотних прикладів (зразки побудови акордів у чотириголоссі, їх 

сполучень, мелодії для гармонізації), що створює можливість використовувати 

зазначений матеріал у дистанційному вивченні дисципліни. Студентам 

пропонуються завдання: законспектувати теоретичний матеріал, відповісти на 

запитання після кожної теми, виконати практичні та творчі завдання (побудувати 

письмово в чотириголосому викладі вивчені акорди, їх з’єднання, гармонізувати 

мелодію з використанням вивченого гармонічного засобу). За необхідності 

викладач консультує студентів онлайн у форумах, чатах, бесідах, групах.  

Засобами зворотного зв’язку є надсилання відповіді викладачеві в 

електронному вигляді. Викладач виявляє будь-які помилки, що підлягають 

виправленню, та невідповідності у виконанні запропонованих навчальних завдань. 

Важливе значення має також аналіз позитивних характеристик виконання 

завдання, ініціатива в додатковому вивченні поставленого питання тощо. Важливо, 

щоб після виконання кожного навчального завдання студент отримував повну 

інформацію щодо покращення власних результатів та подальшого особистого та 

професійного зростання. Результативність зворотного зв’язку визначається також 

його частотою, тобто кількістю взаємодій між студентом та викладачем за 
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допомогою різних комунікативних засобів та інтерактивних навчальних 

технологій. Важливість якості зворотного зв’язку в умовах дистанційного навчання 

зумовлена також обмеженою можливістю студента задавати додаткові питання, 

вимагати пояснень чи коментарів від викладача щодо виконання завдань. 

Аналогічні засоби роботи використовуються у викладанні дисципліни 

«Елементарна теорія музики», завданнями якої є: вивчення студентами музичних 

виражальних засобів та їх графічної фіксації, засвоєння музичної термінології, 

набуття технічних навичок побудови елементів музичної мови, вільного 

орієнтування в нотному тексті музичних творів тощо. 

У школах естетичного виховання сольфеджіо та музична грамота вивчаються 

як один навчальний предмет. Надалі, під час здобуття передвищої та вищої 

музичної освіти, ці дисципліни розшаровуються: опанування дисципліни 

«Елементарна теорія музики» супроводжується слуховим закріпленням отриманих 

навичок. Відповідно корелюються завдання дисципліни «Сольфеджіо»: розвиток 

музичного слуху та формування музичної грамотності, слухове та інтонаційне 

опанування елементів музичного мовлення тощо. Основним методом навчання і 

виховання є практична діяльність, яка нерозривно пов’язана з інтонуванням як 

реалізацією звучання – внутрішнім слухом або голосом, або за допомогою 

інструменту. Засобами дистанційного навчання сольфеджіо на сьогоднішній день 

є, передусім, онлайн-уроки, зокрема уроки з викладачем, який спілкується зі 

студентами через Internet (за допомогою Skype, Viber та ін.). Студентам також 

надсилається електронний текст теоретичного матеріалу з нотними прикладами і 

надаються завдання: інтонування гам, інтервалів, акордів, сольфеджування одно- 

та двоголосся. Новою формою роботи є відеозвітність: відеозаписи виконання 

різних видів домашньої роботи надсилаються викладачу через Viber або іншим 

шляхом.  

Отже, розвиток дистанційного навчання в галузі музичних (у тому числі 

музично-теоретичних) дисциплін є актуальною потребою української музичної 

освіти. Цим обумовлена необхідність пошуку нових інтерактивних форм і методів 

організації дистанційного навчання майбутніх учителів музичного мистецтва як 

невід’ємної складової професійної фахової підготовки [1, с. 50]. Учитель 

музичного мистецтва в майбутній професійній діяльності має застосовувати 

елементи технології дистанційного навчання, активно запроваджувані в 

загальноосвітніх навчальних закладах, тому опанування означеними технологіями 

має бути необхідною складовою навчання майбутніх педагогів означеного 

профілю.  
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У статті висвітлено окремі аспекти діяльнісного та інтегрованого підходу 

до організації різних видів мистецької діяльності в закладах дошкільної освіти. 

Представлено інформацію щодо корекційно-розвивальних та психокорекційних 

методик, що застосовуються в межах арт-педагогіки з дітьми з особливими 

потребами.  

Ключові слова: інклюзія, діти з особливими потребами, арт-терапія, 

лялькотерапія, заклад дошкільної освіти. 

The article highlights some aspects of the activity and integrated approach to the 

organization of various artistic activities. It also provides the information on correctional 

and developmental and psycho-correctional techniques used in art pedagogy with 

children with special needs. 

Key words: inclusion, children with special needs, art therapy, puppet therapy, 

preschool educational institution. 

 

Упровадження інклюзивної освіти в практику роботи закладів дошкільної 

освіти є одним із ключових напрямів розвитку вітчизняної освітньої системи. Діти, 

що потребують корекції розвитку, наразі мають можливість навчатися у звичних 

умовах. Педагоги спрямовують свою роботу на розробку адекватних і ефективних 

програм мистецького розвитку цих дітей, відповідних методик і форм роботи 

з ними.  
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Сучасні дослідження підтверджують позитивний вплив мистецтва на дітей, 

які мають різноманітні проблеми соціально-психологічного розвитку. На важливу 

роль мистецтва в роботі з дітьми з особливими потребами вказують роботи 

Т. Добровольської, І. Левченко, Л. Назарової, Е. Сурно. Наукові дослідження 

Т. Науменко, Л. Масол, О. Отич розкривають поліфункціональність та всебічність 

впливу мистецтва на особистість дитини з притаманними їй можливостями 

формувати свідомість і підсвідомість, інтелектуальну, вольову сфери, моральне і 

навіть фізичне здоров’я. Аналіз наукових джерел дає змогу констатувати, що 

мистецтво є важливим засобом розвитку особистості і його варто застосовувати 

з терапевтичною метою. 

Наразі існує декілька напрямів використання мистецтва в роботі з дітьми 

з особливими потребами. Один із них, соціально-педагогічний, повʼязаний 

з естетичними потребами, розширенням загального і художньо-естетичного 

світогляду, активізацією потенційних можливостей дитини в практичній 

художньо-творчій діяльності. Реалізація цього напряму здійснюється через 

корекційно-розвивальні та психокорекційні методики, що застосовуються в межах 

арт-педагогіки (метод лікування засобами художньої творчості), яка є досить 

ефективним способом психологічної допомоги, що базується на творчості та грі. Її 

мета полягає в гармонізації розвитку особистості через самовираження та 

самопізнання. 

У практиці реабілітації дітей із порушеннями розвитку та поведінки 

застосовуються такі види арт-терапії: музикотерапія (інструментальна та вокальна) 

терапія, танцювальна терапія, фольклоротерапія, лялькотерапія, казкотерапія.  

Арт-терапія має позитивний вплив на пізнавальну активність, творчі та 

комунікативні здібності, розвиток уяви, дрібну моторику, кольоросприйняття, 

практичні навички образотворчої діяльності, учить працювати з різноманітними 

матеріалами, сприяє зняттю дитячих страхів, творчому самовираженню, розвиває 

впевненість у своїх силах, ефективно коригує різні відхилення і порушення 

особистісного розвитку. 

Музична терапія, зокрема, відноситься до арт-методик роботи з дітьми-

аутистами (за О. Гарбовською). Упровадження її елементів у освітній процес 

закладів дошкільної освіти дає можливість мати не стільки лікувальний, скільки 

психогігієнічний (профілактичний) і корекційний характер. 

Дослідження сучасних науковців і педагогів-практиків показали, що 

ефективною формою арт-терапії є лялькотерапія – використання лялькової 

драматизації, яка дає можливість у ігровій формі безпечно для дитини програти 

різні життєві ситуації, зняти, зокрема, травматичний чинник. Дієвим методом 

є казкотерапія, яка допомагає зняти психічну напругу. 

Різноманітність видів художньо-творчої діяльності надає можливість їх 

варіювати, що також є ефективним засобом активізації навчання. Переключення з 

одного виду діяльності на інший захищає дитину від перевтоми і водночас 

стимулює її увагу, самостійну діяльність, забезпечує різнобічне сприйняття 

навчального матеріалу, підвищує пізнавальну активність, розвиває творчі 
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здібності, активно залучає до освітнього процесу. Це стосується й дітей з 

обмеженими освітніми можливостями. Як відомо, в інклюзивній освіті 

використовуються саме поєднувальні види діяльності, які сприяють згуртуванню 

колективу, активізації мислення, формуванню сталої уваги. Особливо актуальною 

в умовах інклюзивної освіти є музично-мовленнєва діяльність, яка має 

використовуватися в роботі з дітьми з особливими потребами.  

Пріоритетними в закладах дошкільної освіти залишаються завдання, 

пов’язані зі збереженням здоров’я дитини, а також побудова освітнього процесу 

на основі гри як основного виду діяльності дітей дошкільного віку. Використання 

сучасних соціоігрових технологій дає змогу досить успішно вводити дітей з 

особливостями розвитку і здоров’я в умови закладу дошкільної освіти, створює 

кожній дитині сприятливі умови для індивідуального розвитку. Для підвищення 

фізичної й розумової працездатності, запобігання передчасній втомі й позбавлення 

дітей статичного м’язового напруження в закладах дошкільної освіти проводяться 

фізкультхвилинки з музичним супроводом. Розширенню рухової активності сприяє 

нейрогімнастика (вправи на розтягування, енергетична гімнастика тощо), степ-

аеробіка. 

Діти-аутисти з різними ступенями важкості, діти з порушеннями 

мовленнєвого апарату, вадами зору, затримкою психічного та фізичного розвитку 

можуть вправно виконувати танцювальні рухи, імпровізувати під веселі, ритмічні 

мелодії, розкривати себе через рухливу активність, яка допомагає зосереджуватися 

на улюблених завданнях.  

Педагоги успішно використовують систему музичного виховання Еміля 

Жака-Далькроза, яка придатна і для роботи з дітьми з типовим розвитком, і для тих, 

хто має особливі освітні потреби. Вона поєднує музично-ритмічні завдання 

з ритмічними вправами, що створює можливості для глибшого сприйняття музики, 

сприяє розвитку уваги, памʼяті, налагодженню взаємодії з оточенням, формує 

вміння виражати себе в пластичних рухах, гармонізує емоційний стан.  

Особливе значення (як спосіб розвитку творчих здібностей) має пластична 

імпровізація. Координацію рухів та мовлення, дрібну моторику, здатність до 

концентрації уваги педагоги формують музично-ритмічними вправами з різними 

предметами (каштанами, ритмічними паличками, дерев’яними кубиками тощо). 

Якщо тіло рухається активно, мозок посилює рухові команди, тоді виникає наявний 

внутрішній зворотний зв’язок, і в дитини розвиваються відчуття і розуміння свого 

тіла, його можливостей. 

У процесі інклюзивного навчання необхідно створювати такі умови, за яких 

застосовуються активні та інтерактивні методи. Найбільш продуктивним у роботі 

з дітьми дошкільного віку є метод навчальної гри, який ґрунтується на особливій 

любові дитини до різного роду ігор.  

Суть навчальної гри – моделювання, імітування різних реальних ситуацій. 

Головне призначення цього методу – стимулювати пізнавальний процес шляхом 

відведення у грі кожному з її учасників ролі активного перетворювача дійсності. 
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Наразі ефективним методом, що застосовується у практиці роботи закладів 

дошкільної освіти є відеометод, який сформувався у зв’язку з масовим, 

поширенням різноманітних аудіовізуальних технічних засобів, зокрема 

комп’ютерів та інтернету. Він залежить від якості програмного матеріалу, 

створеного зусиллями педагогів і фахівців із комп’ютерних технологій. Ці засоби 

можуть виконувати весь комплекс дидактичних функцій (повідомлення знань, 

повторення, контролю). Ідеться про нову комплексну дидактичну технологію, яка 

ефективна за умови поєднання з іншими, традиційними методами навчання. 

Провідним напрямом у навчанні і вихованні дітей із особливими потребами 

стала інтеграція. Літературні, музичні й поетичні образи, звісно, не замінять одне 

одного, проте здатні викликати споріднені емоційно-естетичні відчуття, уявлення, 

тим самим у єдності зорових і слухових відчуттів посилюють та активізують 

сприйняття дитиною мистецьких творів. 

Сучасні дослідження та досвід роботи педагогів-практиків дають підстави 

свідчити про те, що діти з особливими потребами можуть проявити себе впевнено 

і творчо. Вони мають достатній потенціал розвитку. Для дітей зі слабкою і 

збудженою психікою музика іноді буває зайвою, викликає дискомфорт і навіть 

головний біль. Але творчий музичний керівник не буде звільняти цих малят від 

музичних занять, а знайде альтернативу такій діяльності. Завдяки правильно 

вибудованому освітньому процесу діти з особливими освітніми потребами досить 

гармонійно розвиваються. Сила виховного впливу художньо-творчої діяльності 

полягає в тому, що основна її ідея доноситься до дитини яскравими образними 

засобами, за допомогою синтезу всіх видів мистецтва (музика, хореографія, 

образотворче мистецтво, художнє слово). 
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У сучасних закладах освіти відбуєваться процес модернізації освітніх 

технологій учнів інклюзивних класів на засадах принципів гуманізму та 

дитиноцентризму. Дітей із синдромом Дауна відрізняє повільний темп розвитку 

мови. За таких обставин ускладнюється процес їх навчання та соціалізації. Через 

це педагоги покликані створити модель навчальної діяльності учнів із синдромом 

Дауна. У статті презентовано вихідні положення щодо введення методики «ТАН-

Содерберг» на етапі опанування учнями мовленнєвими вміннями та навичками з 

урахуванням мультисенсорного підходу. 

Ключові слова: учень із синдром Дауна, мовна навичка, мовленнєва навичка, 

комунікаційні здібності, мультисенсорний підхід, методика «ТАН-Содерберг». 

Modern educational institutions are in the process of modernizing the technologies 

of teaching and educating students in inclusive classes on the basis of the principles of 

humanism and child-centeredness. It is known that younger students with Down syndrome 

are characterized by a slow pace of language development. Under such circumstances, 

the process of their learning and socialization is significantly complicated. Because of 

this, teachers are called to create an optimal model of educational activities for students 

with Down syndrome. The article presents the initial provisions on the uniqueness of the 

introduction of the method «ТАН-Soderbergh» at the stage of mastering students’ speech 

skills and abilities, taking into account the multisensory approach. 

Key words: student with Down syndrome, language skill, speech skill, 

communication skills, multisensory approach, TAN-Soderbergh method. 

 

У сучасних наукових джерелах (О. Гаяш, А. Колупаєва) визначення поняття 

«учень із Синдромом Дауна» презентоване як «генетичне порушення, що 

віддзеркалюється в порушенні в дитині рівня розумового розвитку (різного 

ступеня); характерних рисах обличчя; вроджених вадах серця; сенсорних 

порушеннях (слуху та зору); інших медичних проблемах за різним ступенем їх 

прояву 1, с. 34. Згідно статистичних даних, частота виникнення синдрому 

становить приблизно 1 на 800 або 1000 новонароджених. 

Уперше феномен «синдрому Дауна» був описаний у 1866 р. англійським 

лікарем Дж. Л. Дауном, який охарактеризував його як розумову відсталість, що 

поєднується з характерними зовнішніми ознаками. А через сторіччя, у 1959 р. 
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вчений Ж. Лежен назвав такий синдром «генетичною природою» 5, с. 30. Він 

спричинюється хромосомними розладами розвитку клітини (замість 46 хромосом 

нараховується 47). Додаткова хромосома й змінює кардинально перебіг розвитку 

організму і зокрема мозку 1, с. 34. 

Як правило, учні цільової групи, яка вивчається, розвиваються у двічі 

повільніше, ніж інші. Майже за 9 років навчання вони спроможні засвоїти програму 

4-ох класів початкової школи. Найбільш помітним у таких школярів є відставання 

в мові. Так, у дітей із синдромом Дауна достатньо чітко проявляються розбіжності 

між пасивним і активним словником, що більш чітко позначається під час 

застосування ними зв’язного мовлення 1, с. 34. Через це такі діти є візуалами, бо 

близько 80 % інформації вони сприймають через очі. Водночас характер у таких 

школярів доброзичливий (їх називають «сонячними»). Але через мовленнєві 

складнощі вони відчувають низку проблем у адаптації та соціалізації. 

Підкреслимо, що діти з синдромом Дауна із запізненням починають 

вимовляти перші слова і поєднувати їх у речення, розуміти мову. Із часом 

словниковий запас дитини поповнюється, однак залишаються труднощі з 

розумінням і формулюванням більш складних речень, соціально прийнятним 

мовленням і чітким, упорядкованим застосуванням мови 4, с. 89. Щодо їхніх 

мовленнєвих навичок, то примітним є те, що діти повільно навчаються вимовляти 

звуки, водночас чимало з них мають порушену вимову. Деякі учні спроможні 

правильно вимовляти окремі звуки в простих словах, але мають проблеми з 

вимовлянням у складних, довгих словах. Більше того, їхній артикуляційний апарат 

(рухи щелепи, губи, язик, м’яке піднебіння) функціонує не узгоджено 4, с. 89. 

Підкреслимо, що затримка когнітивного розвитку (здатності розмірковувати 

й розв’язувати проблеми) у молодших школярів із синдромом Дауна може бути як 

легкою, так і важкою. Тому загальна сповільненість навчання є головною 

причиною тривалого розвитку мови й мовлення, що впливає на комунікативну 

сферу. Через це в учнів виникають труднощі в розумінні висловлювань інших 

людей, а також у виразі власних думок (усно і письмово) 4, с. 89. 

Звідси постає очевидним, що сучасні педагоги інклюзивних класів покликані, 

насамперед, допомогти учням розкрити свої здібності та добрати такі методики, які 

сприяли б уведенню в їхній освітній процес мультисенсорний підхід. Адже 

нейрофізіологічні дослідження довели, що діти краще опановують знання, коли 

«вмикаються» усі канали сприймання: слух, зір, дотик, нюх, смак 4. 

Серед мультисенсорних методик найбільш активно сьогодні застосовуються 

такі: методика «Піктограми»; методика глобального читання; методика 

М. Зайцева; голландська методика ТАН–Содерберг; методика «Нумікон» тощо 4. 

Вітчизняними педагогами (Г. Блеч, В. Заремба, Н. Ліщук, Н. Морозова) була 

розроблена спеціальна програма для дітей з особливими освітніми потребами 

«Розвиток мовлення з використанням методики ТАН-Содерберг», що передбачає 

набуття учнями елементарних знань про мовлення (усне і писемне, діалогічне і 

монологічне; про особливості висловлювань, що обумовлені наявними 

комунікативними завданнями, ситуацією спілкування) у освітньому процесі в 

інклюзивних класах початкової школи. Головною метою методики ТАН-Содерберг 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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є розвиток мовлення у дітей (говоріння). До основного завдання розвивального 

курсу в рамках методики належить формування життєвонеобхідних 

компетентностей (мовної, мовленнєвої, комунікативної, фонетичної, граматичної) 

3. В основу програми покладено такі принципи: принцип корекції дефекту, 

орієнтації на пошук й активізацію компенсаторних зон розвитку дитини; 

систематичності та послідовності; зв’язку з життям учнів; візуалізації мови та 

мовлення; доступності через урахування індивідуальних особливостей; залучення 

емоційної сфери під час викладанні 3. 

Головним інструментом означеної методики виступає глобальне читання. 

Оскільки досвід педагогів-практиків свідчить, що краще запам’ятовується учнями 

те, що було побачене, ніж те, що було почуте. Дітям із синдромом Дауна важко 

сприймати мову на слух, їхня сильна сторона – це сприймання інформації з 

довколишнього світу через візуальний канал, тому звуки візуалізуються. Це 

допомагає учням опановувати звукову систему української мови. Через 

візуалізацію мови школярі засвоюють словник, лексичне значення слів, писемне 

мовлення. Мова стає зрозумілою і доступною. 

Одним із ключових компонентів методики є складання ТАН-історії. Для 

цього слід створити оптимальні умови для продуктивної розмови педагога з учнями 

та між учнями. Така розмова спирається, насамперед, на досвід школяра та його 

емоції. Приводом для розмови може бути якийсь випадок або ситуація, що є 

актуальною для дитини. Наприклад, її день народження. Тези учнів спочатку 

фіксуються, а далі на цій базі створюються малюнки, що відображають зміст 

записів. Важливо, щоб учень бачив те, про що говорить. 

У процесі складання ТАН-історії вчитель підкріплює розмову відповідними 

діями та рухами, які допомагають дітям зрозуміти та осмислити суть сказаного. 

Так, учні краще зосереджують увагу і запам’ятовують необхідний матеріал. Аркуш 

з історією залишається в індивідуальній деці учня (оскільки в цій особистій історії 

йшлося про пережиті події). Тому в нього згодом виникає бажання переглянути 

деку та поміркувати. Пізніше, коли дитина перечитує ту або ту історію, емоційна 

пам’ять сприяє розвитку її мовлення. В історіях виокремлюють ключові слова, які 

діти мають засвоїти в межах навчальної теми. Слова-картки слід час від часу 

переглядати та коментувати в іграх, щоб навчитися «читати» і говорити. 

Працюючи зі словниковими картками, треба дотримуватись принципів 

співвіднесення, вибору та називання 2; 3. Запуск методики ТАН-Содерберг (з 

альбомом «Моя власна дека для розвитку мовлення») відбувається в чотири етапи: 

підготовчо-організаційний (фотозйомка); вибір фотографій для укомплектування 

фотоальбому (фотографії з образами людей, їх діяльністю, яка викликає 

зацікавленість у дитини); розмовний (коли з обраних фотографій потрібно 

укомплектувати альбом (формат А 4) у такий спосіб, щоб було місце для запису 

висловлювань дитини; презентація власної ТАН-історії. При цьому динаміка 

формування пізнавальної діяльності та мовленнєвого розвитку в дитини 

встановлюється відповідно до таких актуальних ліній розвитку: комунікативні 

умови, комунікативні навички, візуальне розрізнення, артикуляція, структура 

речення, структура розповіді. 
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Отже, діти із синдромом Дауна успішно інтегруються до звичайних класів. 

Однак процес їхньої освіти є достатньо тривалим через різноманітні труднощі. 

Тому освітня програма для таких учнів має бути індивідуалізованою зі 

спеціальними модифікаціями дидактичного матеріалу та з опорою на 

мультисенсорні методики. 
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У статті представлено зміст авторського практикуму «Основи 

лялькотерапії» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна 

освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта», а також для 
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вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів початкових класів, фахівців у 

галузі спеціальної та інклюзивної освіти. 

Ключові слова: лялькотерапія, технології лялькотерапії, майбутній 

фахівець, професійна підготовка. 

The article presents the content of the author’s workshop “Fundamentals of Puppet 

Therapy” for applicants for higher education in specialties 012 “Preschool Education”, 

013 “Primary Education”, 016 “Special Education”, as well as for working educators 

of preschool institutions, primary school teachers, specialists in the sphere of special and 

inclusive education. 

Key words: puppet therapy, puppet therapy technologies, future specialist, 

professional training. 

 

Значний інтерес сучасних педагогів викликають численні арт-терапевтичні 

технології в роботі з дітьми та принципи побудови цієї роботи в освітньому закладі. 

Серед таких засобів за силою дії емоційно-чуттєвих, естетичних вражень є новітня 

для вітчизняної психолого-педагогічної науки та практики технологія – 

лялькотерапія. 

Лялькотерапія є одним із перспективних та водночас малодосліджених видів 

арт-терапії, який має інтегративний характер впливу на дитину та може 

використовуватися в найрізноманітніших варіантах під час виховної, корекційної, 

навчальної, діагностичної роботи педагога. З огляду на надзвичайну психолого-

педагогічну дію на дитячу особистість лялькотерапія може стати досить 

ефективною психолого-педагогічною технологією, відчутно збагатити вітчизняну 

педагогічну інноватику та мати непересічну цінність для педагогічної практики, 

особливо для налаштованих на творчість педагогів.  

Лялькотерапія – це окремий вид гри з лялькою, який сьогодні є самостійним 

психолого-педагогічним напрямом корекційно-розвивальної теорії та практики 

завдяки привнесенню в гру з лялькою специфічних методик та технологій роботи, 

пов’язаних з усуненням негативних особистісних емоційно-чуттєвих 

дискомфортів. 

Питання використання лялькотерапії в роботі з дітьми різного віку було 

предметом наукових пошуків таких учених, як: Л. Бегас [0], Л. Лохвицька [0], 

Ю. Рібцун [0], А. Татаринцева [0], О. Федій [0; 0], Н. Хлопоніна [0], 

О. Шевцова [0] та інших науковців. Так, у наукових напрацюваннях О. Федій [0] 

розглянуто сучасні підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників до застосування 

лялькотерапії як новітньої інтеграційної психолого-педагогічної технології, 

наведено теоретико-практичний аспект використання лялькотерапії у світлі 

особистісно орієнтованої педагогіки, висвітлено основні напрями та принципи 

використання ляльки в корекційно-виховній роботі педагога з дітьми різних 

категорій у освітньому закладі з навчальною, діагностичною та коригувальною 

метою. Авторкою також висвітлено зарубіжний досвід використання ляльки в 

корекційно-реабілітаційній роботі з дітьми дошкільного віку, які мають певні 
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порушення соціально-особистісного та психофізичного розвитку, проаналізовано 

наявні психолого-педагогічні технології лялькотерапії у світлі гуманістичних 

підходів особистісно орієнтованої педагогіки [0]. 

У дослідженні О. Шевцової продемонстровано інсценування казки за 

допомогою арт-терапевтичного методу лялькотерапії, доведено, що запропонована 

методика допомагає вчителеві залучити дітей до діалогу, вчить аналізувати усне 

мовлення, застосовувати граматичні правила, розроблено методичні рекомендації 

з використання комплексу психолого-педагогічних технік і прямого та 

опосередкованого впливу на особливості емоційної зрілості підлітків [0]. 

Водночас в Україні, на жаль, бракує підручників, посібників, практикумів, 

які б допомагали фахівцям не лише теоретично, а й практично оволодіти 

технологіями лялькотерапії.  

Нами було розроблено практикум «Основи лялькотерапії», який є відповіддю 

на запити професійної освіти здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 

«Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта». Означеним практикумом можуть 

також послугуватися вихователі закладів дошкільної освіти, вчителі початкових 

класів, фахівці в галузі спеціальної та інклюзивної освіти [0].  

Здобувачі освіти, які в працюватимуть з практикумом під час навчальних 

занять, зможуть зацікавитися лялькотерапією, набути фахових компетенцій щодо 

її суті та змісту, видів ляльок, які використовуються в практиці лялькотерапії, 

застосування ляльок-«моральних путівників» для формування життєвої 

компетентності дитини.  

Безперечною перевагою практикуму є ознайомлення майбутніх та 

працюючих фахівців з так званими «інклюзивними» ляльками, а також 

цікавинками у світі ляльок.  

У практикумі реалізовано творчий підхід до роботи з ляльками різних видів, 

надано можливість здобувачам освіти спробувати свої можливості під час розробок 

корекційних занять з використанням ляльок. Із цією метою в практикумі 

пропонуються такі завдання, як: 1. Підтвердіть або спростуйте твердження: Процес 

виготовлення ляльок також є корекційним. 2. Складіть список тем, які можна 

запропонувати для обговорення з дітьми з використанням ляльок-«моральних 

путівників». 3. Яку ляльку-«морального путівника» Ви б запропонували обрати для 

використання під час обговорення таких тем: «Іграшки – свої та чужі», «Образа», 

«Подружка захворіла», «Я не така / такий, як інші». 4. Розробіть фрагмент 

корекційного заняття з використанням логопедичної ляльки / ляльки-маріонетки / 

пальчикової ляльки / «інклюзивної» ляльки. 5. Подивіться фото деяких 

«інклюзивних» ляльок, які існують у світі. У чому полягає специфіка їх 

використання в корекційно-педагогічній практиці? 6. Висловіть аргументи ЗА / 

ПРОТИ використання «інклюзивних» ляльок для навчання, виховання та корекції 

розвитку дитини.  
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У змісті практикуму не залишено поза увагою й загальні теоретичні аспекти 

лялькотерапії, якими обов’язково мають оволодіти фахівці, наприклад: 

1. Установіть відповідність між функцією лялькотерапії та її змістом. 

2. Пронумеруйте правильну послідовність процедури проведення лялькотерапії. 

3. Напишіть, яку назву має кожний з трьох напрямів лялькотерапії, які актуальні 

для становлення особистості дитини. 4. Запишіть назву ляльки, користуючись її 

зображенням. 5. Запишіть основні принципи використання ляльок під час 

морального виховання тощо. 

За висновками експертів розроблений авторський практикум «Основи 

лялькотерапії» для здобувачів вищої освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна 

освіта», 013 «Початкова освіта», 016 «Спеціальна освіта» сприятиме якості 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти за вказаними напрямами, а також 

може бути рекомендований для використання вихователями закладів дошкільної 

освіти, вчителями початкових класів, фахівцями в галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти. 
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Автор формулює вимоги до інструментарію інтерактивних технологій 

навчання, які використовуються для підготовки майбутніх соціальних працівників 

до інклюзивної освіти. Розглядаються етапи інтерактивних технологій навчання: 

початок і перебіг інтеракції, керування нею, підведення підсумків.  

Ключові слова: інклюзивна освіта, соціальна робота; майбутній соціальний 

працівник; технологія навчання; інтерактивні технології навчання. 

The author formulates requirements for the tools of interactive learning 

technologies used to prepare future social workers for inclusive education. The stages of 

interactive learning technologies are considered: the beginning and course of 

interaction, its management, summarizing. 

Key words: inclusive education, social work; future social worker; learning 

technology; interactive learning technologies. 

 

Сучасні завдання підготовки майбутніх соціальних працівників до 

інклюзивної освіти зазвичай вирішуються шляхом упровадження в освітній процес 

інтерактивних технологій. Тому означена проблема виходить на одне з перших 

місць у теорії педагогіки і практиці підготовки соціальних працівників [1–8 та ін.]. 

Оскільки інтерактивні технології є діалогічними за своєю суттю, їхнє застосування 

сприятиме розвитку навичок взаємодії, критичного мислення майбутніх 

соціальних працівників. Тому постає важливе практичне завдання узагальнення і 

структуризації інструментарію інтерактивних технологій навчання, адже вони 

мають великі можливості для підготовки майбутніх соціальних працівників до 

інклюзивної освіти. 

Формами інтеракцій можуть бути відомі дискусійні технології – «дебати», 

«круглий стіл», «судове засідання», «форум», «засідання експертної групи», 

«симпозіум», «акваріум». Сформулюємо вимоги до інструментарію інтерактивних 

технологій навчання на всіх етапах освітнього процесу: початку й перебігу 

інтеракції, керування нею, підведенні підсумків. 

Щодо створення тимчасових мікрогруп, то кількість учасників у них має 

становити 5–6 осіб, а тривалість їхнього існування переважно 5–6 хв. Мета цих груп 

– підготувати ґрунт для подальших етапів освітнього процесу, а завдання: 

підготовка спільної для студентської групи теми для обговорення; перегляд і нове 

формулювання її мети; вибір подальших дій, наприклад, інших варіантів теми для 

обговорення чи переходу до планування практичних завдань-проєктів; проведення 

«мозкової атаки»; обмін ідеями, власним досвідом; формулювання проблем для 

подальшого навчального дослідження чи для загального обговорення, визначення 

кількості запрошених доповідачів-експертів; вияв розбіжностей і розходжень [5]. 
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Суто тимчасовий характер мікрогруп майбутніх фахівців у сфері соціальної 

роботи не вимагає якогось особливого підходу: групи комплектуються як згідно з 

їх розміщенням в аудиторії, так і за алфавітом, жеребкуванням тощо. Працюючи із 

тимчасовими мікрогрупами, педагог має тримати в полі зору три основні моменти: 

мету, час, результати роботи. Групи отримують від педагога ясні орієнтири щодо 

того, який результат очікується внаслідок обговорення. Педагог у кожній 

мікрогрупі сам призначає ведучого, а свого представника-доповідача, як правило, 

кожна група визначає сама. Представники створюють тимчасову експертну раду, 

яка обговорює всі пропозиції. Здебільшого перелік пропозицій чи основних ідей 

записується на дошці (інтерактивній), папері чи плівці кодоскопа [5]. 

У кожній мікрогрупі бакалаври соціальної роботи виконують певні ролі, 

відповідні функції. Ведучий організовує обговорення проблеми, залучає до цього 

інших членів групи. «Аналітики» ставлять запитання учасникам під час 

обговорення, піддають сумніву висловлені ідеї. «Протоколісти» фіксують усе, що 

стосується розв’язання проблеми; після завершення первинного обговорення вони 

мають виступити перед усією студентською групою і подати думку, позицію своєї 

мікрогрупи. «Спостерігачі» оцінюють участь кожного члена мікрогрупи на основі 

заданих педагогом критеріїв. 

Алгоритм дії студентської групи за такого способу організації інтеракції є 

таким: формулювання проблеми; розбивка учасників на мікрогрупи, розподіл 

ролей у мікрогрупах, роз’яснення педагогом мети інтеракції та правил участі 

майбутніх соціальних працівників у інтеракції; обговорення проблеми в 

мікрогрупах; подання результатів обговорення всій студентській групі; 

продовження обговорення і підведення підсумків [5]. 

Початок інтеракції є надзвичайно важливим моментом у її проведенні. 

Важливою є навіть розміщення майбутніх соціальних працівників в 

аудиторії – потрібно сісти так, щоб кожний міг бачити обличчя співрозмовників. 

Найкращим є розміщення по колу. Серед прийомів початку інтеракції 

використовуються: викладення проблеми чи опис конкретного випадку; рольова 

гра; показ відеофільму чи кінофільму; показ матеріалу (об’єкта, ілюстративного 

матеріалу тощо); запрошення експертів; використання поточних новин; 

магнітофонні записи; стимулювальні запитання: не тільки «що?», «де?», «коли?», а 

й «що відбулося б, якби?» [4; 5; 8]. 

Управління інтеракцією полягає не в постійних директивних репліках чи 

викладенні власної позиції з кожного обговорюваного питання. Використовуються 

дивергентні запитання (на відміну від конвергентних), які не передбачають єдиної 

правильної відповіді, спонукають до пошуку, творчого мислення. Конвергентні 

запитання, замість того, щоб стимулювати обговорення, можуть гальмувати його, 

а мовчання педагога, пауза дає майбутнім фахівцям можливість подумати. 

Запитання в момент неясності, плутанини в основних поняттях чи фактичних даних 

можуть призвести до ще більшого замішання, тому в інтеракції важливі 

роз’яснювальні, інформативні (короткі) вислови педагога, парафраз (короткий 

переказ), який пояснює суть позиції майбутніх соціальних працівників. Він 

особливо ефективний тоді, коли думка сформульована не досить чітко. Ефективне 

проведення навчальних інтеракцій залежить від створення атмосфери 
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доброзичливості й уваги до кожного. Безумовним правилом є зацікавлене 

ставлення до майбутніх соціальних працівників, коли педагог вислуховує кожного 

з однаковою увагою і повагою як до особистості, так і до їхньої точки зору. 

Однією із найскладніших проблем є реакція на помилки майбутніх 

соціальних працівників. Безумовне правило інтеракції – утримуватися від будь-

яких похвал чи критики. Водночас педагог не має залишати без уваги нелогічність 

міркувань, явні протиріччя, необґрунтовані, нічим не аргументовані вислови. 

Необхідно тактовними репліками прояснити твердження чи наведені фактичні 

дані, підтримати висловлену думку, спонукаючи замислитись про логічний 

наслідок висловлених ідей. За тривалого обговорення ведеться проміжне 

підведення підсумків інтеракції – «протоколісти» підводять підсумки обговорення 

на поточний момент так, щоб учасники могли краще зорієнтуватися у подальшому 

обговоренні [5]. 

Підводячи підсумки обговорення, педагог здійснює: підсумок сказаного з 

основної теми; огляд застосованих в інтеракції даних соціальної роботи, фактичних 

відомостей; перегляд того, що вже обговорювалось, і питань, які будуть 

обговорюватися; аналіз перебігу обговорення. Вимогами до підведення підсумків 

є: стислість, змістовність, відображення всього спектру аргументованих думок. У 

кінці інтеракції загальний підсумок є не стільки і не тільки завершення роздумів 

над означеними проблемами, скільки орієнтир на подальші роздуми майбутніх 

соціальних працівників, можливий відправний момент для переходу до вивчення 

іншої теми. 

 

Список використаних джерел 

1. Богданова І. М. Використання інтерактивних технологій у підготовці 

майбутніх соціальних працівників. Вісник Національної академії Державної 

прикордонної служби України. 2011. Вип. 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps

_2011_4_8. 

2. Журат Ю. В., Тернавська Т. А., Фесун Г. С., Канівець Т. М. Інтерактивні 

методи соціально-педагогічної роботи та ефективність їх використання в 

діяльності ЦСССДМ. Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2020. № 3(36). 

С. 42‒46.  

3. Карпенко Н. А. Інтерактивні методи професійного розвитку менеджерів 

соціальної роботи. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Ін-ту психології 

ім. Г. С. Костюка АПН України. К. : Логос, 2008. Т. 7. Вип. 15. С. 121–124. 

4. Лебедик Л. В., Стрельніков В. Ю., Стрельніков М. В. Сучасні технології 

навчання і методики викладання дисциплін : Навчально-методичний посібник для 

слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти. Полтава : ТОВ «АСМІ», 2020. 303 с. 

5. Лебедик Л., Стрельніков В. Інтерактивні технології навчання майбутніх 

фахівців у сфері соціальної роботи. Імідж сучасного педагога. 2020. № 4 (193). 

C. 49–53. URL : http://isp.poippo.pl.ua/article/view/212383/pdf_76. 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

214 

6. Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія. 

Тернопіль : Економічна думка, 2010. 326 с. 

7. Михайленко О. В. Використання інтерактивних методів у процесі 

підготовки майбутніх соціальних педагогів. Наукові праці. Педагогіка. 2014. 

Вип. 239. Т. 251. С. 121–126. 

8. V.Yu. Strelnikov, L.V. Lebedyk, T.V. Hura, S.I. Sysoieva, S.V. Stankevych, 

E.V. Shapovalova, O.Ye. Avilova. Leadership and social work in the environmental 

management system. Ukrainian Journal of Ecology. 2021. № 11 (2). С. 349–351. URL: 

https://www.ujecology.com/articles/leadership-and-social-work-in-the-environmental-

management-system.pdf. 

  



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

215 

СЕКЦІЯ ІV 
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НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 

м. Харків, Україна 

 

У статті розглядається проблема пошуку нових прийомів та способів 

підвищення мотивації навчання іноземних мов. Розкрито суть понять 

«педагогічна технологія» та «СМАРТ-освіта», які здатні забезпечити високий 

рівень навчання, що відповідає завданням та можливостям сьогоднішнього світу; 

наводиться приклад роботи з платформою «Liveworksheets». 

Ключові слова: нові інформаційні технології, педагогічна технологія, 

самостійна робота, соціальні мережі, навчання, іноземні мови. 

The article deals with the problem of finding new ways and methods of increasing 

motivation to learn foreign languages. The definitions of the terms “Pedagogical 

technology” and “Smart Education” which are able to provide the high level of learning 

that meets the challenges and opportunities of today’s world are given; the example of 

working with the platform “Liveworksheets” is given. 

Key words: the latest information technology, pedagogical development, 

independent work, social networks, education, foreign languages. 

 

Останнім часом у педагогічній освіті відбуваються значні зміни, які 

охоплюють практично всі сторони навчального процесу. З’являються нові способи 

та форми навчання, за допомогою яких здійснюється навчальний процес. Усе 

частіше порушується питання про застосування сучасних педагогічних технологій 

у навчанні іноземних мов методів, які б сприяли розвитку комунікативних умінь 

здобувачів освіти, удосконаленню навичок письмового і усного мовлення з метою 

забезпечення іншомовного та міжнародного спілкування з носіями мови. 

Пошук нових педагогічних технологій спричинено недостатньою 

мотивацією студентів вивчення іноземної мови, зокрема з труднощами засвоєння 

обсягу матеріалу. Проте досвід роботи у вищій школі доводить, що використання 

сучасних джерел та засобів збуджує у слухачів інтерес, підвищує їхню мотивацію 

до навчання, що і зумовлює потребу у пошуку і застосуванні нових способів, 

засобів технологій навчання. 

Застосування сучасних педагогічних технологій у процесі навчання 

іноземних мов дозволяє відтворювати навчальні ситуації, допомагає доповнювати 

традиційні методи навчання, сприяє формуванню основних навичок іншомовного 

спілкування від усвідомлення можливості висловлювати думку іншою мовою до 

самостійного вирішення комунікативних завдань, підвищує бажання, 
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зацікавленість учнів по-новому поглянути на предмети, що вивчаються, 

розкриваючи, таким чином, їх творчі та інтелектуальні можливості, таланти [4]. 

Педагогічну технологію розглядаємо як сукупність прийомів, сфера 

педагогічного знання, що відображає характеристики глибинних процесів 

педагогічної діяльності, особливості їх взаємодії, управління якими забезпечує 

необхідну ефективність навчально-виховного процесу [1]. 

Основним джерелом знань є електронний, освітній Інтернет-контент, який 

передбачає технологічні операції у сучасному просторі, спрямовані на 

забезпечення зворотного зв’язку вчителів та учнів, обмін знаннями між ними. У 

зв’язку з цим «СМАРТ» освіта є рушійною силою розвитку освітніх систем. 

«СМАРТ» освіта – це, по-перше, передбачає комплексну модернізацію всіх 

освітніх процесів, а також методів і технологій, що використовуються в цих 

процесах [2]; по-друге, «СМАРТ» освіта здатна забезпечити високий рівень 

навчання, що відповідає завданням та можливостям сьогоднішнього світу, 

дозволяє молодим людям пристосовуватися в умовах швидкозмінного, нестійкого 

середовища, забезпечити перехід від книжкового контенту до активного за 

допомогою єдиного загального сховища навчальних матеріалів за наявності 

аналітичної системи пошуку. Якість навчальних матеріалів у сховищі має постійно 

контролюватись впровадженням різних матеріалів та працювати в єдиній команді 

з системами управління навчальним процесом. 

Розглядаючи актуальні інноваційні технології, слід докладніше зупинитись 

на проблемі використання Інтернет-ресурсів у навчанні іноземної мови. 

Можливості використання онлайн-ресурсів величезні, наприклад, за 

допомогою веб-ресурсів можна:  

• додавати матеріали з мережі до змісту уроку; 

• здійснювати самостійний пошук інформації учнями в межах роботи над 

проєктом; 

• організувати та розвивати вміння та навички читання, використовуючи 

матеріали з мережі будь-якого ступеня складності; 

• покращувати навички аудіювання на основі звукових текстів мережі 

онлайн-ресурсів; 

• збагачувати словниковий запас лексикою, скороченнями сучасної іноземної 

мови; 

• вивчати культуру мови, якій навчаєш [3]. 

Зараз існує велика кількість сайтів, присвячених самостійному вивченню 

іноземних мов. На таких сайтах можна знайти готові заняття для викладачів 

іноземних мов, вправи, аудіо записи, незрозумілі для здобувача освіти граматичні 

пояснення. 

Як свідчить аналіз досвіду викладачів вищої школи, для вивчення англійської 

мови активно використовують платформу «Liveworksheets», яка дає можливість 

перетворити традиційні друковані робочі листи в інтерактивні онлайн-вправи з 

самоконтролем, які називаються «інтерактивними робочими листами». Здобувачі 

освіти можуть виконувати завдання онлайн та надсилати свої відповіді викладачу, 

що мотивує та економить час і папір учасників освітнього процесу. Крім того, 

інтерактивні робочі листи дають можливість використовувати переваги нових 
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технологій, які застосовуються в освіті: вони можуть включати звуки, відео, вправи 

на перетягування, відомі ток-шоу, з’єднання стрілками, новини, множинний вибір 

і навіть вправи на говоріння, які учні мають виконувати за допомогою мікрофона. 

Перевага платформи в тому, що вона проста та зручна в роботі, тому є однією з 

найкращих платформ для вивчення мови. 

Прикладом такої роботи може бути робота з аудиотекстами з сайту 

«Liveworksheets». Викладач пропонує студентам завдання на телефон, яке вони 

спочатку слухають, а потім виконують конкретні вправи до нього. Результат 

автоматично відправляється викладачу на поштову скриньку. Аудіо до багатьох 

текстів триває всього 2 хвилини, це сприяє тому, що слухач за цей час не 

втомлюється, увага його не розсіюється і не зникає зацікавленість. Наприклад, одна 

з тем називається «Score twice before you cut once». Це англійське прислів’я, яке 

перекладається українською «Сім разів відміряй, один раз відріж».  

На початку аудозапису автор описує у декількох реченнях зміст прислів’я. 

Так, він каже: «One should double-check one’s measurements for accuracy before 

cutting a piece of wood; otherwise it may be necessary to cut again, wasting time and 

material. measure twice and cut once proverb. Plan and prepare in a careful, thorough 

manner before taking action». Як свідчить аналіз, при колективному прослуховуванні 

виникають різні проблеми. Після цього автор починає розповідь. Під час 

прослуховування здобувачі освіти роблять позначки. Запис дозволяється слухати 

2–3 рази. При першому прослуховуванні маємо звернути увагу на швидкість 

промови диктора, його інтонацію, спробувати зрозуміти загальний зміст тексту. 

Під час другого прослуховування важливо записати: «Хто? Де? Коли? Що 

зробив?». 

Якщо текст виявився складним або мова диктора дуже швидка, то 

рекомендується запис слухати тричі. Після цього викладач ставить запитання типу 

«true or false» (правда чи не правда), щоб дізнатися, наскільки добре студенти 

засвоїли текст. Далі виконується робота в парах. Здобувачі освіти мають переказати 

текст своєму співрозмовнику, поставити та відповісти на запитання щодо змісту. У 

такий спосіб формуються вміння працювати в парах, що сприяє розвитку 

діалогічного мовлення.  

Перевагою роботи на платформі «Liveworksheets» є те, що викладач може 

чергувати легкі та складні аудіо тексти. Наприклад, упродовж тижня здобувачі 

слухають легкі, досить короткі тексти, які тривають 1-2 хвилини, а перед вихідними 

дати запис середнього рівня, щоб у них було достатньо часу прослухати матеріал 

та записати найважливіші моменти, щоб після вихідних на заняттях обговорити їх 

з викладачем. Підкреслимо, декілька років тому неможливо було уявити, що можна 

слухати носія мови в режимі реального часу, але сьогодні завдяки новим 

інноваційним технологіям надано цю можливість, що робить вивчення іноземної 

мови в рази простіше та набагато цікавіше. 

Отже, сьогодні неможливо уявити навчальний процес без використання 

інноваційних педагогічних технологій. На сьогоднішній день викладач іноземної 

мови має безліч можливостей, які допомагають проводити заняття цікаво, 

пізнавально та різноманітно, що сприяє підвищенню активності здобувачів освіти 

і певною мірою змінюють роль і функції викладача. Порівняно з традиційним 
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методом навчання, нові впровадження у навчання неминуче змінюють роль 

педагога. Крім того зростає можливість збільшення обсягу самостійної роботи 

здобувачів; посилюється мотивація навчання, значно підвищується інтерес до 

пізнавальної діяльності, що відображається на рівні сформованості комунікативних 

навичок. 
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Статтю присвячено проблемі впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у сучасних закладах дошкільної освіти. Зазначено, що оновлення 

системи дошкільної освіти в Україні характеризується розвитком інноваційних 

процесів. Істотною особливістю цієї тенденції є пошук ефективних ігрових 

інтерактивних технологій. У статті розглядається інтерактивне ігрове 

моделювання як педагогічна технологія, яка сприяє досягненню педагогічних та 

виховних цілей.  

Ключові слова: моделювання, метод ігрового моделювання, інтерактивна 

технологія, інноваційна педагогічна технологія. 

The article is devoted to the problem of introduction of innovative pedagogical 

technologies in modern preschool educational institutions. It is noted that the renewal of 

the preschool education system in Ukraine is characterized by the development of 

innovation processes. An essential feature of this trend is the search for effective gaming 

interactive technologies. The article considers interactive game modeling as a 

pedagogical technology that contributes to the achievement of pedagogical and 

educational goals. 

https://infourok.ru/primenenie-smarttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-mobu-sosh-obrazovanie-bez-granic-540134.html
https://infourok.ru/primenenie-smarttehnologii-v-obrazovatelnom-processe-mobu-sosh-obrazovanie-bez-granic-540134.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye
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Тенденцією сучасної освіти стало використання в навчальному процесі 

інноваційних педагогічних технологій. Сьогодення в практиці навчання широко 

застосовуються технології, що активізують процес, основою якого є інтерактивне 

ігрове моделювання. Згідно з дослідженнями в галузі активного навчання, було 

встановлено, що в інтерактивній грі засвоюється близько 90% матеріалу [4, с. 6]. 

Використання ігрових технологій вихователями закладів дошкільної освіти 

(далі ‒ ЗДО) у психолого-педагогічному супроводі дітей дошкільного віку, надає 

можливість педагогу: поєднати великий обсяг проблемних завдань, що 

характеризуються багатоаспектністю, варіативністю, змінюваністю та вірогідністю 

отримання нових алгоритмів формування основних компетенцій дітей, що 

передбачено БКДО України; залучати в освітньо-виховний процес якомога більшої 

кількості учасників; формувати вміння і навички особистості дитини для її 

повноцінного і гармонійного розвитку. В умовах сучасного освітнього процесу у 

ЗДО ігрові технології навчання є ефективним засобом формування пізнавального 

інтересу дітей дошкільного віку й важливою умовою створення розвивального 

середовища [4, с. 101]. 

Навчання, яке здійснюється за допомогою інтерактивних технологій, сприяє 

оволодінню способами засвоєння знань, формування вмінь і навичок у процесі 

взаємодії педагога та учня як суб’єктів освітнього процесу. Такі технології 

спираються на такі процеси, як творче та продуктивне мислення, поведінку, 

комунікацію, тобто під час такого навчання вихованці опановують навичками 

спілкування, постійно взаємодіють один з одним та іншими людьми, вчаться 

мислити критично, займаються розв’язанням проблем, заснованих на аналізі 

ситуаційних завдань та вітагенного навчання [6, с. 112]. 

Технології інтерактивного навчання на основі ознак відтворення (імітації), 

модельного представлення в навчанні, поділяються на імітаційні та неімітаційні. 

Імітаційні інтерактивні технології ґрунтуються на імітаційному або імітаційно-

ігровому моделюванні явищ, що мають місце насправді [2]. 

Ігрове моделювання розглядають як різновид ігрового методу, важливий 

інструмент розвитку мислення, пам’яті, уваги учня в процесі вивчення ним змісту 

навчальних дисциплін, що здійснюється через «занурення» у конкретну ситуацію, 

змодельовану в навчальних цілях, та передбачає максимально активну позицію 

самих учнів [8, с. 286]. 

Метод ігрового моделювання поєднує методи та прийоми активізації 

діяльності учнів, допомагає педагогам у створенні педагогічного процесу навчання. 

Завдяки ігровому моделюванню з’являється можливість як для індивідуалізації цієї 

роботи, так і для спільної діяльності [3]. 
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Порівняно з іншими методами, які застосуються в практиці вихователів ЗДО, 

ігрове моделювання вирішує проблеми взаємовідносин між учасниками гри, тобто 

діє принцип зворотного зв’язку, виробляються ціннісні орієнтири; піднімається 

самооцінка учнів, що сприяє розвитку їх конкурентоспроможності та впевненості 

в собі. На ігрових заняттях важливу роль відіграють різноманітні види активності 

учнів. Вирішальною умовою ефективності ігрової взаємодії є активність між 

учасниками як внутрішньогрупова, так й міжгрупова. Інтерактивна технологія 

«провокує» соціальну, фізичну та пізнавальну активність учнів, кожна з яких є 

значущою для досягнення запланованих результатів відповідно до поставленої 

ігрової мети [2, с. 20].  

Використання інтерактивних технологій на заняттях дозволяє перейти від 

пояснювально-ілюстрованого способу навчання до діяльнісного, у якому дитина 

стає активним суб’єктом, а не пасивним об’єктом педагогічного впливу. Це сприяє 

усвідомленому засвоєнню знань дошкільнятами [7, с. 104]. 

Навчання із застосуванням інтерактивних комплексів стає більш якісним, 

цікавим та продуктивним. Інтерактивна дидактична гра має певний результат, який 

є фіналом гри, надає грі закінченості. Він виступає, насамперед, у формі вирішення 

поставленого завдання та дає дошкільникам моральне та розумове задоволення. 

Для педагога результат гри завжди є показником рівня досягнень дітей, чи 

засвоєння знань, чи їх застосування. 

Ефективність навчання із застосуванням інтерактивних технологій у ЗДО 

залежить як від якості застосовуваних педагогічних програмних засобів, так й від 

уміння раціонально та вміло їх використовувати в освітньому процесі. Основними 

умовами використання інтерактивних технологій у дошкільних освітніх 

організаціях є: взаємозв’язок та взаємодія понятійних, образних та дієвих 

компонентів мислення вихованців, відображення системи наукових понять у 

вигляді ієрархічної структури, виконання контрольованих тренувальних дій, 

дотримання здоров’язбережувальних дій, підготовка педагога до роботи із 

застосуванням інтерактивних технологій, знання педагогом дидактичних вимог до 

навчального процесу та використання інтерактивних технологій [5, с. 180]. 

Педагоги ЗДО мають проводити консультації для батьків, під час яких слід 

звернути увагу на те, що вразі дотримання гігієнічних норм при взаємодії дитини з 

комп’ютером, здійснення змістовного відбору ігор та систематичного проведення 

фізхвилинок, фізпауз та гімнастики для очей, інтерактивні ігри можуть стати 

відмінним помічником у освітньому процесі дитини. Крім того, інтерактивні ігри – 

настільки універсальний засіб навчання, що його може використовувати та 

створювати кожен з батьків.  

Слід підкреслити, що в інтерактивному навчанні переважає відкрите групове 

спілкування, учні вчаться взаємодіяти в групі, виникає потреба в активному 

інформаційному обміні, що сприяє мотивації, розвитку готовності учнів до 
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майбутньої діяльності. Завдяки інноваційному підходу, що передбачає 

використання елементів ігрового моделювання, значно розширюються 

консервативні рамки традиційного навчання за допомогою нестандартних 

елементів моделі. Його переваги різноманітні, ефективні та затребувані, що 

позитивно позначається на результативності освітнього процесу. 

Отже, за правильної організації взаємодії дитини дошкільного віку з 

довкіллям у різних видах діяльності (навчальної, продуктивних видах діяльності 

(малюванні, ліпленні, аплікації, конструюванні), якими дитина оволодіває з 

використанням ігрових технологій, можна ефективніше досягати позитивного 

результату її всебічного розвитку. 

Використання сучасних інтерактивних технологій у ЗДО є ефективним 

засобом виховання та розвитку творчих здібностей дошкільників, формування 

їхніх особистості, збагачення інтелектуальної сфери вихованців, а також засобом 

підвищення кваліфікації освітянина. 
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У статті окреслено актуальну для сьогодення тему впровадження 

інноваційних технологій на уроках біології у загальноосвітніх навчальних закладах. 

З’ясовано вплив інноваційних технологій на ефективність і якість навчання в 

офлайн і дистанційному форматі. Наведено приклади інноваційних технологій, які 

можуть використовуватися на уроках біології. 

Ключові слова: інноваційна технологія, біологія, дистанційне навчання, 

ефективність навчання.  

The article outlines the current topic of introducing innovative technologies in 

biology lessons in secondary schools. The influence of innovative technologies on the 

efficiency and quality of learning in offline and distance learning has been clarified. 

Examples of innovative technologies that can be used in biology lessons are given. 

Key words: innovative technology, biology, distance learning, learning efficiency. 

 

Пандемія ХХІ століття зробила корективи в розвитку освіти та актуалізувала 

проблему використання інноваційних технологій навчання. На сьогоднішній день 

існує багато форм і методів навчання біології в школі, що орієнтовані на 

покращення якості навчання. 

Традиційна технологія навчання не є досконалою. Вона має багато недоліків, 

а саме: орієнтація на пам’ять, а не на мислення дитини; не сприяє розвитку творчих 

здібностей, самостійності, вмотивованості, адже діти звикають до 

відтворювального формату знань; авторитарний стиль навчання. Цим зумовлено 

зростання уваги освітян до інноваційних технологій, які все частіше 

використовуються під час викладання різних навчальних дисциплін у закладах 

освіти.  
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Освітня компонента «Біологія» відзначається особливістю форм, методів і 

засобів навчання, що обумовлені особливими об’єктами вивчення (живі організми, 

явища живої природи, людина як біологічна істота). 

У цьому дослідженні інноваційні технології навчання ми розглядаємо як 

цілеспрямовані, систематичні й послідовні впровадження в практику педагогічної 

діяльності оригінальних, новаторських способів та прийомів педагогічних дій і 

засобів, що охоплюють цілісний освітній процес від визначення його мети до 

очікуваних результатів [1]. 

Переваги застосування інноваційних технологій такі: 

1) якісне проведення уроку; 

2) оперативне отримання актуальної наукової інформації; 

3) різноманіття наочного матеріалу; 

4) підвищення інтересу учнів до навчальної дисципліни;  

5) об’єктивна перевірка знань учнів; 

6) варіативність контролю навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

7) можливість застосування технологій дистанційного навчання;  

8) залучення учнів до самостійної роботи і пошуку інформації; 

9) розвиток абстрактного мислення [2]. 

Зарубіжний дослідник Voogt J. відзначає такі переваги використання 

інноваційних технологій у навчанні: можливість створення, використання і 

розповсюдження пізнавального контенту серед учнів у віртуальному просторі, 

доступність додаткових ресурсів для корегування робочої навчальної програми, 

формування нових компетенцій у вчителів, які у свою чергу стають прикладом для 

учнів, формування інформаційної культури тощо [3]. 

Погоджуємося з тезою про те, що інноваційні технології доповнюють 

традиційні форми уроку. Послідовно змінюючи діяльність, дитина підтримує 

увагу, таким чином ефективність навчання збільшується, у порівнянні з уроками, 

на яких вчитель залишається єдиним джерелом інформації. Інтеграція 

інноваційних технологій дає можливість розширити творчу діяльності дитини. Так 

само і дослідницька діяльність стає якіснішою, адже кількість доступної для 

вивчення інформації зростає. Можливість колективної діяльності за допомогою 

цифрових технологій стає вищою, це обумовлено тим, що діти стають об’єднані 

спільною мережею [4]. 

У період пандемії, спричиненої вірусом COVID-19, зі зміною формату 

навчання, постає питання підвищення якості, ефективності навчання. 

Використання інноваційних технологій стає допоміжною силою для його 

вирішення. 

У контексті заявленої теми ми поцікавилися позицією вчителів-практиків. 

Так, Сєрік Ольга Вадимівна, учитель біології комунального закладу «Чугуївський 

ліцей № 2» Чугуївської міської ради Харківської області, спеціаліст І категорії 

відзначає, що застосування інноваційних технологій найкращим чином впливає на 

всі аспекти навчання. За час своєї роботи в школі вона відмічає такі переваги:  

1) зацікавленість учнів в процесі використанні інноваційних технологій на 

уроках значно збільшується;  
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2) учні, які мали проблеми із засвоєнням матеріалу, почали краще сприймати 

інформацію завдяки значному використанню наочного матеріалу;  

3) дільшість учнів почала більше цікавитися освітніми порталами і блогами 

вчителів біології; 

4) створюються умови, за яких усі учні залучаються до активної розумової, 

творчої діяльності; 

5) учні все більше мають бажання залучатися до наукової роботи, показником 

чого є збільшення кількості здобувачів освіти, які долучені до написання робіт 

МАН, екопроєктів. 

Найбільш ефективними, на думку педагога, є використання різноманітних 

інноваційних інформаційних технологій (далі ‒ ІТ). Так, QR-кодів забезпечують 

швидкий доступ на потрібний сайт, тест, відео. Використання Google-презентацій 

дають можливість для вільного доступу до потрібної інформації учням у будь-який 

момент, адже здобувачі освіти об’єднані однією мережею з вчителем. Не менш 

значне місце займають цифрові лабораторії, адже школи не завжди мають 

матеріальне забезпечення для проведення лабораторних робіт, тому завдяки 

вказаному засобу вивчення біології стає більш наочним. Скрайбінг дає змогу 

розкрити теоретичний матеріал за допомогою аудіо чи відео супроводу. Тегові 

хмари дають можливість закріпити і підсумувати вивчену тему. Для контролю 

одним з найкращих варіантів є Google-форми, адже готові тести з інтернету не 

завжди підходять для перевірки засвоєння теми. Розробка тесту є неважкою, а 

процедура тестування досить легка.  

Водночас О. В. Сєрік зазначає, що повністю відмовитися від формату 

традиційного уроку неможливо, адже вразі виникнення технічних проблем 

(вимкнення світла, інтернету тощо) використання ІТ унеможливлюється. Тому 

найкращий варіант проведення уроку це інтеграція ІТ у традиційний урок. 

Нами було проведено опитування і учнів школи. Нами було запропоновано 

анкету, яка складалася з 5 питань: 1.Чи використовують ваші вчителі біології ІТ на 

уроках? 2. Чи подобається вам формат уроку? 3. Які ІТ вам подобаються 

найбільше? 4. У період дистанційного навчання ІТ допомогли розуміти матеріал? 

5 Чи з’являється мотивація до навчання, якщо використовуються на уроках ІТ? 

Ми отримали такі результати: на перше запитання 10 респондентів відповіли 

«так», 5 відповіли «ні», це склало відповідно 66,6% проти 33,4%. На друге питання 

14 учнів відповіли «так», а 1 «ні», тобто 93,3% проти 6,6%. Результати відповідей 

на 4 питання такі: учні відзначають презентації, використання цифрових 

лабораторій і скрайбінг. На запитання «У період дистанційного навчання 

інноваційні технології допомогли розуміти матеріал?» 15 учнів відповіли «так», 

тобто позитивно відповіли 100% респондентів . На п’яте запитання 10 опитаних 

відповіли «так», 5 відповіли «ні», тобто 66,6% проти 33,4%. 

Отже, можна дійти висновку, що використання інноваційних технологій 

навчання, у тому числі ІТ, на уроках біології є доцільним і необхідним. Їх 

застосування підвищує ефективність навчання, розвиваючи креативність учнів, 

самостійність і емоційність. Використання ІТ допомагає на уроках дистанційного 

формату. Учні набувають достатню вмотивованість для вивчення біології.  
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 

Григораш О. В. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено суть інноваційної компетентності вчителя як його 

особистісну інтегровану якість, яка виражається у прагненні й здатності 

створювати та застосовувати в освітній практиці продукти інноваційної 

діяльності, та розкрито її сутнісні характеристики (інноваційна свідомість, 

інноваційна спрямованість, інноваційна креативність). 

Ключові слова: учитель, інноваційна компетентність, інноваційна 

свідомість, інноваційна спрямованість, креативність творчість. 

The article defines the essence of innovative competence of a teacher as his 

personal integrated quality, which is expressed in the desire and ability to create and 

apply products of innovation in educational practice, and reveals its essential 

characteristics (innovative consciousness, innovative orientation, innovative creativity). 

Key words: teacher, innovative competence, innovative consciousness, innovative 

orientation, creativity. 

 

Вибір інноваційного шляху розвитку як стратегічного напряму модернізації 

системи освіти в Україні висуває вимоги до вчителя як професіонала, ефективно 

діючого педагога, який здатний ґнучко і мобільно реагувати на нові умови 

педагогічної діяльності; творчо розв’язувати педагогічні завдання; досягати 

високих професійних та особистісних результати; сприймати, створювати та 

впроваджувати освітні інновації, збагачуючи педагогічну теорію та практику. 

http://78.152.183.36/bitstream/123456789/11255/1/907-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1873-1-10-20220101.pdf
http://78.152.183.36/bitstream/123456789/11255/1/907-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-1873-1-10-20220101.pdf
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Пошук найефективніших ресурсів підвищення якості освіти у закладах 

загальної середньої освіти актуалізує проблему формування і розвитку 

інноваційної компетентності вчителя. Не випадково, що останнім часом проблема 

інноваційної компетентності педагогічних працівників перебуває в центрі уваги 

дослідників, оскільки ця здатність відіграє провідну роль у здійсненні сучасної 

освітньої політики в Україні. Питання означеної компетентності досліджували 

вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема: Л. Ващенко, І. Дичківська, Л. Петриченко, 

О. Попова, А. Хуторський та інші. 

Ми розглядаємо інноваційну компетентність учителя як його особистісну 

інтегровану якість, яка виражається у прагненні й здатності створювати та 

застосовувати в освітній практиці продукти інноваційної діяльності, в усвідомленні 

особистістю своєї професійної діяльності як цінності, що розкривається у реалізації 

інноваційних умінь та особистого досвіду на рівні практико-орієнтованого 

знання [2; 5]. 

Інноваційна компетентність дає можливість учителю стати 

конкурентноздатним і успішнішим у професійній діяльності, отримати 

задоволеність педагогічною працею та її результатами, реалізувати свій 

особистісно-професійний потенціал, самореалізуватися. Іншими словами, 

інноваційна компетентність забезпечує вчителеві змістово-технологічну 

підготовленість до втілення та розвитку власного інноваційного потенціалу.  

При цьому участь у створенні інноваційних освітніх продуктів їх отримання, 

упровадження та поширення розглядаємо як механізм саморозвитку, особистісного 

та професійного зростання.  

Отже, інноваційна компетентність учителя ‒ інтегрована професійна якість 

педагога, яка відображає системний рівень сформованості і нього інноваційних 

знань, умінь, компетенцій та досвіду інноваційної діяльності, здатності творити, 

створювати новий продукт, уводити нові технології та методи в освітній процес, 

виступаючи як міра готовності використовувати свій інноваційний потенціал для 

максимально ефективного досягнення цілей продуктивної професійної діяльності. 

Виходячи з вище вказаних положень, логічним є твердження, що інноваційна 

компетентність передбачає наявність знання теорії продуктивної педагогічної 

діяльності, основ педагогічної інноватики, інноваційної діяльності у безперервній 

освіті; уявлень про напрями і тенденції розвитку інноваційних процесів в освіті на 

державному і регіональному рівні. 

Інноваційну компетентність характеризує також наявність умінь здійснювати 

процес проєктування, розробки, презентації та впровадження інноваційних 

освітніх продуктів (програм, методик, проєктів); здатність оцінювати зміни умов 

педагогічної реальності, співвідносити можливості учасників освітнього процесу і 

запроваджувані нововведення; конструктивно реагувати на неочікувані ситуації, 

мобільно коригувати власну діяльність, здатність відмовлятися від стереотипів, 

долати інерцію мислення; здатність до застосування, апробації та впровадження 

одержуваних інноваційних освітніх продуктів у освітньому процесі.  

До основних сутнісних характеристик інноваційної компетентності вчителя 

відносимо: інноваційну свідомість, інноваційну спрямованість, інноваційну 

креативність. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

227 

Інноваційна свідомість, на думку вчених, характеризується такими 

параметрами, як: 1) домінування орієнтації на інноваційну діяльність порівняно зі 

стандартною; 2) наявність оцінки (або шкали) інновативності; 3) стійка мотивація 

досягнень; 4) інноваційні потреби; 5) інноваційні задуми [3].  

Як результат накопиченого педагогом досвіду здійснення інноваційної 

діяльності інноваційна свідомість виступає регулятором інноваційної поведінки 

вчителя. Інноваційна свідомість учителя проявляється в процесі освоєння, 

розробки та впровадження нововведень у освітній процес закладу освіти.  

Під інноваційною спрямованістю вчителя розуміємо таку якість його 

особистості, в основі якої лежить сукупність професійних потреб, інтересів, 

мотивів, цінностей, установок, які визначають інноваційний характер педагогічної 

діяльності, прагнення нового, досягнення акме своєї професійної майстерності.  

До переліку показників інноваційної спрямованості слід віднести почуття 

нового, прагнення творчості, знання значимості інновацій у освіті, визнання їх 

переваг, вибіркове оцінювання інноваційних альтернатив, схильність до 

інноваційної поведінки [1].  

В акмеології інноваційну спрямованість особистості розглядають як 

необхідний чинник досягнення професіоналізму. Вона може виявлятися в освоєнні 

нових ефективних алгоритмів та способів виконання діяльності, у нетривіальному 

вирішенні професійних завдань. Ученими встановлено прямий кореляційний 

взаємозв’язок інноваційної спрямованості з діяльністю та особистісними якостями 

осіб, які досягли визначних професійних результатів Відсутність інноваційної 

спрямованості може призвести до того, що вчитель як суб’єкт педагогічної праці 

зупиниться у професійному зростанні [5]. 

Сучасна система освіти пред’являє до педагогів вимоги, які не можуть бути 

реалізовані без інноваційної креативності та знання законів продуктивної 

педагогічної діяльності. Креативна освіта передбачає навчання через творчість, 

тому вона спрямована на активізацію творчої діяльності та розвиток творчих 

здібностей здобувачів освіти, навчання методів генерування нових ідей та 

вирішення нестандартних проблем. 

Поняття «креативність» і «інновації» тісно взаємопов’язані: креативність 

проявляється у процесі творчості, у генеруванні нових ідей, які можна 

поширювати, але характеру інноваційних вони набувають лише в тому випадку, 

якщо застосовуються в практичній діяльності. Водночас ми поділяємо позицію 

вчених, які визначають інноваційність та креативність різними станами. Тому 

варто говорити саме про інноваційну креативність, що передбачає не лише 

отримання в процесі продуктивної педагогічної діяльності кінцевого інноваційного 

освітнього продукту, що володіє новими якостями, а й здатність до його поширення 

та використання в освітній практиці [4; 5]. 

Отже, інноваційну креативність розглядаємо як здатність до педагогічної 

творчості, інновацій, прогнозування, спрямована на виконання конкретної 

практичної мети, що передбачає генерування нових, потенційно корисних ідей та 

отримання якісного нового освітнього результату, готового до використання в 

освітній практиці. 
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Підсумовуючи, важливо зазначити, що наведені характеристики інноваційної 

компетентності можуть реалізуватися лише за умови набуття вчителем досвіду 

інноваційної педагогічної діяльності, активної участі в процесах розробки, 

впровадження та розповсюдження якісно нових, затребуваних освітнім 

середовищем освітніх продуктів, які забезпечують ефективність освітніх проєктів. 

Для збагачення досвіду інноваційної діяльності необхідні наявність пізнавальної 

мотивації, прагнення саморозвитку, усвідомлення значущості інноваційних 

процесів у освітній практиці, активна ппрофесійна позиція, орієнтація на творчі 

способи діяльності, вміння аналізувати результати діяльності, позитивно-активне 

ставлення до професійного саморозвитку. 

 

Список використаних джерел 

1. Попова О. В., Пономарьова Г. Ф., Петриченко Л. О. Основи педагогічної 

інноватики : навч. посіб. Харків, 2009. 192 с. 

2. Попова О. В. Суть поняття «інноваційна компетентність учителя». Теорія і 

практика соціального виховання: соціальна суб’єктність, активність та 

відповідальність : матер. наук.-практ. конф. Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. 

С. 79.  

3. Поскряков А. А. Психология инновативности. Зеленоград. Ильенковские 

чтения – 99. М. : МГУ, 1999. 234 с. 

4. Фролова О. С. Инновационная компетенция: структурно-содержательные 

характеристики. Известия ВГПУ. 2016. № 1 (270). С. 68–70.  

5. Шмелева Е. А., Червова А. А., Мальцева Л. Д., Прияткина Н. Ю. 

Структурно-функциональная модель инновационного потенциала педагога. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturno-funktsionalnaya-model-

innovatsionnogo-potentsiala-pedagoga. 

 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КОЛЕДЖАХ 

 

Дем’янчук Ю. А. 

кандидатка історичних наук 

Відокремлений структурний підрозділ «Харківський фаховий коледж харчової 

промисловості Державного біотехнологічного університету» 

м. Харків, Україна 

 

У статті доведено необхідність застосування інноваційних технологій у 

сучасних закладах освіти, схарактеризовано процес використання цих технологій 

на заняттях з історії в коледжі, проаналізовано їх вплив на підвищення 

ефективності освітнього процесу та зростання пізнавального інтересу до 

вказаного навчального предмета з боку здобувачів. Зроблено висновки про 

результати практичного використання авторкою зазначених освітніх технологій 

в освітньому процесі. 
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Ключові слова: інновація, проєктна технологія, інтерактивне навчання, 

технологія розвитку критичного мислення, інформаційно-комунікативна 

технологія, модульна технологія. 

This article describes the use of different innovative technologies in history classes, 

the need for their use in the system of modern education, and the influence the 

effectiveness of the educational process and the cognitive interest in the discipline from 

students. The decision and opinion about the results of the use of modern pedagogical 

technologies and their elements in the educational process. 

Key words: innovation, design and technology, interactive learning, technology of 

critical thinking development, information and communication technology, modular 

technology. 

 

В умовах реалізації сучасних освітніх реформ особливого значення в 

професійній освіті набула інноваційна діяльність, спрямована на запровадження 

різноманітних педагогічних нововведень. Інновації в освіті – це закономірне, 

динамічне за характером і розвивальне за результатами явище, їх запровадження 

дає змогу вирішити суперечності між традиційною системою освіти й потребами в 

якісно новій її моделі.  

Освіта має відповідати актуальним «викликам» сьогодення та своєчасно 

змінюватись, реагуючи на нові соціальні запити. У світлі цього зростає роль 

інноваційних методів навчання, спрямованих на підготовку особистості до 

майбутнього життя, а в царині професійної освіти – високоосвіченого фахівця. 

Однак сьогодні більшість здобувачів, які навчаються в коледжі й націлені на 

отримання професії, мало зацікавлені у вивченні такого навчальної дисципліни, як 

історія. Тому важливим завданням для викладача є розвиток інтересу в майбутніх 

фахівців до історії власної держави.  

Оскільки молодь ХХІ століття – це люди інформаційного століття, під час 

роботи з ними необхідно розвивати їхні вміння самостійно й мотивовано 

організувати свою пізнавальну діяльність, використовувати елементи причинно-

наслідкового та структурно-функціонального аналізу, визначати сутнісні 

характеристики об’єкта, що вивчається, самостійно обирати критерії для 

порівняння й зіставлення різних явищ та процесів. 

Для реалізації вказаних завдань викладачеві необхідно розбудовувати свою 

діяльність на основі застосування інноваційних освітніх технологій, зокрема таких: 

інформаційно-комунікативних, технологій інтерактивного навчання, технології 

розвитку критичного мислення, проєктної технології.  

Інформаційно-комунікаційні технології дають можливість розвивати 

навички самостійної, дослідницької, творчої роботи, сприяють самовираженню та 

саморозвитку особистості. Як доводить викладацький досвід авторки, 

використання сучасних інформаційних технологій на заняттях підвищує активність 

здобувачів, дозволяє ефективно організовувати їхню пізнавальну та дослідницьку 
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діяльність, посилює наочність та емоційну наповненість навчального матеріалу, і, 

як наслідок, сприяє розвитку креативних якостей майбутніх фахівців та їхньої 

самореалізації. Зазначені технології стають також у пригоді для підготовки й 

демонстрації здобувачами різноманітних презентацій.  

Однією з ефективних технологій, що забезпечують особистісно-

орієнтований підхід до навчання, є метод проєктів, який сприяє розвитку творчості, 

пізнавальної активності, самостійності особистості. Реалізуючи проєкт, здобувачі 

навчаються синтезувати знання під час їх пошуку, інтегрувати інформацію із 

суміжних дисциплін, шукати найефективніші шляхи вирішення поставлених 

завдань, спілкуватися один з одним. Спільна діяльність реально демонструє широкі 

можливості співробітництва, під час якого здобувачі формулюють цілі, визначають 

оптимальні засоби їх досягнення, розподіляють між собою обов’язки, всебічно 

виявляють засвоєні компетентності (уміння працювати в колективі, відчувати себе 

членом команди, брати на себе відповідальність за вибір рішення чи поділяти 

відповідальність з іншими людьми, аналізувати результати діяльності тощо). 

Зазначимо, що за останній час під керівництвом авторки статті було реалізовано 

багато подібних проєктів, зокрема такі: «Центральна рада – досягнення та 

прорахунки», «Голодомор 1932–1933 рр. – історія моєї родини», «30-річчя 

незалежності України» тощо.  

Для розвитку самостійності та творчої активності особистості, формування в 

неї навичок роботи в групі на заняттях з історії також організовуємо вивчення 

здобувачами навчального матеріалу в межах малих груп з подальшою його 

презентацією й обговоренням. При цьому в кожній групі відбувається розподіл 

видів діяльності між учасниками проєкту відповідно до можливостей та 

схильностей кожного з них. Зокрема подібні заняття проводилися під час вивчення 

блоку тем, наприклад таких: «Провідні політичні партії України», «Українська 

революція 1917 року» тощо.  

Так, вивчаючи питання політичних сил, які в 1917 році відігравали значну 

роль в історії держави, групи досліджували їх програмні документи, політичну 

діяльність, взаємодію між собою та навіть особистості лідерів організацій. 

Причому заздалегідь готувалися листи із завданнями для кожної групи, які потім 

виконували ці завдання (на занятті чи поза ним) і презентували результати 

виконаної роботи перед аудиторією. Зауважимо, що в освітньому процесі 

перспективно здійснювалися диференційований й особистісно-орієнтовані підходи 

до навчання здобувачів, що давало змогу розвивати особистість кожного з них з 

урахуванням індивідуальних здібностей, реалізовувати індивідуальну освітню 

траєкторію.  

З урахуванням складності запропонованого навчального матеріалу іноді 

застосовувалися елементи модульної технології, яка ґрунтується на ідеї про те, що 

кожне заняття має сприяти як засвоєнню нової інформації, так і формуванню у 
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здобувачів умінь і навичок обробки цієї інформації. Ця ідея реалізовувалася під час 

проведення лекцій, семінарів, практичних занять, заліків, а також організації 

дослідної діяльності молодих людей.  

Слід підкреслити, що однією з ефективних інноваційних освітніх технологій 

є технологія розвитку критичного мислення, тобто мислення, що спростовує 

усталені уявлення та спирається на власний досвід людини, проєктування нею 

нових ідей. Основу цієї технології складають такі ідеї: постановка проблеми 

(студенти актуалізують свої знання, їх мотивують щодо отримання нової 

інформації проблемного характеру), розв’язання проблеми (студенти отримують 

нову інформацію, зіставляють її зі старою) та рефлексія (у навчанні закріплюються 

нові знання, змінюються й переосмислюються початкові уявлення про 

досліджуване). Серед результатів застосування викладачем технології розвитку 

критичного мислення можна назвати такі: висока мотивація здобувачів щодо 

навчання загалом та вивчення історії зокрема; удосконалення розумового процесу 

та гнучкості мислення особистості; оперування нею самостійно вибудуваними 

поняттями; здатність до підтвердження чи спростування поглядів іншої людини; 

спроможність грамотно аналізувати отриману інформацію. 

Підсумовуючи вищесказане, слід відзначити, що використання інноваційних 

освітніх технологій дозволяє підвищити мотивацію здобувачів до вивчення історії, 

посилити наочність викладання та активізувати їхню діяльність на заняттях. 

Сучасні прийоми та методи роботи під час викладання історії сприяють тому, що з 

коледжу виходять випускники, які розуміють та критично осмислюють суспільні 

процеси та ситуації. 

Системна робота щодо використання інноваційних технологій в освітньому 

процесі сприяє тому, що підвищується навчальна успішність з історії в групах, 

здобувачі беруть активну участь в олімпіадах, науково-практичних конференціях з 

указаної дисципліни, вони мотивовані до покращення знань для успішного 

проходження зовнішнього незалежного тестування. 
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Визначено значний попит роботодавців на розвинуті «soft skills», командну 

роботу майбутніх фахівців. Виявлено, що навчальний груповий проєкт являє собою 

активну форму навчання. Висвітлено досвід організації проєктного навчання під 

час формування «soft skills» бакалаврів з інженерії програмного забезпечення.  

Ключові слова: soft skills, проєктне навчання, груповий проєкт, інженерія 

програмного забезпечення, веб-сервіс Trello. 

It is defined the demand of employers for advanced soft skills, the teamwork of the 

future specialists. It is revealed the group educational project is the active form of the 

educational process. It is highlighted the experience in organizing of project education 

during the formation of soft skills bachelor in software engineering. 

Key words: soft skills, project training, group project, software engineering, Trello 

web-service Trello. 

 

Сьогодні роботодавці потребують фахівців із досвідом роботи та наявним 

спектром професійних знань, з розвинутими вміннями «soft skills», які суттєво 

підвищують ефективність праці. Останні дослідження ринку праці відображають 

помітну тенденцію значної зацікавленості роботодавців до «soft skills» у 

потенційних працівників. Більшість роботодавців уважають їх так само 

важливими, як і професійні знання та вміння [1].  

У переліку ІТ-спеціальностей інженерія програмного забезпечення посідає 

особливе місце. Сьогодні фахівці з інженерії програмного забезпечення є найбільш 

затребуваними на ринку праці серед інших фахівців з інформаційних технологій.  

Однак попит та пропозиції на ринку в галузі програмної інженерії 

залишаються не збалансованими. Однією з головних проблем адаптації молодих 

розробників програмного забезпечення в ІТ-компаніях експерти виділяють 

проблему, пов’язану з колективним характером розроблення програмного 

забезпечення і практично повною відсутністю у фахівців-початківців навичок, 

умінь, знань, які необхідні їм для роботи в багатопрофільній команді, розуміння 

професійної та етичної відповідальності прийняття інженерних рішень, а також їх 

аналізу і критики, керування людьми та розуміння необхідності навчання. Отже, 
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сучасна освітня парадигма спонукає до пошуку нових методів та засобів навчання, 

які забезпечили б відповідний рівень мобільності фахівця з оволодіння як «hard 

skills», так і «soft skills». На нашу думку, вирішити ці питання можна за рахунок 

упровадження проєктного навчання з використанням сучасних програмних засобів 

керування проєктами, зокрема навчального групового проєкта з використанням 

веб-сервису Trello.  

Проєктне навчання збільшує активізацію розумової діяльності студентів та 

поглиблює область їхнього пізнання; студенти швидше адаптуються до специфіки 

професії та навчаються на основі досвіду у спільному навчанні, а також розвивають 

навички групової роботи, що показано в теоретичних і прикладних дослідженнях 

із питань проєктного навчання. Незважаючи на всі переваги проєктного навчання, 

існує низка проблем, які перешкоджають його впровадженню в освітній процес 

університетів: низька мотивація студентів і викладачів; непідготовленість 

викладачів і студентів; туманна логіка досягнення цілей, слабо прописані зв’язки 

між діяльністю, завданнями та цілями проекту; відсутність графіка виконання 

заходів і завдань до проєкту; визначення необхідних ресурсів «на око»; відсутність 

розподілу ресурсів за часом і по завданням; неможливість використання 

об’єктивних критеріїв виконання пунктів плану; відсутність об’єктивних метрик 

для вимірювання результатів групового проєкту, оскільки візуальний огляд 

проміжних результатів часто недостатній.  

На етапі проєктної діяльності викладачам важко простежити, як іде робота 

над проєктом, та особливо важко оцінити внесок кожного члена групи в 

кооперативний результат. Наступним стримувальним чинником є відсутність з 

боку викладача можливості відстежувати цілі й завдання команди, її склад; 

дотримання кожним учасником правил поведінки в команді; контролювати етапи 

проєктної роботи; стежити за комунікативними вміннями учасників, здатністю їх 

приймати рішення, лідерськими якостями, а, особливо, оцінювати індивідуальний 

внесок кожного студента в результат.  

З огляду на викладене, метою статті є презентація досвіду використання 

проєктного навчання під час формування «soft skills» бакалаврів з інженерії 

програмного забезпечення на прикладі навчальної дисципліни «Основи спільної 

роботи в ІТ». 

Навчальний груповий проєкт реалізовано в рамках навчальної дисципліни 

«Основи організації спільної роботи в ІТ», яка згідно з освітньою програмою 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» вивчається студентами 

першого курсу у другому семестрі. Експеримент проводився протягом 3-х років ‒ 

з 2017 по 2019 рік. Загальна кількість студентів, які брали участь в експерименті 

склала 102 студенти.  

У нашому дослідженні для оцінювання індивідуальної діяльності студентів у 

груповому проєкті було обрано: 1) 6 факторів (створення групи, комунікація в 

групі, розроблення кросворду, розроблення програми-кросворду, презентація 

проєкту), за якими ми приймаємо діяльність студентів у груповому проєкті згідно 

з навчальним завданням проєкту; 2) 15 критеріїв, за якими ми приймаємо 

сукупність простих дій навчальної діяльності щодо виконання навчального 

завдання і які підлягають кількісній оцінці; 3) індикатори критеріїв, які відображені 
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в інтерфейсі веб-сервісу Trello та дають можливість визначити ступінь прояву 

критерію. 

Перевірка методики оцінювання індивідуальної діяльності студентів у 

навчальному груповому проєкті включає 6 етапів. На першому етапі для 

формування позитивної мотивації навчальної діяльності студентів у груповому 

проєкті нами було доведено до їхньої відомості: мету проєкту та основні завдання; 

строки виконання проєкту; поради щодо розподілу обов’язків у команді, 

планування діяльності впродовж реалізації проєкту; критерії оцінки їхньої 

індивідуальної діяльності. Також були використані дидактичні ігри як засоби 

підвищення мотивації студентів до навчання і досягнення їхньої пізнавальної 

активності, зокрема розроблення тематичних кросвордів у вигляді додатка на мові 

програмування С#.  

На другому етапі студенти виконують груповий проєкт протягом тижня 

відповідно до вимог. На третьому етапі викладач моніторить діяльність студентів 

та групи, використовуючи можливості веб-сервісу Trello, здійснюючи при 

необхідності зворотний зв’язок зі студентами, а також оцінює проміжну 

індивідуальну діяльність студентів відповідно до розроблених критеріїв та 

індикаторів критеріїв у веб-сервісі Trello. Візуальне уявлення ступеня виконання 

певних етапів виконання завдання засобами Trello давало можливість як студентам, 

так і викладачеві швидко оцінити прогрес за всіма основними етапами відразу в 

режимі реального часу на одному екрані та дозволило студентам систематично 

виконувати роботу в межах виділеного часу з урахуванням термінів.  

На четвертому етапі, відповідно до графіка виконання групового проєкту, 

в аудиторії відбувалася публічна презентація результатів проєкту в присутності 

студентів і викладача. Студенти, представляючи свою роботу, виконану в рамках 

проєкту: аналізують свою діяльність, висувають спосіб розв’язання проблем 

проєкту, використовуючи прийоми самоаналізу і рефлексії. На цьому етапі у 

студентів формуються вміння логічно вибудовувати свої думки, коротко їх 

викладати, формуються навички публічного виступу. Така організація навчального 

проєкту дала можливість досягнути таких результатів навчання в рамках 

навчальної дисципліни «Організація спільної роботи в ІТ» ‒ студенти мають: 

демонструвати важливість формування груп розроблювачів програмних засобів, 

котрі мають різні риси характеру; впливати на окремих членів групи і на групу в 

цілому з метою якісного виконання рольових функцій; оцінювати діяльність групи 

з метою підвищення її ефективності; підтримувати взаємодію і спілкування; 

знаходити загальні інтереси зі співрозмовником, розуміти чужу точку зору; швидко 

реагувати на висловлення співрозмовника; вибудовувати систему доказів; 

ефективно проводити презентації, використовуючи комп’ютерні і мережні засоби 

комунікації; розробляти документацію. 

На п’ятому етапі результати індивідуальної роботи студентів та результати 

групового проєкту експортуються до електронного журналу обліку академічної 

успішності студентів. На шостому етапі викладач аналізує результати навчання 

студентів та коригує свою діяльність, пов’язану з організацією навчального 

групового проєкту. Результат успішності студентів за трьома рівнями з 2017 по 
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2019 рр. та показники абсолютної успішності та якості навчання (відповідно до 

національної системи оцінки якості навчання) подано в таблиці. 

Таблиця 

Результат успішності роботи студентів за 2017–2019 рр. 
Рік Всього, 

кількість 

студентів 

Високий 

рівень, 

кількість 

студентів 

Середній 

рівень, 

кількість 

студентів 

Низький 

рівень, 

кількість 

студентів 

Абсолютна 

успішність, % 

Якість 

навчання,% 

2017 33 4 21 8 100 75,7 

2018 34 5 24 5 100 85,2 

2019 35 7 25 3 100 91,4 

 

Наведена методика на відміну від інших дала можливість підвищити 

об’єктивність проміжної і підсумкової оцінок як індивідуальної роботи студента, 

так і групи в цілому; відстежити та спрямувати діяльність студентів на результат 

навчального групового проєкту, який поєднує їх можливості з вимогами. 

Використання веб-сервісу Trello для керування груповим проєктом також дало 

можливість: оперативно виявляти проблеми на всіх етапах реалізації проєкту; 

раціонально використовувати ресурси; уникати «авралів» і виконувати завдання 

вчасно; організувати постійний зворотний зв’язок між усіма членами групи і 

викладачем; відстежувати активність кожного студента та групи в цілому. 

Описаний досвід оцінювання освітніх результатів студентів у процесі виконання 

навчального групового проєкту має міждисциплінарний характер, оскільки 

розроблену методику можна переносити на інші навчальні дисципліни освітніх 

галузей. 
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викладачі стоматологічних дисциплін 

Комунальний заклад охорони здоров’я 

«Харківський обласний медичний фаховий коледж» 
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У статті проводиться дослідження сучасних коучинг-технологій та 

аналізується можливість застосування їх елементів при викладанні 

стоматологічних дисциплін з метою покращення психологічних умов навчального 
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процесу та підвищення результативності навчання при підготовці молодших 

спеціалістів медичного профілю. 

Ключові слова: коучинг, коучинг-технології, педагогіка, стоматологічні 

дисципліни, психологія. 

This article investigates modern coaching technologies and analyzes the possibility 

of using their elements in teaching of dental disciplines in order to improve the 

psychological conditions of the educational process and increase the effectiveness of 

education in the training of junior specialists of medical profile. 

Key words: coaching, coaching-technologies, pedagogy, dental disciplines, 

psychology. 

 

Із метою задоволення сучасних соціальних вимог та освітніх запитів, 

діагностується модернізація та вдосконалення системи освіти, залучення широкого 

загалу прогресивних педагогічних технологій. Сучасний викладач має володіти 

значною кількістю методик, методів та технологій навчання та педагогічного 

спілкування, що забезпечують та створюють сприятливі умови для розвитку 

професійних та соціально-психологічних компетентностей здобувачів освіти.  

Найбільш популярними технологіями, що забезпечують успішну взаємодію 

викладача та студента можна назвати психологічні, серед яких досить ефективними 

виявляються нейролінгвістичне програмування (НЛП) і прийоми сугестивної 

лінгвістики. Окрім того, за останні роки в педагогічній сфері набувають 

популярності коучинг-технологія, суть якої полягає в тому, що викладач, якого 

називають коучем (тренером), допомагає студенту досягти чітко визначеною 

обраної життєвої або професіональної мети, шляхом поступової реалізації 

запланованих дій та подолання психологічних перешкод.  

Слід зазначити той факт, що використання ідей коучингу в педагогіці має 

певну історію, ще у XIX ст. англійські студенти називали коучами приватних 

викладачів (репетиторів). Основою розвитку коучингу як технології стала 

спортивна галузь (поч. ХХ ст.), пізніше його цінність визнали спеціалісти з 

економіки і саме завдяки його застосуванню в бізнесі, маркетингу та менеджменті 

коучинг набув значної популярності, став поширюватись за межі економічних наук 

в соціально-гуманітарну сферу.  

На теперішній момент коучинг-технології знаходять застосування у всіх 

сферах соціального життя, вони використовуються при роботі з людськими 

ресурсами, у бізнесі, педагогіці, психології. Існує більш ніж 500 видів коучинг-

технологій, переважна більшість з яких є авторськими методиками. У залежності 

від сфери застосування сформувались різні види коучингу, так виділяють: vip-

коучинг; соціальну коучинг-допомогу; лайф-коучинг; бізнес- коучинг; коучинг 

керівника; спортивний коучинг; освітній коучинг тощо [2, с. 75].  

Найбільш поширеним визначенням поняття коучинг є надане 

О. Нєжинською і В. Тименко, на думку яких коучинг ‒ це сучасна технологія, 

спрямована на розвиток і розкриття внутрішнього потенціалу конкретної особи або 

групи осіб, з метою досягнення певних успіхів у визначеній галузі [1, с. 9].  
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Значний вклад у дослідження коучингу зробили М. Аткінсон, С. Беттлі, 

Ф. Сендел та ін., для яких коучинг став основним інструментом підвищення 

ефективності функціонування маркетингу та бізнесу. Питаннями коучинг-

технології в педагогіці займались О. Борова, О. Відлаціка, Н. Горук, Л. Обух, 

А. Омельченко, Ю. Орлов, Г. Орлянська, Г. Поберезька, О. Проценко, С. Романова, 

В. Сидоренко та ін. Проблемами впровадження коучинг-технологій у закладах 

медичної освіти займались М. Асламова та М. Жовнір. Аналіз наукової літератури 

показав, що на теперішній момент роль коучингу та коучинг-технологій у 

педагогічній сфері залишається не достатньо розкритою, тим більш фактично не 

проводилось спеціальних досліджень, присвячених упровадженню цих технологій 

у процесі викладанні медичних дисциплін стоматологічного профілю [1; 2; 3]. 

У педагогічній сфері основною метою коучингу є розкриття особистісного 

потенціалу студента, формування його готовності до самостійного навчання, 

вміння ефективного застосування ресурсів та можливості контролю, а за 

необхідності, корегування своєї діяльності [3, с. 119]. Особливостями коучинг-

технологій є їх системність, цілісність, практичність та можливість поєднання 

формального та неформальних аспектів у освітньому процесі.  

Коучинг у педагогіці – це специфічний діалог викладача та студента, в 

результаті якого відбувається формування бажаного стану з поточного завдяки 

кропіткій діяльності викладача-коуча за допомогою інструментів, що базуються на 

принципах партнерської та дослідницької взаємодії, відсутності оціночних 

критеріїв, формування тісної комунікації між студентом та викладачем-коучем, 

стимулювання розкриття внутрішнього потенціалу, це фактичне самостійний 

пошук оптимального шляху досягнення цілей під керівництвом та підтримкою 

наставника.  

Найбільшою популярністю в педагогіці користуються такі коуч-технології: 

модель GROW Дж. Уітмора ‒ G(goal) R(Reality) O(Options) W(Way Forward); 

модель SUCCESS (модель успіху); модель Р. Дилтса та Т. Епштейна ‒ S(symptoms) 

C(causes) O(outcomes) R(resources) та так званий «трансформаційний коучинг», при 

цьому коучинг у педагогіці, це не «Роби як я!» або «Не вмієш – навчимо», а саме 

«Хочу! – Можу! – Вірю! – Роблю! – Маю результат!» [2, с. 76]. 

Процес підготовки молодших спеціалістів медичного профілю за 

спеціальністю «стоматологія» становить два роки на базі повної середньої освіти 

та три роки за умови наявності неповної середньої освіти. У процесі навчання 

студент проходить такі цикли: природничо-наукової, гуманітарної і соціально-

економічної, професійної та практичної підготовки. Професійні компетентності 

формуються за рахунок опанування профільними стоматологічними 

дисциплінами, основними серед яких є: анатомія зубощелепної системи, 

стоматологічне матеріалознавство, моделювання, техніка виготовлення знімних, 

незнімних та бюгельних протезів. У результаті опанування курсом студент має 

навчитися моделювати анатомічну форму зубів, виготовляти стоматологічні 

протези, користуватись інструментарієм, знати технології виготовлення 

ортопедичних конструкцій та основи матеріалознавства, тому на початковому етапі 
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навчання відбувається копіювання дій викладача, а в процесі роботи поступово 

формується власний стиль виготовлення стоматологічних протезів. Така ситуація 

унеможливлює застосування коучинг-технологій в цілому, тому, на нашу думку, 

вони можуть застосовуватись частково.  

Модель Дж. Уітмора – GROW дає можливість чітко встановити мету, 

наприклад, навчитися виготовляти знімні, незнімні та бюгельні протези, і 

визначити рівень особистих ресурсів (умінь та знань) та мотивів. Недоліками цієї 

технології є обмеженість часом, визначеним у навчальній програмі, та значний 

детальний опис кожного кроку дій. 

Модель SUCCESS ‒ виступає основним інструментом реалізації моделі 

GROW і схожа на комплексну структуру, що складається з орієнтації на позитивне 

мислення (уявлення успішності при досягнення результату), панування, 

організацію та структурування процесу, вибір оптимального шляху досягнення 

цілей з урахуванням наявних ресурсів та можливості залучення додаткових з інших 

джерел. Застосовуючи цю модель, треба робити акцент на логічне обґрунтування 

матеріалу та поступовий сугестивний вплив, який формує у студента впевненість 

щодо можливості успішно досягти поставленої мети, тобто виникає психологічна 

готовність і, як наслідок, відбувається покрокова реалізація мети навчання. 

Модель «Трасформаційний коучинг» дуже схожа на попередню, за її 

допомогою також вибудовується шлях досягнення мети, але при цьому 

проводиться аналіз не тільки наявних можливостей та ресурсів, а й виявляються 

можливі бар’єри та перешкоди з подальшим їх подоланням та трансформацією в 

ресурси.  

Модель Score дає змогу в процесі діалогу викладача-коуча і студента 

проаналізувати проблеми й недоліки, що виникають в процесі опанування 

дисципліни і знайти оптимальний шлях досягнення педагогічної мети. 

Можна зазначити, що коучинг-технології, у переважній більшості випадків 

виявляються доволі ефективними в процесі взаємодії студента й педагога і 

створюють фундаментальну основу для подальшого самостійного розвитку 

особистості студента.  
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ПРОБЛЕМА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ОСВІТІ 

 

Кладченко І. М. 

викладач першої категорії 

Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну 

м. Краматорськ, Україна 

 

У житті людини освіта – одна з головніших речей. З давніх часів цінувалися 

освічені люди, які були в пошані та повазі. Світ сучасності, в якому ми живемо з 

новітніми технологіями – це результат інноваційних процесів в закладах освіти, а 

також нововведень, що утворюються на основі поєднання теорії і практики. 

Ключові слова: метод навчання, STEM-освіта, дистанційна освіта, критерії 

оцінювання. 

“Osvita” is one of the main speeches in the life of a person. Illuminated people 

were in exile from ancient hours. The modern world, as we know it today, with new 

technologies is the result of innovative processes in laying the groundwork for the 

development, selection of theoretical and practical innovations, as well as those that are 

settled on between theory and practice. 

Key words: training method, STEM-lighting, remote lighting, evaluation criteria. 

 

Як відомо, «інновація» ‒ це нововведення, новизна, зміна, введення чогось 

нового. У контексті педагогічного процесу інновація обумовлює застосування 

новітніх технологій навчання та виховання, оригінальних ідей, модифікації змісту 

навчання, творче використання методів, форм навчання. Зупинимось більш 

детально на проблемі методів навчання в умовах розвитку інноваційних процесів в 

освіті. 

Слід зазначити, що сам термін «метод» походить від давньогрецького слова 

«metodos», що в перекладі означає шлях, спосіб пізнання. Під методом навчання 

розуміють таку взаємодію вчителя та учнів, у пррцесі якої вчитель творчо скеровує 

думки учнів у бажаному напрямі та спрямовує їхню роботу. На вибір методу 

впливають:  

а) зміст навчального матеріалу; 

б) мета навчання; 

в) характер пізнавальної та розумової активності учнів; 

г) педагогічна майстерність викладача; 

д) наявність технічних засобів, дидактичного та роздаткового матеріалу. 

Основною вимогою до вибору методу навчання є створення умов для 

співпраці учнів та вчителя. При вивченні навчальних предметів, як правило, 

застосовують загальні методи, а для засвоєння знань з окремої 

дисципліни ‒ спеціальні методи навчання. Для прикладу візьмемо вивчення хімії і 

фізики, де без показу дослідів, засвоєння учнями матеріалу має труднощі. А для 

вивчення літератури чи історії більш прийнятні словесні та наочні методи.  

Слід зауважити, що педагогічною наукою обґрунтовано різні підходи до 

класифікації методів навчання. Так, за джерелом подачі навчальної інформації 
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розрізняють словесні, наочні, практичні методи. А за пізнавальним характером 

роботи учнів – пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, метод проблемного 

викладання, частково пошуковий, дослідницький, де результат добувається через 

аналіз учнями власної роботи. Відповідно до дидактичної мети класифікують 

методи засвоєння нових знань, формування навичок та вмінь, перевірки знань та 

оцінювання вмінь та навичок. З боку цілісного підходу в процесі навчання є методи 

організації та досягнення в навчально-пізнавальній роботі, стимулювання 

заохочення, мотивація учнів, а також самоконтроль, взаємоперевірка [2]. 

Розвиток та вдосконалення сучасної освіти – це безперервний процес, який 

вимагає від педагога творчого підходу, мобільності та оперативності. Отже, й вибір 

методів також ґрунтується на новаторському підході викладача. 

Основні критерії вибору методів: 

1) глибинні завдання виховання особистості; 

2) мета і завдання конкретного етапу; 

3) зміст навчального матеріалу; 

4) навчальні можливості студентів; 

5) наявність технічного оснащення; 

6) психолого-педагогічні можливості викладача. 

Сучасний світ – світ комунікації, тому найважливіше завдання – навчити дітей 

коректному спілкуванню, умінням сприймати та поважати думку інших товаришів. 

Популярними тут є методи круглого столу, «розбір матеріалу в парах, трійках».  

Дієвим методом об’єднання дітей у колективі та кращого засвоєння матеріалу 

є поєднання природи та людини – використання походів, екскурсій, занять під 

відкритим небом, спортивних змагань. Результатом застосування таких методів є 

відновлення психологічного та фізичного стану дитини та створення дружніх 

стосунків у колективі. Та все ж основним завданням навчання є розвиток цілісної 

особистості. Можливості такого розвитку надають сучасні інформаційні 

комп’ютерні технології. Тому їх використання забезпечує навчально-методичній 

роботі більш динамічний, творчий та інтенсивний характер. Візуальний канал 

сприйняття є ефективним, що значно підвищує творчий підхід учнів до навчальної 

діяльності. 

Образне мислення сприяє покращенню співставлення або проведення 

паралелей між явищами та поняттями різних сфер діяльності, що є предметом 

вивчення в різних науках. Наприклад: співставлення фінансової системи з 

океанським лайнером, ринкової економічної системи із роботою бджіл у вулику на 

пасіці [4].  

Добробут людини в усьому світі підтримується наукою, технікою, 

інженерією, математикою, тому для вирішення цих питань життя 

використовуються методи STEM ‒ Science (наука), Technology (технології), 

Engineering (інженерія) та Mathematics (математика) ‒ які вивчаються не окремо, як 

ми звикли, а в комплексі. Ця система дає можливість швидко реагувати на зміни, 
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які привносить у життя прогрес. Обсяг знань учнів-випускників подвоюється кожні 

3-4 роки. Тому потрібно змінювати методи освітніх технологій, щоб якість 

підготовки випускників не відставала від необхідних знань на сучасному етапі [1]. 

Особливі корективи в організацію освітнього процесу внесла пандемія, 

довелося швидко вносити зміни в методи і засоби донесення знань. Онлайн-

навчання стало тією ключовою ланкою, додатковим варіантом отримання знань. 

Але за цей період виявилися деякі недоліки та проблеми освітньої системи. 

Пріоритетним напрямом модернізації системи освіти стало вдосконалення 

дистанційного навчання, яке має певні переваги: доступність, масовість, 

використання засобів наочності, можливість опановувати навчальний матеріал у 

індивідуальному режимі. Проте в умовах дистанційного навчання відчувається 

певний дефіцит педагогічного спілкування між усіма суб’єктами освітнього 

процесу [3].  

Зауважимо, що в процесі дистанційному навчанні доцільно використовувати 

такі методи: 

1) aсинхронні методи, які реалізуються під час взаємодії вчителя з учнями із 

затримкою в часі. Учні виконують поставлені завдання в зручний для себе час і 

комунікують у зручний для обох сторін час; 

2) синхронні методи, які реалізуються при взаємодії вчителя з учнями, які 

перебувають одночасно в електронному освітньому просторі та мають зв’язок 

через засоби аудіо або відео конференції. 

Слід зазначити, що під час організації дистанційного навчання молодші за 

віком учні потребують більш детальних роз’яснень матеріалу, зворотного зв’язку 

та взаємодії. Таким учням необхідно давати більше часу для виконання завдань, 

ураховуючи їхню різну динаміку, швидкість роботи в онлайн режимі. 

Отже, в сучасних умовах оновлення освітньої системи відповідно до 

сучасних запитів проблема розвитку інноваційних процесів в освіті стає 

пріоритетною. На перше місце виходять питання відбору та творчого використання 

методів навчання.  
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Розвиток харчової галузі та підприємств супроводжується впровадженням 

сучасних технологій та систем забезпечення високої якості продукції. В цих 

умовах до майбутніх фахівців висувається ряд умов до рівня їх кваліфікації, 

сформованості професійних компетентностей. Підготовка висококваліфікованих 

фахівців харчової галузі можливий за умов дуального навчання та участю у 

навчальному процесі як закладу вищої освіти, так і конкретного підприємства.  

Ключові слова: дуальне навчання, компетентності, харчова галузь, 

теоретична підготовка, практична підготовка. 

The development of the food industry and enterprises is accompanied by the 

introduction of modern technologies and systems to ensure high quality products. In these 

conditions, a number of conditions are set for future specialists to the level of their 

qualification, the formation of professional competence. Training of highly qualified 

specialists in the food industry is possible under the conditions of dual education and 

participation in the educational process of both a higher education institution and a 

specific enterprise.  

Key words: dual education, competencies, food industry, theoretical training, 

practical training. 

 

Харчова промисловість України є однією з успішних і привабливих галузей 

вітчизняної економіки. Попри наявні труднощі, харчова промисловість є одним з 

найбільш конкурентоздатних секторів економіки, стрімкий розвиток якої важливий 

для української промисловості. Одним із суттєвих завдань ефективного розвитку 

харчової галузі є всебічне задоволення потреб споживачів якісною та безпечною 

продукцією. У сучасних умовах, безпечність та якість виробництва харчових 

продуктів стає гарантією конкурентоспроможності харчових підприємств, 

стійкості, авторитету та успішності, можливості вийти на світові ринки з 

вітчизняною продукцією.  

Найбільш прийнятною формою системи управління якістю і забезпечення 

безпечної харчової продукції в Україні є впровадження спеціальної системи 

НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point – Аналіз Небезпек по Критичних 

Точках Контролю). НАССР – це система організації та забезпечення безпеки у 

виробництві та переробки харчових продуктів упродовж усього операційного 
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ланцюга: від сировини і пакувальних матеріалів до постачання продукції кінцевому 

споживачеві. Упровадження системи управління безпечністю продукції на 

підприємствах харчової галузі висуває низку вимог до рівня підготовки фахівців та 

формування їхніх професійних компетентностей. Діяльність технологів, інженерів, 

фахівців харчової галузі передбачає виконання комплексу виробничих функцій, дій 

та операцій. З огляду на це сучасна професійна підготовка майбутніх фахівців має 

бути зорієнтована на формування в них компетентностей, набуття ними знань, 

умінь і практичних навичок, способів мислення, особистісних і організаційно-

діяльнісних якостей. 

З аналізу наукових здобутків учених (С. Бондар, Е. Зеєр, Г. Мешко, 

В. Ортинський, А. Хуторський, Ю. Павлов) можна виділити структуру 

професійних компетентностей майбутнього фахівця харчової галузі та виокремити 

такі компоненти: мотиваційний, когнітивний, процесуально-діяльнісний та 

особисто-діяльнісний [1; 2; 3].  

Суттєвою проблемою в підготовці таких фахівців стає необхідність 

урахування особливостей харчового підприємства, асортименту харчової 

продукції, умов виробництва, потужності та можливостей.  

Заклади освіти намагаються задовольнити потреби харчової галузі у фахівцях 

та адаптувати зміст освітніх програм і планів підготовки їх до інноваційних 

процесів, що відбуваються в харчовій галузі. Але складні економічні та фінансові 

умови організації практичної підготовки майбутніх фахівців, застаріле 

матеріально-технічне забезпечення навчальних лабораторій, традиційні підходи до 

освітнього процесу тощо створюють перешкоди на шляху професійної підготовки 

висококваліфікованих фахівців харчової галузі.  

Одним із шляхів розв’язання такої проблеми є впровадження в закладах 

вищої освіти дуальної системи професійної підготовки фахівців харчової галузі.  

Розглянемо етапи та дії закладів вищої освіти й підприємств харчової галузі 

в умовах реалізації дуальної професійної підготовки фахівців до впровадження 

системи НАССР. Можна виділити такі етапи, а саме:  

1) підготовка закладу вищої освіти та підприємства до впровадження 

дуальної системи навчання здобувачів;  

2) створення групи здобувачів – членів робочої групи НАССР; 

3) організація та проведення професійно-практичної підготовки членів 

робочої групи НАССР;  

4) діагностика та оцінювання результатів професійно-практичної підготовки 

членів робочої групи НАССР згідно з освітньою програмою; 

5) аналіз та корегування програм професійної підготовки майбутніх фахівців 

харчової галузі.  

На першому етапі заклад вищої освіти здійснює аналіз ринку праці та 

визначає потреби в підготовці кваліфікованих кадрів для харчової галузі; виконує 

пошук підприємства харчової галузі, якому бракує фахівців. З боку закладу вищої 

освіти та підприємства залучаються викладачі та фахівці, які будуть брати активну 

участь у реалізації дуального навчання. До їхніх обов’язків входить: аналіз та 

визначення компетентностей майбутнього фахівця харчової галузі; спільне 

розроблення та узгодження освітніх програм, навчального плану з урахуванням 
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професійних стандартів; виділення навчальних елементів модулів – визначення 

змісту, установлення внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, 

формування вимог до результатів засвоєння здобувачами освітньої програми; 

підготовка навчально-методичного забезпечення, а саме: складання опорних 

конспектів, методичних рекомендацій, глосаріїв, засобів діагностики; 

проєктування дидактичного процесу (розроблення системи навчальних завдань, 

матеріалів для практичних та лабораторних занять, складених з урахуванням рівнів 

знань, умінь і навичок, компетентностей; підбір відповідних технік з їх засвоєння); 

розроблення позааудиторної самостійної роботи (виконання завдань за 

алгоритмом, різнорівневі диференційовані завдання проблемного характеру); 

розроблення системи поточного, проміжного контролю та атестації з формування 

професійних компетентностей. 

На другому етапі закладом вищої освіти надається підприємству перелік 

здобувачів, що претендують на місце членів робочої групи НАССР у харчовій 

галузі. У свою чергу підприємство проводить конкурсний відбір серед здобувачів 

та визначає майбутніх членів робочої групи НАССР; підготовлює накази про 

створення групи здобувачів. 

Заклад вищої освіти зараховує здобувачів до групи підготовки майбутніх 

фахівців харчової галузі. Проводиться підготовка індивідуальних планів 

здобувачів та визначається індивідуальна траєкторія розвитку кожного здобувача 

як майбутнього члена робочої групи НАССР у харчовій галузі. 

На третьому етапі заклад вищої освіти здійснює упровадження нових освітніх 

технологій і принципів організації навчально-виробничого процесу, що 

забезпечують ефективну реалізацію нових моделей і змісту формування 

професійних компетентностей майбутніх членів робочої групи НАССР; 

використовує сучасні форми проведення занять (семінарів у діалоговому режимі, 

дискусій, комп’ютерних симуляцій, ділових і рольових ігор, розбір конкретних 

виробничих ситуацій, проведення тренінгів); організовує позааудиторну роботу; 

створює умови для формування у студентів досвіду самостійного ров’язання 

пізнавальних, комунікативних, організаційних, виробничих та інших проблем. 

Заклади вищої освіти здійснюють теоретичну підготовку здобувачів, а 

професійно-практична підготовка реалізується безпосередньо на підприємстві. 

Таким шляхом здобувачі швидше адаптуються до умов виробництва, застосовують 

знання та вміння в широкому діапазоні професійних компетентностей.  

На четвертому етапі заклади вищої освіти та підприємства проводять 

діагностику, незалежне оцінювання результатів професійно-практичної підготовки 

та формування компетентностей здобувачів. 

Отже, дуальне навчання дає можливість здобувачам поєднувати теоретичні 

фахові знання із практичним досвідом, мати впевненість у здобутті затребуваної 

кваліфікації та робочого місця на підприємстві, у процесі навчання отримувати 

стаж роботи та заробітну плату.  

Завдяки впровадженню дуальної освіти в закладах вищої освіти створюються 

умови для підвищення кваліфікації викладацького складу та якості навчання 

здобувачів, підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг та 

збільшення частки працевлаштування випускників. У свою чергу підприємство 
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отримує фахівця зі сформованими знаннями та вміннями, досвідом роботи, який за 

всіма параметрами задовольняє умовам праці саме на цьому підприємстві. 
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У статті розкривається роль і дидактичні можливості проєктної 

технології у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів 

технічного закладу вищої освіти. Презентовано приклади навчальних проєктів, які 

можуть бути застосовані під час навчання іноземної мови здобувачів вищої 

освіти. 

Ключові слова: технічний заклад вищої освіти, іншомовна підготовка, 

іншомовна комунікативна компетентність, технологія, проєктна діяльність. 

The article reveals the role and didactic possibilities of project technology in the 

formation of foreign language communicative competence of students of higher technical 

education institutions. Examples of educational projects that can be used in teaching a 

foreign language to higher education seeker are presented. 

Key words: higher technical education institutions foreign language training, 

foreign language communicative competence, technology, project activity. 

 

В умовах євроінтеграційних процесів, що характеризують нинішній етап 

розвитку України, значно зростає роль і значення володіння фахівцями іноземною 

мовою. Закономірно, що означена тенденція зумовлює й пріоритетні завдання 

іншомовної професійної підготовки здобувачів вищої технічної освіти. 
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Необхідність володіння фахівцями технічної галузі іноземною мовою 

зумовлена збільшенням в Україні кількості закордонних виробників, спільних 

підприємств, транснаціональних корпорацій, що передбачає професійне 

спілкування із закордонними колегами, використання в роботі нормативно-

правових актів, проєктно-конструкторської документації, матеріалів науково-

технічних статей іноземною мовою. Володіння іноземною мовою сприяє 

встановленню й розширенню економічних зв’язків, установленню конструктивних 

професійних контактів та обміну інформацією з іноземними партнерами, гідному 

представленню на світовому ринку досягнень України в галузі науки й техніки 

загалом [1]. 

Водночас сучасному інженеру мають бути притаманні такі якості, як 

аналітичне й системне мислення, ініціативність, креативність, здатність до роботи 

в команді. При цьому головним інструментом має стати пошук та проєктування, 

стилем спілкування – співпраця, а відмінною рисою – компетентність та власна 

позиція фахівця. 

З огляду на вищезазначене, можна стверджувати, що іншомовна підготовка 

здобувачів вищої технічної освіти має бути спрямована на формування іншомовної 

комунікативної компетенції; оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, 

культурою усного та писемного мовлення, уміннями та навичками використання 

мови в різних сферах та ситуаціях, тобто їхньої здатності спілкуватися іноземною 

мовою в різних сферах професійної діяльності. Отже, однією з головних цілей 

іншомовної підготовки в сучасному технічному ЗВО є розвиток іншомовної 

комунікативної компетентності, яка в змозі забезпечити іншомовне міжособистісне 

та професійне спілкування на високому рівні. 

Проте традиційна освітня система не в змозі адаптуватися до безперервного 

зростання обсягу інформації, впровадження нових технологій у різні галузі науки і 

техніки, що ведуть до швидкого оновлення систем знань, потреби більш гнучких 

навичок та знань та розвитку творчої інтелектуальної ініціативи. Це вимагає 

пошуку й застосування нових технологій навчання. Серед нових засобів навчання 

іноземної мови ефективною зарекомендувала себе проєктна технологія, яка 

знайшла широке застосування в багатьох країнах світу. 

Теоретичні основи проєктного навчання закладено в наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних учених у галузі філософії, педагогіки, психології: 

В. Беспалька, Н. Бордовської, B. Гершунського, Дж. Дьюі, В. Килпатрика, 

В. Загвязинського, М. Кагана, О. Леонтьєва, І. Підласого, А. Хуторського, 

Р. Штайнера та інших. У психолого-педагогічній науці багато зроблено для 

обґрунтування загальних засад іншомовної комунікативної підготовки здобувачів 

вищої технічної освіти. Так, проблеми іншомовної комунікативної підготовки 

студентів немовних спеціальностей досліджували Т. Брик, М. Галицька, 

Л. Гапоненко, І. Глазкова, М. Дементьєва, Л. Морська, О. Тимощук, О. Тинкалюк 

та інші науковці.  

Окремі аспекти проблеми формування іншомовної комунікативної 

компетенції здобувачів вищої освіти немовних закладів вищої освіти засобами 

проєктних технологій висвітлено в дослідженнях В. Павленко, Є. Полат, 

Г. Салащенко, Н. Туркіної та інших учених. 
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У наукових працях указаних учених зазначається, що проєктна технологія є 

однією з найбільш ефективних у навчанні іноземної мови, оскільки вона сприяє 

формуванню іншомовної комунікативної компетенції здобувачів освіти, розвитку 

мовленнєвих умінь, підвищенню навчальної мотивації. Виконання проєктних 

завдань та участь у проєкті дає можливість студентам переконатися в практичній 

значущості оволодіння іншомовною комунікативною компетентністю. 

Проєктна технологія навчання іноземної мови сприяє забезпеченню 

інтеграції навчальних дисциплін, а також зв’язку з попередньо вивченими темами. 

У процесі проєктної діяльності повною мірою реалізується системний підхід до 

навчання, поєднуються теорія з практикою; відбувається більш тісне поєднання 

навчального процесу та виховної роботи. Важливо, що проєктна діяльність дає 

можливість студентам по-новому розкрити свій ресурсний потенціал незалежно від 

рівня володіння мовою, навчає прийомам співробітництва в команді, допомагає 

розвивати творчі здібності та навички науково-дослідної роботи тощо [2]. 

Наведені положення знайшли підтвердження в нашій практичній роботі [3]. 

Так, нами був запроваджений проєкт «Bank of Scientific News and Innovative Ideas» 

(«Банк наукових новин та інноваційних ідей»), реалізація якого передбачала 

опрацювання тем модулів, що мають професійну спрямованість. Тож, виконання 

такого проєкту має інтегративний характер, який заснований на вивченні не тільки 

суто іноземної мови, але й фахових навчальних дисциплін. Учасники проєкту 

протягом вивчення окремих тем через різні інформаційні джерела, у тому числі 

мережу Internet, повинні були зібрати відповідні іншомовні матеріали. 

Виконання означеного проєкту передбачало здійснення педагогічного 

супроводу навчально-пізнавальної діяльності кожного студента з боку викладача, 

що передбачає здійснення диференційованої допомоги кожному здобувачеві 

освіти. У процесі виконання проєкту здобувачі вищої технічної освіти 

усвідомлюють значущість іноземної мови в професійній діяльності сучасного 

інженера. Про результати своєї пошукової діяльності студенти звітують на 

практичних заняттях.  

Майже всі студенти виявили зацікавленість і наполегливість, високу 

«емоційну зануреність» під час пошуку й вивчення іншомовних джерел, які мали 

професійну значущість для майбутньої професійної діяльності. Водночас 

виконання такого проєкту сприяло усвідомленню майбутніми фахівцями значення 

інновації в професійній діяльності інженера, з одного боку, і поглиблення мотивації 

опанування іншомовною компетентністю, з іншого. 

Із метою здійснення тематичного контролю та розвитку пізнавальної 

самостійності студентів нами був запроваджений проєкт «Controlpackage» 

(«Контрольний пакет»). Виконання цього проєкту дало можливість у творчій, 

цікавій формі здійснити модульний контроль у межах визначеного обсягу 

навантаження. Завданням студентів було розробити квести, різноманітні 

контрольні вправи цікавого характеру. Ця робота, як і виконання вище наведеного 

проєкту, здійснювалася у творчій співпраці студента й викладача. У процесі 

складання заліку студенти мали можливість обмінятися розробленими завданнями 

і здійснити, таким чином, взаємний контроль. За відгуками студентів, така робота 
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викликала інтерес до проєктної навчально-пізнавальної діяльності та оволодіння 

іншомовною компетентністю.  

Метод проєктів здійснювався нами також у формі спільного створення 

контрольних тестових завдань для електронного підручника («Electronic Study 

Book» («Електронний підручник»). Під час виконання проєкту широко 

використовувались можливості мережі Інтернет із забезпечення пошуку й 

використання текстової, графічної (статичної або динамічної), звукової та 

вiдеоiнформації.  

У результаті застосування проєктної технології дійшли висновку, що 

використання означеної технології у формуванні іншомовної комунікативної 

компетентності здобувачів вищої технічної освіти підвищує їхню мотивацію, 

інтерес до вивчення іноземної мови, стимулює вивчення граматики та лексики, 

допомагає залучити студентів до іншомовної мовної діяльності і, як результат, дає 

можливість значною мірою підвищити рівень сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності студентів. Водночас проєктна технологія робить 

викладання проблемно-орієнтованим, позитивно впливає на інтелектуальний 

розвиток майбутніх фахівців, здатність до творчої співпраці, спонукає студентів до 

формування вміння формулювати власні судження. 
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учителів музичного мистецтва в Україні та КНР з огляду на процес модернізації 

освітніх систем. 

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів, учителі музичного 

мистецтва, цифровізація, інтернет-ресурси. 

The contradictions between the existing experience and the conducted research, 

practical need and proper provision, specifics and its consideration in the use of іnternet-

resources in the training of future teachers of music’s in Ukraine and China in view of 

the process of modernization of educational systems are substantiated. 

Key words: training of future teachers, music teachers, digitalization, Internet 

resources. 

 

Одним із визначальних чинників розвитку сучасного суспільства, важелем 

соціальної рівності та згуртованості, економічного прогресу і 

конкурентоспроможності в усьому світі визнана якісна освіта, де учитель постає 

одночасно і об’єктом, і агентом змін [1]. Підготовка майбутніх учителів – 

освічених, компетентних, висококваліфікованих фахівців, громадян, патріотів, 

інноваторів, носіїв духовності і культури оголошується провідним завданням 

вищої педагогічної освіти на державному рівні в усіх розвинених країнах світу [2]. 

Тенденції глобалізації сучасного світу загострюють проблематику як 

збереження та інтегрування національного досвіду країн до загальносвітового 

освітнього простору, так і ефективного використання світових культурно-освітніх 

надбань у розбудові національних освітніх систем. У цьому ракурсі постають 

актуальними порівняльні дослідження тенденцій розвитку підготовки майбутніх 

учителів, зокрема музичного мистецтва, в Україні та КНР, які об’єднує потреба в 

подоланні певних труднощів у розпочатому процесі реформування освітніх систем. 

Особливої значущості питанням, що розглядається, надає визнання обізнаності та 

самовираження у сфері культури однією з ключових компетентностей випускника 

школи, формування яких потребує завчасної підготовки майбутніх учителів. 

Різні аспекти підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні 

представлено в наукових працях таких вчених, як В. Антонюк, І. Боднарук, 

Б. Гнидь О. Глузман, Ю. Грищенко, Г. Козир, І. Лисакова, Л. Масол, О. Олексюк, 

Г. Падалка, Т. Пляченко, О. Ростовський, О. Рудницька, Т. Танько, В. Черкасов, 

О. Щолокова та інших. Дослідженням проблем підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва в КНР присвячено напрацювання китайських дослідників 

Вей Лімін, Ван Тяньці, Ей Юй Хуа, Лі Цзихуа, Лінь Хай, Лянь Інь Хуа, Ма Цзюнь, 

Цзинь Нань, Цюй Сяо Юй, Ши Цзюнь-Бо, Тань Сяо та інших. Проведені наукові 

розвідки наголошують на значущості для обох країн вивчення провідного досвіду 

зарубіжжя з упровадження нових освітніх технологій, методів та засобів навчання 

тощо до підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Як засвідчує низка наукових досліджень, в сучасній Україні та КНР 

відбувається стрімка цифровізація освіти, у тому числі музично-педагогічної, що, 

у свою чергу, вимагає розробки теоретичних та методичних засад упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій до освітнього процесу.  

Слід зауважити, що інформаційно-цифрова компетентність в Україні визнана 

складовою переліку професійних компетентностей вчителя закладу загальної 
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середньої освіти, затвердженого у відповідному Професійному стандарті [3].  

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній галузі, 

відповідно до реформи Нової української школи, переходить від одноразових 

проєктів до системного процесу і вимагає належних змін у підготовці майбутніх 

учителів [1].  

У КНР створення в закладах освіти сучасного та безпечного цифрового 

освітнього середовища, яке зможе забезпечити високу якість і доступність освіти 

всіх видів і рівнів, визнано однією з «рушійних сил розбудови китайського 

суспільства на засадах цифрової економіки та підготовки фахівців 

майбутнього» [4]. Наразі у КНР відбувається й оновлення всіх складових 

підготовки майбутніх учителів, пов’язане передусім із усвідомленням зростанням 

значущості інформаційно-комунікаційних технологій у професійній педагогічній 

діяльності [5]. Китайська Концепція цифрової професійної освіти і навчання в 

якості чинників, які зумовлюють потребу в побудові цифрового освітнього процесу 

професійної освіти і навчання, визначає нове цифрове покоління, нові цифрові 

технології та цифрову економіку [6]. 

Проблематиці інформатизації та цифровізації педагогічної освіти присвячено 

роботи учених-педагогів як з України (В. Биков, Р. Гуревич, І. Гевко, С. Доценко, 

О. Жерновникова, М. Кадемія, Н. Морзе, Н. Олефіренко, Н. Пономарьова, 

М. Попель О. Спірін, І. Цідило та інші), так і з КНР (Дінь Юась, Мань Дань, Сун 

Децзян, Тань Вей, Хуань Хуей, Хуань Чжунчжан, Ван Ціплінь, Чень Лунвань, Цхі 

Ліфань, Цзі Іпінь та інші). Як свідчать дослідження, використання інтернет-

ресурсів має стати зараз невід’ємним компонентом педагогічного процесу в 

закладах освіті всіх рівнів та спрямувань. Водночас на практиці, попри потужний 

дидактичний потенціал інтернет-ресурсів, у підготовці майбутніх учителів вони й 

досі впроваджуються несистемно, повільно й переважно хаотично [7]. 

 Різноманіття існуючих інтернет-ресурсів обумовлює наявність і різних 

підходів фахівців до класифікації інтернет-ресурсів, які можуть бути використані з 

освітньою метою в підготовці майбутніх учителів. Так, наприклад, В. Прошкін, 

указує на можливість використання для здійснення аудиторної роботи з 

майбутніми вчителями систем створення й збереження навчальних матеріалів, 

систем спільного створення різнотипових документів‒ хостингів для збереження 

медіафайлів. Для самостійної й позааудиторної роботи майбутніх учителів 

пропонуються системи віртуального спілкування та ресурси для організації 

проєктної діяльності майбутніх учителів. Для впровадження науково-дослідної 

роботи майбутніх учителів уявляються значущими інституційні репозитарії, 

електронні бібліотеки, електронні періодичні наукові видання, освітні хмари [7].  

Водночас щодо підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва 

зазначений перелік не можна вважати універсальним. Специфіка практики 

професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, необхідність 

урахування основних видів музичної діяльності (набуття історико-теоретичних 

музичних знань, музичне виконавство, слухання музики, музична творчість тощо) 
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знайшла відображення у виокремленні Л. Гавріловою різновидів ресурсів за їх 

змістовим наповненням та функціональним призначенням.  

Отже, проведений аналіз засвідчує наявність суперечностей між: досвідом 

ефективного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій до 

підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні і КНР та 

недостатністю його цілісного порівняльного вивчення в аспекті використання 

інтернет-ресурсів; потребою врахування особливостей та новітніх ідей зарубіжного 

досвіду використання інтернет-ресурсів у підготовці майбутніх учителів 

музичного мистецтва в Україні і КНР та відсутністю їх представлення в наукових 

розвідках; існуючою специфікою використання інтернет-ресурсів у підготовці 

майбутніх учителів музичного мистецтва та відсутністю її врахування в практиці її 

професійної підготовки. 

Виявлені суперечності, недостатній рівень теоретичної дослідженості й 

практичної розробленості зазначених проблем, а також об’єктивні тенденції 

інтегрування України та КНР до світового освітнього простору, обумовлює 

актуальність проведення вивчення використання інтернет-ресурсів у підготовці 

майбутніх учителів музичного мистецтва в Україні та КНР.  
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У статті розглянуто методи активного навчання, які передбачають 

повторюваність, контрольованість і можливість оцінювання з метою успішного 

відпрацювання навичок та підвищення професійного рівня осіб, що реагують на 

ліквідацію радіаційної, хімічної чи біологічні загрози. Показано, що для формування 

професійної компетенції співробітникам різних служб швидкого реагування, 

військовослужбовцям, медикам потрібно пройти всі види навчань ‒ від 

симуляційного до реального. 

Ключові слова: симуляція, симуляційне навчання, імітаційне навчання, 

реальне навчання, професійна компетентність 

The article considers methods of active learning that use repeatability, 

controllability and the possibility of assessment in order to successfully develop skills and 

improve the professional level of people who respond to the elimination of radiation, 

chemical or biological threats. It is shown that in order to form professional competence, 

employees of various emergency response services, servicemen, and physicians need to 

go through all types of training: from stimulating to real.  

Key words: simulation, simulation training, simulation training, real training, 

professional competence 

 

На тлі сьогодення, що відзначено військовою агресію Російської Федерації з 

її постійними загрозами щодо застосування тактичної ядерної зброї, повідомлень 

про можливі терористичні атаки із застосуванням хімічної зброї, актуальним є 

якісна підготовка осіб, які будуть задіяні для ліквідації наслідків таких 

надзвичайних ситуацій.  

Відомо, що активні методи навчання активізують розумову діяльність тих, 

хто навчається, шляхом формування спеціальних умов, які сприяють цій діяльності 

незалежно від їхнього бажання [1; 6]. Використання методів активного навчання як 

альтернативних або доповнення до традиційних спонукає постійно розвиватися та 

надає можливість розв’язувати проблеми, застосовуючи попередній досвід чи нову 
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інформацію [5]. У добре продуманих заходах активного навчання студенти «беруть 

участь у процесі засвоєння знань… шляхом послідовної співпраці один з одним» [6, 

с. 150]. Ця взаємодія між собою не зменшує важливості ролі викладачів, радше 

навпаки – останні переходять у категорію наставників.  

Моделювання, імітування та симуляція як методи активного навчання й 

планування використовують повторюваність, контрольованість і можливість 

оцінювання для успішного відпрацювання навичок і підвищення професійного 

рівня осіб, які займаються реагуванням на радіаційні, хімічні чи біологічні загрози. 

У багатьох країнах навчання підрозділів ДСНС, поліції, військових, медиків 

та інших органів швидкого реагування на захист від терористичних загроз 

обмежувалось підготовкою спеціальних районів, полігонів чи баз, де 

використовували різні імітатори. Однак сьогодення змінило пріоритети, тож і 

підходи до навчання змінилися. На теперішній момент існує три основні методи 

навчання реагування на терористичні загрози, зокрема хімічні [3]: 

- використання реальних бойових хімічних речовин – реальне навчання або 

навчання в реальному часі. Це особлива можливість для здобувачів освіти 

контрольовано зрозуміти характеристики живої (реальної) загрози. Проводиться на 

сертифікованих полігонах, котрих є кілька у світі, вимагає великих коштів на 

утримання і має обмеження за кількістю людей, які можуть одночасно 

відпрацьовувати свої навички (максимум до 20 осіб, вартість до 15000 $ за навчання 

однієї людини) [4, с. 7]; 

- використання реалістичних пристроїв для виявлення та моніторингу 

імітатора, які можуть безпечно відобразити всі небезпечні середовища (імітаційне 

навчання). Імітаційне навчання передбачає використання різних умовно безпечних 

хімічних речовин, котрі за своїми властивостями та дією на організм людини 

нагадують дію бойових отруйних речовин. Проводять на ділянках, полігонах або в 

спеціальних, добре провітрюваних приміщеннях, віддалених від населених 

пунктів, щоб уникнути паніки серед цивільних, забруднення обладнання, 

інфраструктури або місцевості [2, с. 5]; 

- використання засобів (симуляторів), які реплікують хімічні загрози, без 

летального результату – симуляційне навчання. Використання комп’ютерних 

засобів моделювання нового покоління допомагає точно відтворити роботу 

штатних приладів на наявність небезпечних хімічних речовин, урахувати їх фізичні 

характеристики, метеорологічні умови, відпрацювати тактику і методи, які 

використовуються для виявлення різних агентів, але замість будь-яких хімічних 

речовин використовуються засоби електронного моделювання. На відміну від 

попередніх, таке навчання можна проводити будь-де: на окремих полігонах, 

посеред цивільної зони, у будь-яких приміщеннях тощо [3; 7]. 

Симуляційне навчання є альтернативою реальному та імітаційному 

навчанню, але не може повноцінно їх замінити. Проте симуляційне навчання має 

певні переваги: реалістичність, оскільки воно імітує реальне; безпечність, 

рентабельність, екологічність, мобільність (можливість створити будь-де 

тренувальну базу і розробити різні легенди для проведення заняття). Оскільки 

симуляційне навчання передбачає використання реалістично-імітаційні детектори, 
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то проведення такого типу навчання надає студентам можливості, які їм 

знадобляться для участі в реальному навчанні.  

Кожен із цих методів має свої переваги і недоліки. Зокрема, деякі з них 

використовуються в певних контрольованих зонах за значну вартість, деякі не 

можуть гарантувати постійне відтворення сценарію, тоді як інші методи значною 

мірою покладаються на знання інструктора про небезпечне середовище для 

відображення справжніх сценаріїв. Основними чинниками, що впливають на вибір 

конкретного методу навчання, є: кого і як довго потрібно навчати, ступінь 

гнучкості, необхідні місця для навчання, нормативні обмеження, до якого рівня 

компетентності необхідно проводити навчання та вартість. 

Для формування професійної компетенції та досконалого володіння 

практичними навичками, необхідних для реагування на загрози від зброї масового 

ураження, співробітникам різних служб швидкого реагування, 

військовослужбовцям, медикам потрібно пройти всі види навчань (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основні етапи навчання для формування 

професійної компетентності 

 

Наявність здатності об’єктивно визначати слабкі та сильні області за 

допомогою використання реалістичних сценаріїв навчання в оперативному 

реагуванні на радіаційні, хімічні чи біологічні загрози дає можливість інструкторам 

спеціально орієнтуватися на зони слабкості, вносити корективи та підвищувати 

рівень професійної компетентності. 

З огляду на те, що нинішні уряди в усьому світі стикаються з бюджетним 

тиском на військові витрати, усі аспекти забезпечення спроможності потрапили під 

пильну увагу – кошти на навчання не є винятком. Можливість тренуватися, 

використовуючи комбінацію реального, імітаційного чи симуляційного навчання, 
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Реальне навчання (відпрацювання окремих сценаріїв реагування) 
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є економічно ефективною і дає можливість максимізувати час навчання різною 

мірою як у польових умовах, так і в авдиторії. 
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У статті висвітлено питання класифікації мультимедіа-технологій 

навчання здобувачів освіти. Розкрито авторське розуміння суті таких технологій 

та їх роль у освітньому процесі. Проаналізовано запропоновані в науковій 

літературі класифікації мультимедіа-технологій навчання за різними підставами. 
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The article covers the issue of multimedia technologies for teaching students 

classification. The author’s understanding of the technologies essence and their role in 

the educational process is revealed. The classifications of teaching multimedia 

technologies on various bases offered in the scientific literature are analyzed. 

Key words: classification, multimedia technology, teaching, student. 

 

Сьогодні модернізація процесу навчання в закладах освіти відбувається на 

засадах активної технологізації, що забезпечує значне підвищення ефективності 

означеного процесу. Причому перевага віддається тим технологіям, які дають 

змогу системно поєднувати роботу здобувачів освіти в режимах онлайн і 

оффлайн [7; 8].  

Чільне місце серед указаних технологій займають мультимедіа-технології, 

які можуть інтегрувати в собі значну кількість різного виду матеріалів у 

зображувальній, відео, графічній, анімаційній та інших формах. Застосування 

педагогами вказаних технологій дає здобувачам змогу вивчати навчальний 

матеріал з опорою на інформацію, отриману ними за допомогою різних органів 

почуттів, а це позитивно впливає на швидкість сприйняття та розуміння суб’єктами 

запропонованого матеріалу. У світлі цього мультимедіа-технології стали в останні 

десятиріччя невід’ємною складовою освітнього процесу, дозволяючи значно 

підвищити його ефективність і результативність.  

Як було визначено в одній із попередніх авторських публікацій, сучасна 

мультимедіа-технологія – це спеціальна створена чи підібрана програмно-апаратна 

система, що об’єднує в собі різні засоби відео-, аудіо-, теле- та віртуальних 

комунікацій, забезпечуючи в такий спосіб створення цілісного мультимедійного 

освітнього середовища [2, с. 7]. Водночас для забезпечення ефективного 

застосування вказаних технологій у процесі навчання здобувачів освіти доцільно 

спочатку з’ясувати, які класифікації мультимедіа-технологій пропонуються в 

науковій літературі.  

За функціональним призначенням означені технології поділяються на такі 

групи: навчальні (визначення загального спрямування освітнього процесу, надання 

навчальної інформації); діагностичні (виявлення рівня навчальної підготовленості 

й інтелектуального розвитку суб’єктів навчання); інструментальні (дають змогу 

конструювати програмні засоби, створювати сервісні налаштування, розробляти 

потрібні навчально-методичні матеріали); управлінські (керування навчальною 

діяльністю користувачів); адміністративні (дають можливість автоматизувати 

здійснення освітнього процесу); ігрові (забезпечують організацію ігрової 

діяльності суб’єктів навчання) [3; 6].  

За методичним призначенням у сукупності мультимедіа-технологій учені 

виокремлюють такі групи: наставницькі (застосовуються під час вивчення 

здобувачами освіти нового матеріалу); тренувальні (використовуються для 

відпрацювання ними вмінь і навичок, закріплення засвоєного теоретичного 

матеріалу); інформаційно-довідкові (дають можливість моделювати визначений 

об’єкт для його ретельного вивчення); імітаційні (призначені для з’ясування різних 
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характеристик обраного явища чи процесу); демонстраційні (дають змогу 

візуалізувати навчальний матеріал, наочне представити закономірності 

функціонування досліджуваних об’єктів та встановити взаємозв’язки між ними); 

дозвіллєві (сприяють розвитку творчого мислення особистості в позааудиторній 

діяльності) [3; 6].  

За типом надання інформації класифікація мультимедіа-технологій, містить 

такі групи: лінійні (кіно, записана презентація), нелінійні (ігри, навчальні, 

методичні й інші види літератури), комбіновані (інформація подається лінійним 

способом із можливістю подальшого програмування), інтерактивні (учасники 

освітнього процесу самостійно обирають потрібну інформацію, відповідний 

інтерактивний навчальний матеріал та працюють з ними) [3; 5].  

На основі врахування вищенаведених класифікацій Н. Дубініна 

запропонувала поділити мультимедіа-технології також на: демонстраційні (аудіо- 

й відеоматеріали, анімації, презентації); довідково-інформативні (електронні 

посібники, енциклопедії, бібліотеки); тренувальні (програмні засоби, 

мультимедійні програми й тренажери); інтерактивні (онлайн конференції, робота в 

скайпі); пізнавально-розважальні (навчальні ігри, мультимедійні 

енциклопедії) [3, c. 28]. 

Іншу точку зору висловили В. Андрієвська й Н. Олефіренко, які виокремили 

дві групи технологій за використаними в них мультимедійними засобами. Перша з 

них об’єднує технології, які передбачають використання апаратних стандартних 

(комп’ютер, мультимедіа екран, різноманітні маніпулятори, графічні планшет) та 

спеціальних (CD та DVD приводи, графічні та акустичні системи) засобів. Друга 

група технологій використовує мультимедійні додатки (мультимедіа-презентації, 

слайд-шоу, електронні журнали та звіти, мультимедіа-видання, мультимедійні 

тренажери та навчальні системи, лінгвістичні мультимедіа-системи, мультимедійні 

інтернет-ресурси), а також засоби їх створення [1]. 

У нашому дослідженні в пригоді стала також наукова позиція Г. Загідулліної, 

А. Каримової, О. Хасанова, відповідно до якої класифікація мультимедіа-

технологій з урахуванням специфіки створеного за їх допомогою кінцевого 

продукту містить такі їх групи: навчальні мультимедійні презентації (для їх 

створення застосовують програми Microsoft Office Power Point, Prezi, SmartDraw, 

Kingsoft WPS Office); електронні словники (Merriam-Webster Dictionary, Cambridge 

Dictionary, Oxford Learner’s Dictionaries, Macmillan Dictionary, Collins Dictionary, 

Dictionary.com тощо); навчальні програми й додатки, що ґрунтуються на 

проведенні аналізу певних аудіо- та відеоматеріалів (LinguaLeo, Classtime, Vocaroo, 

DuoLingo); платформи для створення та виконання тестів (Online-Test Pad, Kahoot, 

Help Teaching, Plickers, Easy Test Maker та інші); онлайн-сервіси для створення 

ігрових вправ і дидактичних ігор (Factile, Flippit тощо) [4, c. 405]. 

Ретельне вивчення наведених класифікацій мультимедіа-технологій у 

навчанні дає можливість грамотно обирати їх для кожної конкретної ситуації 

педагогічної взаємодії на основі врахування поставлених освітніх цілей і рівня 

підготовленості й індивідуальних потреб користувачів, а це, у свою чергу, сприяє 

підвищенню якості освіти.  
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У статті зазначено, що в умовах інформаційного суспільства важливим є 

навчання медіаграмотності. Уміння відбирати, сприймати, використовувати, 

відтворювати інформацію – нагальна потреба особистості. Провідна роль у при 

цьому належить освіті. Навчальне середовище, творча взаємодія вчителя і учня в 

процесі навчання сприяють формуванню медіаграмотності. 

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, медіаграмотність, критичне мислення, 

компетентність. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

259 

Media literacy training is very important in information society. The ability to 

select, perceive, use, reproduce information is person’s urgent need. The leading role in 

this belongs to education. Learning environment, creative interaction of teachers and 

students in the learning process contribute to the formation of media literacy. 

Key words: media, media education, media literacy, critical thinking, competence. 

 

Сучасне суспільство є інформаційним. Свідченням цього є можливості 

визначення моделей навчання, культурного самовираження, соціальної участі, 

розвитку особистості та отриманню знань. Засоби комунікацій та інформаційні 

технології сприяють і забезпечують широкий доступ до знань. Але разом з тим, 

стрімке зростання кількості інформації ставить людину у складне становище, коли 

треба переосмислити те, що вона чує, бачить, сприймає. І тому важливим 

завданням освіти є формування у здобувачів освіти медіаграмотності – здатності 

до пошуку, аналізу і творчого застосування інформації, її критичного осмислення.  

Проблематика медіаграмотності стала предметом досліджень низки учених: 

О. Волошенюк, В. Іванова, Т. Іванової, Г. Лещук, Г. Онкович, О. Федорова, 

Я. Шугайло та ін. На маніпулятивні впливи медіа звертали увагу як вітчизняні, так 

і зарубіжні вчені, як-то: У. Вагнер, Є. Доценко, С. Кара-Мурза, А. Карпов, 

Дж. Поттер, Б. Потятиник, М. Присяжнюк, Р. Харріс та ін. Вивченню медіаосвіти в 

освітньому процесі присвятили праці такі вітчизняні дослідники, як: В. Бакіров, 

О. Бєляк, М. Ватковська, Н. Габор, С. Гончаренко, Р. Гришкова, Г. Онкович, 

Ю. Ярославцева та ін. Нові інструменти медіаосвіти вивчали Н. Приходькіна, 

Г. Почепцов, В. Синьов. 

Медіа можуть сприяти розвитку, навчанню і духовному збагаченню 

особистості. Однак при неправильному їх використанні, спостерігається відрив 

людей від реальності, формування хибних ціннісних орієнтирів, залежність, 

агресія, створення стереотипів, виникнення хвороб зору, неврози, зменшення 

фізичної активності тощо.  

Шляхами подолання негативного впливу медіа є формування критичного 

мислення особистості, інформування та навчання про особливості ЗМІ, обмеження 

у споживанні інформації тощо. Робота в означеному напрямі має проводитися з 

боку держави: на рівні законодавства, роботи державних органів. Воднораз велика 

роль відводиться освіті, необхідно навчати здобувачів освіти медіаграмотності та 

медіаосвіті, формувати в них критичне мислення.  

Концепція з упровадження медіаосвіти в Україні визначає медіаграмотність 

як складову медіакультури, що стосується вміння користуватися інформаційно-

комунікативною технікою, виражати себе та спілкуватися за допомогою 

медіазасобів, успішно здобувати необхідну інформацію, свідомо сприймати та 

критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа, відділяти реальність від 

її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану 

медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони 

культивують [1]. 

Концепція декларує впровадження медіаосвіти в педагогічну практику на 

всіх рівнях, інтеграцію медіаосвітніх елементів у навчальні програми з різних 

предметів. Унаслідок цього відбувається формування медіаграмотності в учнів, 
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зокрема: отримання знань про різні види медіа, діяльнісного досвіду на основі 

знань, емоційно-ціннісних ставлень та уявлень. 

Формування медіаграмотності передбачає опанування знаннями: про різні 

можливості медіа для здобуття інформації, спілкування, розвитку; про вплив 

медіаповідомлень на свідомість, емоції та поведінку людини; про те, що 

медіаповідомлення сконструйовані та містять не лише факти, але й судження; про 

техніки маніпулятивних впливів; про особливості сучасного застосування 

інтерактивних платформ для презентації та обговорення медіаконтенту.  

Складовими діяльнісного досвіду є: аналіз медіа текстів, їх критичне 

осмислення, висловлення власної думки, прийняття рішення; трансформація 

інформації (зміна обсягу, знакової системи, форми); створення медіатекстів, участь 

в обговоренні власних і «чужих» повідомлень; вибір медіа для поширення власних 

медіатекстів; аналіз мови медіаповідомлень, визначення маніпулятивних 

технологій, мови ворожнечі, прихованих смислів, диференціювання фактів і думок; 

визначення цінностей, які розповсюджують медіа, та прийняття власних рішень 

щодо отриманої інформації. 

Формування емоційно-ціннісного компоненту сприяє набуттю готовності до 

створення медіаповідомлень, які не містять «мову ворожнечі», до відстоювання 

власних цінностей під час створення й обговорення медіатекстів, ставленню до 

пошуку «прихованих смислів», маніпуляцій у медіаповідомленнях, прийняттю й 

дотриманню етики спілкування в медіапросторі, потребі у пошуку нової 

інформації, в інтерпретації здобутих знань в медіатексти, потребу вивчити 

альтернативні думки перш, ніж прийняти рішення [1]. 

Метою медіаосвіти є формування вмінь свідомого, відповідального і 

критичного користування засобами масової комунікації, а також самостійного 

творення медіатекстів. За О. Федоровим, існують такі теорії медіаосвіти: захисна 

(ін’єкційна), ідеологічна, естетична, аналітична, до якої належить теорія 

формування критичного мислення, семіотична, культурологічна та соціокультурна 

теорії; практична, яка відображена в усіх концепціях медіаосвіти [2, с. 56]. 

Уважаємо, що в процесі медіаосвіти доцільно враховувати вимоги всіх підходів.  

Теорії формування критичного мислення, в основу якої покладено навчання 

критичному сприйняттю медіатекстів, «декодуванню» інформації, відводиться 

особлива роль. Критичне мислення як складний рефлексивний процес мислення, 

який включає асоціативне сприймання, синтез, аналіз і оцінку механізмів 

функціонування медіа в соціумі, а також медіатекстів, що надходять до людини 

через засоби масової комунікації. При цьому розвиток критичного мислення – не 

кінцева мета медіаосвіти, а її постійний компонент [2, с. 42] 

Створення сприятливого, функціонального освітнього середовища, взаємодія 

вчителя і учня у процесі навчання є важливим фактором формування 

медіаграмотності. Медіаосвіта і, як її результат, медіаграмотність, не можуть 

здобуватися самостійно, адже це обмін думками, досвідом, налагодження 

комунікативних зв’язків, шляхом критичного осмислення медіатекстів, інформації. 
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На думку, Ю. Хабермаса медіаімунітет може виникнути лише в діалозі, 

партнерстві, ненав’язуванні [3].  

З огляду на вищезазначене в процесі медіаосвіти доречно використовувати 

методи проблемного навчання, групової (командної) роботи, методи формування 

критичного мислення, де рефлексією можуть бути представлені роботи здобувачів 

освіти у вигляді створення постерів, відеоскрайбінгу, реклами, інтерактивного 

плаката, презентації тощо. Важливим фактором у процесі медіаосвіти є врахування 

вікових та психологічних особливостей учнів, їхніх потреб, захоплень, досвіду, 

актуальності інформації. 

У процесі формування медіаграмотності здобувачів освіти, особлива увага 

надається діяльності вчителя. Учитель сам має бути медіаграмотним. Це сприятиме 

підвищенню якості всіх його функцій шляхом зростання професіоналізму, 

кваліфікації на засадах компетентнісного підходу, що забезпечує формування 

необхідних компетентностей в учнів. 

Медіакомпетентність дає педагогам розуміння того, що медіа є частиною 

щоденного життя, що від «інфодемії» є надійна «вакцина» – медіаграмотність. 

Педагог, який володіє навиками вивчення, аналізу, інтерпретації медіатекстів, 

самостійно створює медіапродукти, сприяє медіаграмотності учнів. 

Оволодіння інформаційними технологіями, навичками роботи з 

інформаційними джерелами стає неодмінною вимогою до підготовки здобувача 

освіти. Особлива роль належить гуманітарній освіті, яка спрямована на 

формування особистості учня, підготовку його до життя, навчає комунікації, 

розвиває здатність до сприйняття інформації та прийняття зважених рішень. 

У процесі медіаосвіти здобувачі вчаться самостійно обирати медіатексти, 

аналізувати їх, правильно інтерпретувати, оцінювати достовірність інформації в 

них, знаходити факти і фейки, розпізнавати маніпулятивні впливи, відрізняти 

факти від суджень, творчо використовувати отримані знання, оперувати ними.  

Отже, в умовах інформаційного суспільства важливим є навчання 

медіаграмотності. Питання інформаційної гігієни, споживання якісної, правдивої 

інформації для особистості стоїть гостро. Формування у здобувачів освіти 

медіаграмотності має здійснюватися освітніми інституціями, при цьому провідна 

роль належить педагогам, які постійно вдосконалюють свій рівень 

медіаграмотності.  
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У статті представлено напрями наукових досліджень проблеми формування 

критичного мислення: обґрунтування значення критичного мислення фахівця для 

успішної реалізації професійної діяльності; визначення суті поняття «критичне 

мислення»; з’ясування засобів і методів критичного мислення; визначення умов за 

яких формується критичне мислення; розкрито показники сформованості 

критичного мислення. 

Ключові слова: критичне мислення, напрями досліджень, показники, 

принципи, реалізації критичного мислення. 

The article presents the directions of scientific research of the problem of formation 

of critical thinking: substantiation of the importance of critical thinking of a specialist for 

the successful implementation of professional activity; defining the essence of the concept 

of “critical thinking”; finding out the means and methods of critical thinking; 

determining the conditions under which critical thinking is formed; indicators of critical 

thinking formation are revealed. 

Key words: critical thinking, directions of research, indicators, principles, 

realization of critical thinking. 

 

У період розвитку інформаційних технологій, як відомо, цінуються вміння 

професійного пошуку інформації (важливої, необхідної), здатність її 

проаналізувати, оцінити, прийняти рішення, застосувати. 

Інтенсивний розвиток педагогічної науки і шкільництва вимагає формування 

особистості фахівця (учителя, викладача) нового типу, одним з показників якого є 

наявність критичного мислення.  

Про особливе значення цієї ключової компетентності зазначено в публікаціях 

багатьох учених, педагогів: Н. Бібік, А. Бойко, В. Ворожбіт-Горбатюк, С. Сисоєва, 

Т. Олійник, О. Пометун, І. Хоменко та інші. 

Спостерігається одностайність поглядів авторів щодо визначення ролі 

критичного мислення фахівця будь якої галузі, зокрема педагогічної, у здійсненні 

ним професійної діяльності. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив визначити напрями 

дослідження критичного мислення як науково-педагогічної проблеми: 

1. Обґрунтування значення критичного мислення фахівця для успішної 

реалізації професійної діяльності. Ученими підкреслюється, що сформованість 
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критичного мислення допомагає фахівцю приймати зважені рішення, знаходити 

нові шляхи розв’язання численних проблем. 

2. Важливим напрямом дослідження даної проблеми є розкриття суті поняття 

«критичне мислення» [1]. Аналіз літератури свідчить про різні підходи щодо 

визначення суті критичного мислення. Так, критичне мислення визначається як 

«інтелектуальна навичка особистості» (О. Овадюк); як «ключовий елемент 

інтелектуальної діяльності особистості» (Дж. Дьюі, Е. Фром); як «особливий вид 

розумової діяльності» (Р. Х. Джонсон); як «розумне рефлексивне мислення» 

(Р. Енніс); як «майстерний відповідальний тип мислення» (Н. Ліпман); а також як 

«система суджень, яка дозволяє аналізувати інформацію у такий спосіб, щоб на цій 

підставі ухвалювати раціональні рішення». Як бачимо, критичне мислення 

досліджується як риса особистості, як процес контролю за виконанням 

інтелектуальної діяльності, як процес мислення, а також як комплекс когнітивних 

умінь [3]. 

Отже, суть критичного мислення ми вбачаємо в тому, щоб вміти шукати 

альтернативи, оцінювати ситуацію з різних боків, приймати власне рішення. При 

цьому дотримуватись таких принципів: усвідомленість, самостійність, 

рефлективність, цілеспрямованість, обґрунтованість, контрольованість і 

самоорганізованість.  

Знайомство з сучасними публікаціями даної проблеми дозволило з’ясувати і 

узагальнити показники критичного мислення, зокрема, об’єктивно оцінювати та 

відстоювати свою позицію, уміння розглядати ситуацію з різних сторін, здатність 

знаходити і використовувати аргументи, не піддаватися впливу чужих думок, 

сміливо ухвалювати незалежні рішення, тощо. Крім того, підкреслимо, що люди 

які мають навички критичного мислення базують судження на доказах, шукають 

зв'язок між предметами і явищами, готові до постійного процесу саморозвитку , 

інтелектуально незалежні, тощо.  

3. Важливим напрямом дослідження даної проблеми є з’ясування способів, 

засобів формування критичного мислення. У педагогічній і методичній літературі 

широко представлено способи розвитку критичного мислення як у дітей 

дошкільного та шкільного віку, так і у здобувачів освіти різних рівнів. Наприклад, 

«Мозкова атака», «Асоціативний кущ», «Коло Венна», «товсті/тонкі запитання», 

які спрямовані на систематизацію знань, формування умінь знаходити вірні, творчі 

рішення, здійснювати порівняння, давати розгорнуті відповіді з аналізом, 

синтезом, порівнянням, оцінкою [2]. 

Останнім часом пропонуються не тільки конкретні методи, а й стратегії 

розвитку критичного мислення: «працюй над однією проблемою в день», «веди 

інтелектуальний щоденник», «перебудовуй характер», «передивись свої погляди на 

речі», «працюй зі своїми емоціями», «проаналізуй вплив групи на своє життя». 

Реалізація вказаних стратегій надасть можливість розширити свої знання, 

вдаватися до саморефлексії, формувати альтернативне бачення і модель поведінки, 

коригувати власні емоції тощо.  

4. З’ясовано, що науковці звертають увагу і на виявлення умов, за яких 

формується критичне мислення, що і визначає окремий напрям дослідження. 
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Вивчення наукових і методичних статей дало змогу виявити певні умови, які 

підкреслюють учені та практики:  

• зміна філософії мислення керівника закладу освіти, як лідера; 

• мотивування педагогічного колективу, здобувачів освіти до 

самовдосконалення (О. Овадюк); 

• наявність таких рис як: майстерність, відповідальність, самостійність, 

самокоригування, гнучкість, самовдосконалення; 

• залучення двох систем що має людська психіка: швидкий спосіб мислення, 

аналітична робота (Д. Канеман) [3]. 

Отже, аналіз науково-педагогічної літератури дозволив виявити актуальні 

напрями дослідження критичного мислення. Визначити, що суть критичного 

мислення полягає у виявленні проблеми, здійснення пошуку шляхів її вирішення, 

формуванні гіпотез, здійсненні їх об’єктивної оцінки, прийнятті рішень, 

усвідомленні власної відповідальності.  

З’ясувати, що результатом критичного мислення є раціональне судження 

щодо запропонованої точки зору або моделі поведінки (Р. Джонсон), самостійне 

судження (Н. Ліпман), знання, досвід, реалізовані на практиці.  
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112. 
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СЕКЦІЯ V 
ЗАГАЛЬНА І ВИЩА ОСВІТА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 

 

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ІНТЕГРОВАНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

Беземчук Л. В. 

кандидатка педагогічних наук, доцентка 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

У Юе 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкрито проблему формування творчої самостійності в 

контексті інтегрованого навчання. Ознака творчої самостійності майбутнього 

вчителя музичного мистецтва визначається як оволодіння методами відповідно 

елементарного, середнього, високогорівня інтеграції. Проаналізовано роль 

професійно-орієнтованих ситуацій в підготовці студентів мистецьких фахів. 

Ключові слова: інтегроване навчання, творча самостійність, вчитель 

музики. 

The article reveals the problem of forming creative independence in the context of 

integrated training. A feature of creative independence of the future Music teacher is 

defined as mastering the methods of respectively elementary, medium and high level of 

integration. The role of professionally-oriented situations in the training of art students 

is analyzed. 

Key words: integrated training, creative independence, music teacher. 

 

Проблема формування творчої самостійності особистості в сучасному світі 

знаходиться в колі уваги вітчизняних дослідників. Серед теорій, на яких базується 

дослідження проблеми творчої самостійності можна виділити теорію розвитку 

особистості (І. Зязюн, Г. Костюк, О. Леонтьев та ін.); теорію творчості 

(Дж. Гілфорда, В. Давидова, П. Енгельмейера, А. Маслоу, В. Моляко), теорію 

розвитку самостійності суб’єкта навчання (Ю. Бабанський, В. Козаков, та ін.); 

пошук організаційних форм, методів і технологій навчання здобувачів різних рівнів 

вищої освіти (О. Гура, В. Вишівська, І. Дичківська, О. Падалка, Є. Полат) та ін. 

Основи професійної підготовки вчителя музичного мистецтва розкривають такi 

вченi, як А. Болгарський, М. Букач, С. Горбенко, Н. Гузій, О. Кузнецова, 

О. Олексюк, О. Матвєєва, Г. Падалка, Г. Побережна, О. Ростовський, 

О. Рудницька, А. Соколова, В. Фомін та ін. Підготовка вчителів музики розкрита в 

наукових працях Лі Чуньпен, Ма Цзюнь, Хань Юйцень, Чан Ліін, Чен Дін,Чжан Ї. 
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Розв’язанню проблеми використання методів формування творчої 

самостійності в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного виховання 

присвячено працi Т. Біркіна, О. Комліченко, Д. Опрощенко, Т. Стратан-

Артишкової.  

Поняття «творча самостійність» визначають як категорію, що демонструє 

суттєвий результат отримання здобувачами нових особистісних навчальних 

продуктів. Л. Круглова формулює творчу самостійність як інтегральну якість 

особистості, що включає інтелектуальний, мотиваційний та вольовий компоненти.  

Ознакою творчої самостійності є потреба в нових знаннях, бажання 

оволодіти методами та засобами їх отримання; критичний підхід до самостійної 

діяльності та діяльності і суджень інших; можливість висловити свою точку зору, 

вміння самостійно мислити, використовувати набуті знання для саморозвитку та 

практичної діяльності.  

Інтеграція ‒ це процес взаємодії, взаєморозуміння, об’єднання, синтезу, 

взаємовпливу, взаємопроникнення, взаємозближення, відновлення, єдності двох 

або більше систем, результатом якого є утворення нової якості, яка набуває нових 

властивостей та взаємозв’язків між оновленими елементами системи. Ця концепція 

сприйняття інтеграції в межах системного підходу відображається і в проекції на 

сферу музичної освіти.  

Автори пропонують процес підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва в контексті інтегрованого навчання насичувати застосуванням активних 

методів, які спрямовані на розвиток професійної мобільності здобувачів освіти.  

Для формування творчої самостійності студентів мистецького фаху 

пропонуються методи: моделювання професійно-орієнтованих завдань 

«мистецький образ» (для створення позитивного психоемоційного контексту в процесі 

навчання, для розвитку гнучкості та адаптивності мислення в процесі вирішення 

нетипових професійно-орієнтованих ситуацій); аналіз, складання цілісної картини на 

основі власного розуміння та уявлень інших людей (викладач–студент–учень) та 

ін. [1]. 

Методи викладання та навчання музичного мистецтва [3] відповідно до 

рівнів інтеграції (В. Кукушин, О. Чекіна) представлено в табл. 1.  

Таблиця 1 

Методи навчання відповідно рівнів інтеграції в музичній освіті 
Рівні навчальної 

інтеграції 

Елементарний Середній Високий 

Методи 

інтегрованого 

навчання 

інтерактивні, 

діалогові,  

евристичні, 

художньо- 

інтегративні, 

постановки 

навчальних 

завдань, що 

орієнтують на 

епізодичне, 

фрагментарне, 

проблемні, організації 

музично- професійної 

діяльності в 

інтеграційному 

середовищі, різнопланові 

задачi, імітаційно-

ігрового моделювання 

самоконтролю, 

діагностичні метод 

синестезії, аналізу- 

моделювання музично-

педагогічного творчого 

процесу,  

розв’язання 

професійних проблем, 

ігрового проєктування, 

моніторингу 

професійного розвитку, 

самоуправління, 

метод інтонаційно- 

стильового осягнення 
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можливо 

компілятивне 

поєднання 

матеріалу, 

контролю, 

тестування 

інтерпретації музичних 

творів, 

створення професійно-

виховних ситуацій, 

метод інтонаційно-

стильового 

осягнення музики, 

метод музичної 

візуалізації 

музики, синхронічного 

та діахронічного аналізу 

проблем щодо глибокого 

поєднання 

різнопланового 

навчального матеріалу, 

ігрового проєктування, 

моніторингу 

професійного розвитку, 

самоуправління 

 

Ступінь творчої самостійності оволодіння професійними навичками 

майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах інтегрованого навчання можна 

вимірювати за допомогою вирішення професійно-орієнтованих ситуацій. 

Прикладом можуть стати відповіді українських та китайських здобувачів 

мистецьких фахів, які опрацювали метод розв’язання професійних проблем 

відповідно рівнів інтегрованого навчання.  

Приклад практичного завдання. Самостійно доберіть твори, які можна 

запропоновувати вчителю музичного мистецтва для тренінгу з учнями за темою 

«Інтегрований світ мистецтва».  

Наведемо приклад використання методу розв’язання професійних проблем 

українськими здобувачами. 

Дарья Д. виконала практичне завдання, демонструючи знання історії пісні 

«Щедрик» М. Леонтовича та його сучасне життя за межами України сьогодні 

(середній рівень інтеграції) (табл.1). 

Ліна Ю. для виконання завдання виконала твір І. Івасюка «Червона рута» та 

провела за методом інтонаційно-стильового осягнення його аналіз на прикладах 

життя відомої музики в кіно, на естраді та художніх зображеннях як емблему 

фестивалів, конкурсів тощо (високий рівень інтеграції) (табл.1). 

Наведемо приклад використання методу розв’язання професійних проблем 

китайськими здобувачами. Сунь Цзяньян запропонував для мистецького тренінгу 

«Інтегрований світ мистецтва» використовувати твір китайського диригента, 

композитора Лі Сісян «Весняна увертюра», який є відомим симфонічним твором, 

що звучить не тільки для сприймання як академічний твір, а й виконується під час 

святкових заходів (середній рівень інтеграції) (табл.1). 

Чень Цихень запропонував сприймати «Пісню про кохання» (музика Сю 

Чжаньхай, Лю Хуей, автори тексту Хуан Вейруо, Фен Бомінг). Твір підібрано з 

китайської опери — «Cangyuan» (високий рівень інтеграції) (табл.1). 

Майбутній учитель музичного мистецтва має мислити «поліфонічно» [1], 

тобто бачити проблеми і їх розв’язання під різним кутом зору не лінійно, у площині 

координат. Такий тип орієнтує на пізнання закономірностей інтегрованого 

навчання засобами мистецтва, за допомогою якого можна виконувати професійні 

завдання, демонструючи вміння їх виконувати нетрадиційними способами. 

Особливостями формування творчої самостійності майбутнього вчителя 

музичного мистецтва засобами інтегрованого навчання сучасні науковці-

музиканти вважають самоосвіту, тобто пізнання, що проявляється у вивченні 
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спеціальної музично-педагогічної літератури, опанування методів, на підставі чого 

студент відкриває для себе нові зв’язки та закономірності музичного мистецтва та 

його взаємодію з іншими видами мистецтва, отримує саморозвиток під час набуття 

досвіду навчально-пізнавальної діяльності професійного спрямування в умовах 

міждісциплінарної інтеграції навчальних предметів вищої освіти різного рівня. 
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У статті розглянуто стан емоційного інтелекту учнів п’ятого, шостого та 

сьомого класів школи. Зокрема розкрито важливість розвитку емоційного 

інтелекту, фази його історичного розвитку. Проведено тестування за Н. Холлом 

учнів 5–7 класів певного навчального закладу. Визначено мінімальні та максимальні 

результати і спільні показники розвитку емоційного інтелекту. 

Ключові слова: емоційний інтелект, розвиток, учні, школа, тест Холла, ЕІ. 

The article considers the state of emotional quotient of fifth, sixth and seventh grade 

students. In particular, the importance of the development of emotional quotient, the phase 

of its historical development. N. Hall method was used for testing students of 5-7 grades. 

The minimum and maximum results and common indicators of EQ are also determined. 

Key words: emotional intelligence, development, students, school, Hall test, EQ. 
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Гуманізація освіти передбачає не лише зміни взаємовідносин учителя й учня 

(педагогіка партнерства, особистісно-орієнтоване навчання тощо), а й розбудови їх 

на основі гуманних методів, що «спрямовані до серця дитини».  

Сучасність потребує людей з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту 

(далі ‒ ЕІ). Концепт ЕІ як психологічне поняття є складним для розуміння, але 

з’ясування його суті дещо спростили дослідження Дж. Мейєра, П. Селовей та 

Д. Карузо (1990), що вперше дали визначення терміна «емоційний інтелект».  

Емоційний інтелект, за тлумаченням сучасних учених, – це можливість 

зрозуміти, опрацьовувати, сприймати емоційну сферу та проявляти емпатію [5; 6]. 

Дослідження емоційного інтелекту в психології, за класифікацією 

Дж. Мейєра, проходило у п’ять періодів: 

1. Дослідження емоцій та інтелекту окремо. 

2. Дослідження когнітивних та емоційних взаємозв’язків. 

3. Поява поняття «емоційний інтелект». 

4. Популяризація поняття «емоційний інтелект». 

5. Уточнення концепту емоційного інтелекту [4].  

Згодом друком виходить праця Г. Гарднера «Множинність виявлення 

інтелекту» (1993), у якій удосконалюється сутнісне розуміння поняття ЕІ, що 

розглядається з двох різних протиставних сторін – внутрішньо-особистісний та 

міжособистісний [1, с. 1‒3.].  

Багато вчених вивчали емоційний інтелект, його зв’язки, можливості та види, 

але саме розвиток емоційного інтелекту школярів, зокрема 5–7 класів було вивчено 

недостатньо. 

Метою нашого дослідження було зробити короткий історичний екскурс про 

розвиток проблеми емоційного інтелекту, визначити рівень та стан ЕІ учнів 5–

7 класів, а також провести тестування школярів за тестом Н. Холлом та виробити 

рекомендації щодо використання методів підвищення ЕІ. 

Для дослідження було використано тестування за методикою, розробленою 

психологом Н. Холлом, який займався проблемами загальної психології, 

досліджуючи відчуття становища частин свого тіла щодо одне одного в 

просторі [3]. Означене тестування призначене для визначення здатності розуміти 

емоції та керувати емоційною сферою на основі прийняття рішень. 

Указані показники ЕІ можуть змінюватись протягом життя, тому через 

певний час його варто пройти повторно. Якщо рівень ЕІ в людини високий або 

середній, то в такому разі простіше вибудовувати стосунки з людьми, а особистість 

з низьким рівнем ЕІ, як правило, може відчувати дискомфорт у колективі, тому що 

недостатньо розуміє емоції інших людей. 

У експериментальному дослідженні взяли учні 5‒7 класів комунального 

закладу «Солоницівський ліцей № 2» Солоницівської селищної ради. Було 

проведено діагностику ЕІ учнів за такими опорними характеристиками: соціальні 

навички, мотивація, емпатія, самосвідомість та саморегуляція. Вони є базовими 

критеріями, саме за ними складають оцінювальну шкалу за 30 питаннями, які 

поділені по 6.  

Загальна кількість опитаних складає 85 осіб.  

Розподіл за класами відбувався таким чином: 
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•  п’ятий клас ‒ 24 учня; 

•  шостий клас – 26 учнів; 

• сьомий клас ‒ 35 учнів. 

Сьомий клас, у свою чергу, був поділений на підгрупи «А» та «Б»: до групи 

«А» належало 17 учнів, а до «Б» ‒ 18.  

Через ситуацію з поширенням нової хвилі SARS-CoV-2 навчальний заклад 

було переведено на дистанційне навчання, саме тому тестування проходило в 

режимі онлайн. За допомогою класних керівників досліджуваних класів, було 

поширено посилання на опитування та зібрано результати. 

Для розподілу учнів за рівнем ЕІ було використано таку шкалу: 

• до 60 – низький, 

• від 70 до 120 – середній, 

• від 120 до 180 – високий. 

За даними дослідження в п’ятому класі було виявлено 13 учнів із високим та 

11 із середнім рівнями ЕІ. 

Із 26 осіб шостого класу 13 учнів мали високий і 13 учнів ‒ середній рівень 

досліджуваної якості. Більшість дітей з середнім ЕІ мали показники вище 100 балів, 

як і у п’ятому класі. 

7 «А» клас налічує 11 учнів із високим та 6 із середнім рівнем ЕІ, а в 7 «Б» 

класі – 16 з високим та 2 з середнім рівнями ЕІ. 

 

 
Рис. 1. Різниця результатів між класами (у %) 

 

Також було зроблено обчислення, що до спільного (або командного) ЕІ.  

5-й клас за кількістю мав максимально можливий показник балів – 4320, з 

яких було набрано 2977, що можна вважати вище середнього, у 6-у та обох 7-х 

класах також спостерігається спільний ЕІ (рівень вище середнього). 

Показник шостого класу – 4680 балів, набраних – 3167. 

7 «А» мав показник у 3060 балів, а 7 «Б» ‒ 3240. За тою ж чергою вони 

набрали 2118 та 2360 балів.  

Показник за балами виявився меншим порівняно з відсотками через те, що 

набрана кількість балів більшості осіб із високим рівнем ЕІ наближена до 

середнього. 

На гістограмі чорним кольором позначено максимальна можлива кількість 

балів, для кожного класу, а зеленим дійсні показники спільного ЕІ. 
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Рис. 2. Показники командного ЕІ 

 

Було також визначено критичні значення балів кожного учасника та 

виявлено, що найменший та найбільший рівні ЕІ відносяться до п’ятого класу та 

складають 91 та 168 балів. Поряд з критичними точками вирахувано середнє 

значення для кожного з класів (послідовно: 124, 122, 125, 131). 

Порівняння мінімальних та максимальних результатів тестування між 

учнями, позначене на діаграмі (рис. 3). 

 
Рис. 3. Порівняння мінімальних та максимальних результатів кожного класу 

 

За результатами дослідження дійшли таких висновків: 

1. ЕІ зростає з віком [5]. За тестуванням виявлено, що найбільша кількість 

учнів із високим рівнем ЕІ, а також командним ЕІ відносяться до обох підгруп 

сьомого класу (більше в 7 «А» класі). 

2. Для учнів із низьким та середнім рівнями ЕІ було порекомендовано більше 

проводити час з друзями, спілкуватися з однолітками, грати в розвивальні ігри 

(«Упізнай за голосом», «Відгадай емоцію» тощо), ділитися з оточенням своїми 

емоціями кожен день, більше звертати увагу на те, як змінюється настрій особистий 

та інших людей протягом дня [2]. 

3. Визначено, що в усіх експериментальних класах немає учнів із ЕІ низького 

рівня, 32 учня мали середній рівень ЕІ, а 53 – високий. Мінімальна кількість 

набраних балів склала 91, що ж до максимальної, то вона нараховувала 168, що 

наближається до 180. 

 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

272 

Список використаних джерел 

1. Носенко Е. Л., Четверик-Бурчак А. Г. Теорія множинності проявів 

інтелекту Х. Гарднера. Курс лекцій з дисципліни «Теорія емоційного інтелекту» із 

завданнями для самоконтролю. Дніпропетровськ, 2016. 113 с. URL : 

https://stom.tilimen.org/kurs-lekcij-z-vibirkovoyi-disciplini-teoriya-emocijnogo-

intele.html?page=2. 

2. Топ-10 ігор для розвитку емоційного інтелекту. 4MAMAS. URL : 

https://www.4mamas-club.com/porady/top-10-igor-dlya-rozvitku-emocijnogo-

intelektu/. 

3. Холл Н. Тест емоційного інтелекту. URL : https://psytests.org/emotional/hal

l-run.html  

4. Cheniss C. Emotional Intelligence: What it is and Why it Matters. Consortium 

for Research on Emotional Intelligence in Organizations. 2000. URL : 

https://www.eiconsortium.org/reports/what_is_emotional_intelligence.html. 

5. Gengler C. Social and emotional changes in teens. 2018. University of Minnesota 

Extension. URL: https://extension.umn.edu/teen-development/social-and-emotional-

changes-teens. 

6. Johnson G. Theories of Emotion. Internet Encyclopedia of Philosophy. URL : 

https://iep.utm.edu/emotion/. 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті презентовано ключові напрями виховної роботи, які здійснює 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

Зазначено, що відповідно до Концепції виховної роботи університет здійснює 

системно роботу на основі партнерства за напрямами: формування 

громадянської активності здобувачів вищої освіти діяльність на засадах 

академічної доброчесності, загальної і професійної етики, долучення до охорони 

навколишнього середовища і розумного споживання, формування екологічного 

мислення, участь у творчих проєктах і заходах.  

Ключові слова: виховна робота, концепція, партнерство, педагогічна 

освіта, університет. 

The article presents the key areas of educational work carried out by H.S. 

Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. In particular, according to the 

Concept of educational work, the university provides systematic work on the basis of 

partnership in the following areas: formation of civil activity of applicants for higher 

education, understanding and activity based on academic integrity, general and 
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professional ethics, involvement in environmental protection and reasonable 

consumption, formation of ecological thinking, participation in creative projects and 

events. 

Key words: educational work, concept, partnership, pedagogical education, 

university. 

 

Процвітання нашої держави, утвердження високих позицій у світовій 

академічній і професійній спільноті, піднесення статусу інноваційної відкритої 

демократичної країни багато в чому залежить від єдності зусиль освітян, педагогів, 

державних управлінців, керівників об’єднаних територіальних громад. 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди вже 

третє століття є амбасадором підготовки успішних, умотивованих педагогів – 

фахівців, які здатні забезпечити якість освіти глибоко на рівні новітніх наукових 

досягнень. Наш випускник уміє організувати відкрите інноваційне безпечне 

освітнє середовище. 

Місія Сковородинівського університету синергетична із стратегічними 

пріоритетами, визначеними Резолюцією Ради ЄС у галузі освіти та професійної 

підготовки щодо Європейського освітнього простору. Наша місія – формування 

вчителя – освіченого українця, громадянина, патріота, професіонала, носія 

культури [4]. Потужний кадровий склад науково-педагогічних працівників нашого 

університету в конструктивній інтеграції з об’єднаними територіальними 

громадами, представниками бізнесу, стейхолдерами послідовно і виважено формує 

актуальний інноваційний зміст 114-ти освітніх програм [4].  

Концепція виховної роботи реалізується в контексті Стратегії розвитку 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди [1; 4].  

Високу якість науково-методичного супроводу педагогічної освіти і 

фундаментального оволодіння комплексом професійно й особистісно значимих 

компетентностей майбутнього вчителя в університеті забезпечують 52 кафедри на 

11-ти факультетах, об’єднаних у 4 інститути [4]. 

Мистецтво навчати й виховувати інших майбутні педагоги опановують у 17-

ти науково-методичних лабораторіях, 7-ми освітньо-культурних центрах, серед 

яких: інклюзивно-ресурсний, центр освіти дорослих, студентський хаб, спотивний 

клуб, психологічна служба [1; 4]. 

Сковородинівська спільнота конструктивно поєднує кращі традиції з 

інноваційними технологіями на засадах педагогічного партнерства [2]. Мистецтво 

навчати й виховувати інших майбутні педагоги опановують:  

- у безпечному просторі, коли кожен здобувач може відчути родинну 

батьківську турботу в стінах нашого університету; 

- на кожному факультеті солідний кадровий склад спроможний забезпечити 

глибинне духовне особистісне і професійне зростання кожного здобувача за 

індивідуальною траєкторією розвитку в партнерстві з усіма структурними 

підрозділами, а також на рівні міжуніверситетського партнерства; 
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- кожен здобувач має відкритий доступ і вмотивований до участі в соціально 

значимих івентах, громадських ініціативах на регіональному, національному, 

міжнародному рівнях. 

Напрями та зміст виховної роботи в Університеті визначено Концепцією: 

формування громадянської активності здобувачів вищої освіти, розуміння і 

діяльність на засадах академічної доброчесності, загальної і професійної етики, 

долучення до охорони навколишнього середовища і розумного споживання, 

формування екологічного мислення, участь у творчих проєктах і заходах. Усі вони, 

поряд з виховними цілями, покликані реалізувати програму неперервної 

професійної орієнтації майбутніх фахівців [1]. 

Суб’єктами, які забезпечують реалізацію концепції виховної роботи в 

Університеті є: Виконавча рада університету, Вчена рада університету; Науково-

педагогічні працівники та співробітники університету; Відповідальні за виховну 

роботу на факультетах; Інститут кураторів; Спілка студентів та молоді; Культурно-

мистецький центр; Спортивний клуб; Музейний комплекс університету, провідні 

кафедри та інші структури, що діють на громадських засадах [1; 2]. 

Наші випускники в усьому світі демонструють свідомий патріотизм, 

глибинне духовне особистісне і професійне зростання, вони затребувані на ринку 

праці, гідно несуть почесний статус учителя, який обрав професію за спорідненістю 

душі і природних талантів. Ми відкриті для європейського досвіду і творимо 

спільне дослідницьке середовище в регіоні, країні, у тому числі з зарубіжними 

партнерами. Кожен студент, аспірант, слухач курсів підвищення кваліфікації в 

нашому університеті активно долучається до трансформації в національний 

континуум світового досвіду зі створення унікальних інструментів підвищення 

якості освіти. Наші здобувачі підвищують якість освіти через реалізацію понад 

72 проєктів, понад 12 інноваційних освітніх стартапів [1]. 

У фокусі нашої уваги – кожна особистість: дитина, учень, студент, учитель, 

викладач, учений. Маючи унікальну культурну і наукову спадщину, спільну мету і 

чіткі перспективи, ми створюємо комфортні умови і безпечний простір для 

кожного. Ми готові і вже реалізуємо план дій з розбудови стійких освітніх систем 

після пандемії COVID-19, ініційований ЮНІСЕФ. У стінах Сковородинівського 

університету створено комфортні умови для соціально-емоційного навчання, 

соціальної взаємодії та підтримки. Структури і підрозділи університету повною 

мірою забезпечують відкритий доступ до освіти, якісної навчально-пізнавальної і 

науково-дослідницької роботи. Кожна особистість у нашому університеті відчуває 

батьківську турботу і піклування про благополуччя здобувача, психосоціальну 

підтримку психічного здоров’я. 

У нашому університеті успішно реалізуються трендові івенти 

комунікативного менеджменту. Ми змінюємо підходи до оцінювання й 

формування культури якості освіти через відкритий моніторинг і активацію прав 

автономії університету. Ми створюємо комфортні умови для професійного 

розвитку вчителів, освітян, педагогів-науковців [1]. 

Освіта, педагогіка єднає нас у прагненні щастя. Віра в європейську, 

демократичну Україну надихає нас на нові звершення заради процвітання її народу. 

Сила і натхнення для вчителя в успіху його учнів. 
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У статті описано дослідницьку пропозицію обґрунтування і реалізації 

менторської підтримки майбутніх фахівців в закладах вищої освіти для 

формування економічної та фінансової грамотності здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Ключові слова: ментор, економічна освіта, економічна грамотність, 

фінансова грамотність, здобувач вищої освіти, університет. 

The article describes a research attempt of substantiation and implementation of 

mentoring support for future specialists in higher education institutions in order to 

formate economic and financial literacy of applicants for the first (bachelor’s) level of 

higher education. 

Key words: mentor, economic education, economic literacy, financial literacy, 

applicant for higher education, university. 

 

Українська економіка, незважаючи на труднощі і виклики, все більше і 

більше інтегрується у світову. За таких умовах змінюються як вимоги так і основні 

підходи до підготовки фахівців та спеціалістів за економічною спеціальністю. 

Основні завдання та вимоги до рівня їхньої підготовленості відображено в Законах 

України «Про вищу освіту», «Про освіту», у Концепції розвитку економічної освіти 

в Україні [4; 5].  

Законом «Про освіту» акцентовано увагу на необхідність оволодіння 

здобувачами освіти цінностями та компетенціями, зокрема зазначено, що «метою 

освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Normat_dokum/Strategiya.pdf
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суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі економічного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього 

рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського 

вибору (Закон України «Про освіту», 2019). [5]  

Здійснюючи аналіз наукової літератури, можна відзначити, що низку 

сучасних наукових досліджень присвячено вивченню світового досвіду 

впровадження менторства в освітній процес у закладах освіти, а саме особливостям 

інтеграції менторського методу в процес підготовки фахівців у закладах вищої 

освіти (L. Gail Lunsford), [2], Tenenbaum, H. R., Crosby, F. J., & Gliner, M. D. [3]). У 

дослідженнях згаданих науковців об’єктом менторської підтримки виступають 

різні категорії учасників освітнього процесу закладів вищої освіти, вразливі групи 

населення, презентовано конструктивні практики. 

Розробляючи дослідницьку пропозицію, ми переслідуємо за мету теоретично 

обґрунтувати феномен і педагогічні засади менторства, розкрити особливості 

менторської підтримки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти як умови 

формування економічної та фінансової грамотності здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти.  

Менторство, як їх характеризують С. Йованова-Мітковська та 

Б. Попеська [1], це процес навчання і викладання, який ґрунтується на співпраці на 

користь обох рівних партнерів (студенти набувають практичного досвіду, ментор 

як результат співпраці – змінює стиль навчання, викладання, впроваджує інновації 

тощо). 

Отже, менторство передбачає відхід від класичного розуміння відносин між 

викладачем, де останній зосереджує організацію навчального процесу переважно у 

своїх руках, час від часу даючи змогу студентам внести деякі корективи, або взагалі 

проявляє авторитарний стиль викладання. 

Завданнями формування економічної та фінансової грамотності в системі 

взаємодії «ментор – менті» ми визначили: 

1. Розкриття історії і прогностичних тенденцій використання  

2. Презентування теоретичного базису: глосарій, принципи, зміст взаємодії 

між ментором і менті у закладі вищої педагогічної освіти. 

3. Здійснення порівняльного аналізу відповідних освітніх практик в Україні і 

країнах світу. 

4. Розроблення методичного інструментарію, супровід діяльності 

ініціативних освітян-практиків і здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти у форматі менторингу. 

5. Підготовка і втілення в практику підготовки здобувачів вищої освіти 

тематичних івентів, інноваційних педагогічних методів і бізнес-технологій для 

формування економічної та фінансової грамотності в системі взаємодії «ментор – 

менті». 

6. Формування менторської бази з найбільш кваліфікованих кадрів  
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7. Залучення до менторства студентів та надання переваги набуттю ними 

практичного досвіду в процесі навчання. 

8. Долучення до формування економічної і фінансової грамотності студентів 

усіх спеціальностей. 

Уважаємо, що розроблена дослідницька пропозиція зацікавить студентів 

своєю оригінальністю та допоможе інтегруватися соціально, а також забезпечить 

можливість вирівнювати рівень знань студентів за рахунок індивідуального 

підходу, що може дати позитивний ефект як для студентів, так і для викладачів. 

Варто зазначити, що основною проблемою економічної грамотності в 

Україні є нерозуміння того, як використовувати отримані теоретичні знання на 

практиці. Менторський підхід покликаний усунути цей недолік у сучасній системі 

освіти. Ментор може доцільним способом дати конструкт пояснення того, як 

отримані теоретичні знання можна застосувати на практиці. Саме для цього й 

необхідна висококваліфікована база кадрів менторів, які є водночас експертами у 

сфері економіки та фінансів, мають досвід освітнього практикування. Це допоможе 

студентам більш детально розуміти економічні події та реагувати на них 

відповідним чином. 

Залучення студентів до менторства у форматі волонтерства чи виробничого 

практикування так само має низку переваг. Зокрема людина, яка найшвидше за все 

знайде спільну мову зі студентом, це інший студент. Оскільки студенти старшого 

курсу або рівня освіти вже пройшли все те, що тільки має пройти перший/другий 

курс, а деякі з них уже мають практичний досвід праці за спеціальністю. Залучення 

найкращих студентів до менторства з економічної і фінансової грамотності може 

підвищити рівень зацікавленості молодших студентів щодо означеної проблеми.  

Економічна і фінансова грамотність це багаж знань і навичок, які формують 

правильне ставлення до особистих грошей і дають можливість людині приймати 

вигідні для себе рішення. Іншими словами, це дуже корисні в повсякденному житті 

знання. Оскільки на багатьох факультетах немає економічних дисциплін або вони 

надають недостатній рівень знань для окремого студента, такий студент може 

звернутися до університетського ментора задля більш глибокого вивчення теми. 

На наш погляд, актуального звучання в контексті формування економічної та 

фінансової грамотності набуває модель менторського супроводу «Розкажи, 

покажи, зроби» [7]. За цією моделлю ментор – наставник формулює мету навчання, 

окреслює очікувані результати, дає чіткі покрокові пояснення, ретельно відстежує 

рівень осмислення завдань здобувачем через розмаїті способи зворотного зв’язку. 

Наставник також показує перебіг виконання завдання, дає навчальні коментарі. 

Потім здобувач самостійно виконує серію завдань. Наставник моніторить і 

підтримує здобувача під час процедури самооцінювання. Ця модель не лише дає 

змогу ефективно досягти навчальних цілей, але й формує свідоме ставлення до 

контролю і самооцінювання. 

Основними проблемами на шляху активного впровадження менторства у 

ЗВО у сфері економічної і фінансової грамотності, на нашу думку, такі. Перше: 

відсутність офіційних державних менторських програм, а також підтримки 

менторства взагалі у ЗВО. На жаль, Міністерство освіти і науки не приділяє 

необхідної уваги до менторства. Усі без винятку менторські програми, які 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

278 

проводяться в Україні є приватними ініціативами із зарученням сторонніх фондів 

та підтримки з-за кордону. Одними з таких прикладів є програма «Mentorplace 1.0» 

на платформі «Mentorplace», яка створена Центром «Розвиток КСВ» спільно з 

Фондом ООН у галузі народонаселення та Міністерством молоді та спорту України 

в рамках Пакту заради молоді – 2025 [6], або проєкт «Менторська підтримка 

розвитку підприємницьких та кар’єрних компетенцій молодих спеціалістів в 

Україні», громадської організації ГО «Взаємодія Плюс» при підтримці посольства 

США [6]. 

Друге. Недостатня зацікавленість та вмотивованість навчального персоналу 

ЗВО у менторстві. Ця проблема є більш гострою, оскільки навіть за наявності в 

керівництва ЗВО ідей із впровадження менторства, вони часто не знаходять 

належної підтримки. Це зумовлюється кількома обставинами. Викладачі 

завантажені дуже високим рівнем звітної документації, що не дає можливості їм 

фізично займатись менторством, оскільки кількість документів дуже часто не 

залишає вільного часу на відповідну ініціативу. Низька матеріальна мотивація 

викладачів, яка пов’язана з низьким рівнем заробітної плати відповідно до тих 

зусиль, які прикладає викладач для викладання свого предмету. Дається взнаки 

застаріла економічна база та недолік досвідчених кадрів. На жаль, ще з часів 

отримання Україною незалежності, економічна і фінансова грамотність не була 

пріоритетним напрямом освіти в Україні. Більшість досвідчених та 

висококваліфіційних кадрів розкидані по профільним економічним ЗВО або 

працюють за кордоном чи взагалі не працюють у сфері науки та навчання. 

Означену проблему посилює також інтенсивний «відтік мізків» із країни. 

У процесі реалізації нашої дослідницької пропозиції можна виконати основні 

завдання та досягти очікуваного результату: формування економічної і фінансової 

грамотності за допомогою менторства, популяризувати цю систему в українських 

ЗВО. 
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У статті проаналізовано проблему формування педагогічної майстерності 

майбутнього викладача хореографії; описано компоненти та рівні формування 

педагогічної майстерності викладача хореографії. Висвітлено вплив педагогічних 

умов на мистецький освітній простір та на процес професійної підготовки 

майбутніх викладачів хореографії. Набуті компоненти, рівні та педагогічні умови 

щодо формування педагогічної майстерності викладачів хореографії не тільки 

допоможуть майбутнім педагогічним фахівцям ефективно проявити свої знання 

та навички, а й використовувати їх у професійній творчій діяльності. 

Ключові слова: майстерність, педагогічні умови, педагогічна майстерність, 

педагогічна компетентність, мистецький освітній простір. 

The article analyzes the problem of forming the pedagogical skills of the future 

teacher of choreography; components and levels of formation of pedagogical skill of the 

teacher of choreography are described. The influence of pedagogical conditions on the 

artistic educational space and on the process of professional training of future 

choreography teachers is highlighted. Acquired components, levels and pedagogical 

conditions for the formation of pedagogical skills of choreography teachers will not only 

help future pedagogical professionals to effectively demonstrate their knowledge and 

skills, but also use them in professional creative activities. 
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Інтеграція України до європейського культурно-освітнього простору 

вимагає модернізації системи підготовки педагогічних фахівців, приведення її у 

відповідність до міжнародних стандартів. Пріоритетним завданням закладів вищої 

освіти стає підготовка компетентного викладача, здатного до діяльності на засадах 

компетентнісного та особистісного підходів, готового до постійного професійного 

розвитку та самовдосконалення. Переважна більшість майбутніх викладачів 

хореографії не акцентують увагу на визначенні власного рівня сформованості 

педагогічної майстерності та педагогічної компетентності. Тому пріоритетним для 

процесу формування педагогічної майстерності є розробка й обґрунтування 

педагогічних умов досліджуваної проблеми. 

Різні аспекти проблематики професійної освіти хореографа висвітлювалися 

у працях Л. Андрощук, О. Барабаш, Г. Березової, О. Бурла, Л. Бондаренко, 

К. Василенка, М. Грищенко, С. Забредовського, С. Куценко, С. Легкої, 

Л. Макарова, Т. Пуртової, Ю. Станішевського, А. Таранцевої, А. Тараканової, 

Т. Ткаченко, Л. Цвєткової, Ю. Шмакової та ін. [1; 2; 3; 4; 5]. 

Мета статті – розкрити специфіку педагогічних умов процесу формування 

педагогічної майстерності викладача хореографії.  

Відповідно до мети статті сформульовано основні завдання: проаналізувати 

суть проблеми формування педагогічної майстерності викладача хореографа; 

уточнити суть понять: «майстерність», «педагогічна майстерність», «педагогічна 

компетентність», «мистецький освітній простір»; схарактеризувати педагогічні 

умови формуванням педагогічної майстерності викладача хореографії. 

У дослідженнях В. Андрущенко, С. Гончаренко, А. Кузьмінського, 

В. Сластьоніна розкрито специфіку компонентів системи педагогічної діяльності 

викладача як вищого рівня його професійної майстерності [2; 5]. 

О. Лавріненко розкриває «педагогічну майстерність як суб’єкт-суб’єктну 

взаємодію між учасниками освітнього процесу, коли кожен суб’єкт творчого 

процесу має право на власне рішення; створення і збереження учасниками 

педагогічної дії атмосфери творчості; стимулювання індивідуального стилю 

творчої діяльності і самовираження кожного з суб’єктів учіння; постійний розвиток 

і саморозвиток власних творчих можливостей і педагогічної майстерності 

основного суб’єкта педагогічної дії – викладача» [5, с. 30]. 

Слід зазначити, що педагогічна майстерність простежується в процесі 

професійно-педагогічної діяльності й не обмежується високим рівнем розвитку 

спеціальних умінь. Педагогічна майстерність викладача хореографії сприяє 

розвитку педагогічної культури та педагогічної компетентності за умови 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

281 

креативного підходу до взаємодії суб’єктів освітнього процесу (викладача та 

здобувача вищої освіти). 

Для ефективного процесу формування педагогічної майстерності викладача 

хореографії потрібно створити та реалізувати систему необхідних педагогічних 

умов. 

Охарактеризуємо специфіку поняття «педагогічні умови». Дослідник 

С. Гончаренко визначає педагогічні умови як обставини, від яких залежить, як саме 

відбуватиметься цілісний продуктивний освітній процес професійної підготовки 

фахівців, що опосередковується активністю особистості, групою людей [2, с. 432]. 

Педагогічні умови включають основні компоненти, які взаємодіють між 

собою та здійснюють ефективний вплив на процес професійної підготовки і 

результат колективної творчої діяльності [6, с. 95]. 

У процесі дослідження виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови 

формування педагогічної майстерності викладача хореографії, що відображають 

сукупність аналізованого компоненту, а саме: 

1) формування мотиваційно-ціннісних якостей особистості викладача 

хореографії щодо педагогічної майстерності; 

2) використання інноваційних методів та прийомів формування педагогічної 

майстерності викладача хореографії (розробка методичних рекомендацій 

«Формування педагогічної майстерності викладачів хореографії»). 

3) створення освітнього середовища для ефективного формування 

педагогічної майстерності викладача хореографії. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 024 Хореографія розроблено й 

експериментально перевірено виділені педагогічні умови формування педагогічної 

майстерності викладача хореографії. Зазначені умови полягають у здійсненні 

цілеспрямованого впливу на компоненти досліджуваної якості (мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-пізнавальний, комунікативно-діяльнісний та особистісно-

рефлексивний) та рівні педагогічної майстерності (низький, середній, високий, 

творчий). 

Ефективність запропонованої методики доведено суттєвим підвищенням 

рівнів сформованості педагогічної майстерності викладачів хореографії, про що 

свідчать значні позитивні зміни, які відбулися в усіх компонентах досліджуваного 

феномену. 

Отже, визначені педагогічні умови взаємодіють між собою, органічно 

доповнюють одна одну, а мета їх упровадження є формування основних 

компонентів педагогічної майстерності викладача хореографії. Зазначене 

дослідження не вичерпує всіх аспектів актуальної проблеми. Подальший науковий 

пошук доцільно здійснювати в напрямі аналізу шляхів реалізації можливостей 
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інформаційно-комунікаційної компетентності щодо ефективного навчання 

майбутніх викладачів хореографії. 
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У статті представлено узагальнення практичного досвіду психолого-

педагогічної роботи з формування життєвих ціннісних орієнтацій підлітків. На 

підставі практичного досвіду з пропедевтики і корекції прихованих ситуацій 

ризику в середовищі підлітків розроблено шляхи їхньої підтримки і практичні 

поради для вчителів, психологів, батьків дітей. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

283 

Ключові слова: особистість, психологічний супровід, пропедевтика, 

підліток, цінності. 

The article presents a generalization of practical experience of psychological and 

pedagogical work on the formation of life value orientations among adolescents. Based 

on practical experience in propaedeutics and correction of hidden risk situations among 

adolescents, ways to support adolescents and practical advice for teachers, 

psychologists, parents of children have been developed. 

Key words: personality, psychological support, propaedeutics, adolescent, values. 

 

Як відомо, перехід від дитинства до дорослості відбувається гостро й 

драматично. У підлітковому віці найвиразніше переплітаються суперечливі 

тенденції особистісного фізіологічного, психічного, особистісного розвитку. 

Важливо прийняти: у підлітковому віці ще не сформована цінність життя.  

Виділимо джерела прихованих ситуацій ризику, зокрема психологічні 

особливості та відповідні їм ситуації ризику (за Т. Хомуленко і Л. Абсалямовою 

[1]) (див. рис. 1).  

Психологічні особливості, що супроводжують ідентифікацію особистості, 

виявляються в таких ознаках: приписування та виявлення в собі рис Я-образу. 

Становлення суб’єктності прослідковується через усвідомлення спрямованості 

власних дій, авторство. 

 
Рис. 1. Джерела прихованих ситуацій ризику в середовищі підлітків 

 

Також у підлітковому віці розвиток самосвідомості, потреба в самопізнанні, 

самовдосконаленні та саморозвитку супроводжується самоствердженням, вимогою 

і прагненням самостійності й індивідуальності, що призводить до утруднень у 

відносинах з людьми старшого віку, демонстрування негативізму, впертості. 

Розвиток рефлексії, коли підліток усвідомлює себе у своїй цілісності та 

саморозвитку, також може стати каталізатором ситуацій ризику: формування 

власних поглядів на фоні високої міри навіюваності у середовищі однолітків, 

егоцентричності. 

Ідентифікація особистості виникнення надмірної 
втомлюваності через 

імпульсивні поведінкові 
прояви, контраверсійну 

субкультуру 
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Безумовно, педагог, психолог, батьки мають створити єдину систему 

супроводу підлітків зі схильністю до ситуацій ризику задля цілеспрямованого 

послідовного формування позитивних життєвих ціннісних орієнтацій. Супровід 

підлітків зі схильністю до ризикової поведінки візуалізовано на схемі (див. мал. 2). 

Ми переконані в тому, що успішне формування життєвих ціннісних 

орієнтацій у підлітків, схильних до ризикової поведінки, полягає в якості 

комунікації. Для цього підліткам важливо усвідомити такі посили: «Будьте 

зрозумілими й послідовними у своїй комунікації. Чітко визнавайте, що Вам відомо, 

а що – ні. Будьте доступними для запитань і зворотного зв’язку навіть у період 

«тиші». Не применшуйте ситуацію ризику». 
 

 
Рис. 2. Супровід підлітків зі схильністю до ризикової поведінки 

 

Зазначимо тут, що реагувати на емоційні потреби підлітка означає: своїми 

словами і вчинками мотивувати до конструктивної поведінки в ситуації ризику.  

Л. Абсалямова [1] визначає такі фази поведінки підлітків у ситуації ризику:  



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

285 

- стихійно-адаптаційна – характеризується низькою психічною стійкістю, 

невпевненістю у виборі стратегії поведінки шляхом проб і помилок, випадкове 

оточення відіграє вирішальну роль; 

- стимульно-формувальна – виявляється у копіюванні стилів життя та 

діяльності інших, шаблонності поведінки, повною мірою не усвідомлюється вплив 

власної поведінки на рівень ризику в діяльності;  

- потребнісно-мотиваційна – визначається формуванням власних поглядів, 

переконань та відповідною безпечною поведінкою, теоретичні знання 

інтерпретуються в залежності від ситуації, власних потреб, інтересів і досвіду. Є 

зворотний зв’язок між знаннями, переконаннями та вірою в досягненні мети;  

- фаза самоактуалізації – передбачає стійкий світогляд, інтелектуальну 

активність, здатність ураховувати наслідки прийнятих рішень, прогнозувати 

розвиток небезпечної ситуації в залежності від зміни умов та власної поведінки. 

У контексті формування конструктивних життєвих ціннісних орієнтацій у 

підлітків послуговуємося показниками готовності підлітків до безпечної поведінки, 

як-от: когнітивний (наявність знань про способи безпечного поводження, 

пізнавальна активність, аналітичний стиль мислення); потребнісно-мотиваційний 

(спрямованість і мотивація підлітків на безпечну поведінку, потреба й бажання 

підлітків у забезпеченні особистої й суспільної безпеки, рівень внутрішньої 

мотивації учнів до підготовки й самопідготовки у сфері безпеки); діяльнісно-

практичний (навички, уміння, необхідні для реалізації безпечного поводження, 

фізична підготовленість, нервово-психологічна стійкість, рівень тривожності як 

показник розвитку впевненості підлітків, реалізація безпечного поводження в 

повсякденному житті); творчий (здатність до бачення проблем, нестандартність 

мислення, здатність до інновацій) [1]. 

Пропонуємо покроковий алгоритм формування вчителем безпечної 

поведінки в підлітків:  

1 етап – ознайомлення дітей із загальними нормами, алгоритмами, правилами 

безпечної поведінки. Учень має знати, як потрібно себе поводити в небезпечних 

ситуаціях і чому саме так.  

2 етап ‒ формування ставлень. Учителю необхідно викликати позитивне 

ставлення учнів до норм і правил безпечної життєдіяльності, сприяти готовності 

дитини сприйняти їх як значущі для себе.  

3 етап ‒ формування поглядів і переконань, етап характеризується 

сприйняттям і перетворенням норм, правил безпеки, алгоритмів дій в особисте 

надбання.  

4 етап ‒ формування спрямованості особистості. 

Шляхи створення безпечного середовища і попередження ситуацій ризикової 

поведіки пропонуємо такі. 

1. Створення традицій в найближчому оточенні (родинному, учнівському 

колективі), стабільної обстановки, яка відповідає потребам дітей стосовно здоров’я 

і харчування, що забезпечує захист від небезпечних факторів, і можливості для 

раннього навчання та спілкування з іншими в позитивному емоційному тоні.  

2. Підтримка дитини (розвивальні чи навчальні курси).  
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3. Підтримка жінки-матері, літніх людей, дитини, яка перебуває у вразливій 

чи ситуації ризику.  

4. Профілактика стресу.  

5. Поліпшення умов дозвілля і комунікації дітей.  

6. Залучення підлітків до продуктивної діяльності (волонтерство, 

меценатство, екологічні акції, фізична праця із самообслуговування тощо) [2].  

Перспективним напрямом подальшого розроблення проблеми визначено: 

розкриття етнопсихологічних базисів формування життєвих ціннісних орієнтацій у 

підлітків. 
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Стаття присвячена глобальним навичкам, які, поряд із гнучкими, мають 

формуватися в закладах освіти і сприяти успішному становленню особистості в 

соціумі. Авторки наводять класифікацію глобальних навичок та пропонують 

підходи до розвитку окремих із них під час освітнього процесу. 

Ключові слова: професійні навички, гнучкі навички, глобальні навички. 

The article deals with global skills, the notion, that together with soft skills should 

be trained in educational establishments in order to promote the personality development 

in modern society. The authors provide classified global skills in clusters and offer some 

approaches to form and improve them during learning activities in the classroom. 
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Упродовж століть економіка та суспільство розвивалися згідно запитам 

тогочасної дійсності щодо необхідного рівня комфорту, якості життя населення, 

можливостей удосконалення товарів, послуг, громадських процесів тощо. 

Ринок завжди висував певні вимоги до робочої сили у будь-яких галузях 

господарства: виробництво, сфера послуг, творчі професії – у різні часи 

потребували тих чи інших навичок. Останніми десятиліттями, в епоху 

постмодерного (інформаційного) суспільства, економісти, науковці, соціологи 

наполягають, що ефективний фахівець має володіти двома видами вмінь: 

спеціалізованими або твердими (hardskills) та м’якими або гнучкими (softskills).  

Професійні (тверді) уміння є досить стійкими: їх легко усвідомити, виміряти. 

Оскільки вони безпосередньо пов’язані з діяльністю, яку виконує людина, їх легко 

формалізувати, внести до переліку професійних вимог, у посадові інструкції. 

Спеціалізовані навички легко відтренувати, довести до автоматизму і 

застосовувати у повсякденній практиці, дотримуючись визначеної послідовності. 

Отже, hardskills є основоположними в опануванні професією. 

У свою чергу, гнучкі навички є соціально-комунікативними, вони дають 

можливість особі бути успішною незалежно від специфіки її діяльності та напряму, 

в якому вона працює.  

Психологія також відносить ці вміння до соціальних: уміння переконувати, 

знаходити підхід до людей, бути лідером, якісне міжособистісне спілкування, 

ведення переговорних процесів, робота в команді, особистісний розвиток, 

управління часом, ерудованість, креативність тощо. Примітно, що чим значніше 

положення в суспільній чи професійній ієрархії займає людина, чим вище вона 

знаходиться на кар’єрному щаблі, тим більшу роль у її просуванні відіграють саме 

гнучкі навички: підлеглі й колеги потребують фахової консультації, емпатично-

експертного судження, індивідуальної відповідальності у прийнятті колективних 

рішень. Така потреба спровокувала ситуацію, за якої близько 70 % тренінгових 

програм, курсів особистісного розвитку спрямовані сьогодні саме на розвиток 

softskills. 

Саме через їхню важливість для кар’єрних можливостей, набуття та розвиток 

гнучких умінь є обов’язковою складовою університетського навчання; вони 

присутні у всіх освітніх програмах та в структурі й змісті навчальних дисциплін 

закладів вищої освіти. 

Останнім часом в ужиток увійшла ще одна категорія навичок, які все частіше 

визначають вирішальними для успіху на ринку праці та в суспільстві загалом. 

Стверджують, що студенти на всіх рівнях освіти потребують саме розвитку 

глобальних навичок, щоб активніше брати участь у глобалізованому суспільстві 

ХХІ століття. 

У роботі під назвою «Global Skills – Create Empowered 21st Century Learners» 

експертна група Oxford University Pressу складі Сари Меснер, професорки, 

очільниці відділення методології викладання іноземних мов (м. Гратц, Австрія) та 
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Нікі Хоклі, міжнародної тренерки, фахівчині-консультантки з онлайн навчання, 

визначають п’ять взаємозалежних та взаємодоповнюваних кластерів навичок, які 

мають вирішальне значення для майбутнього успіху особи в освіті, бізнесі та 

суспільстві.  

1 група – спілкування та колаборація. На думку дослідниць, сьогодні це – 

надважливий глобальний кластер навичок. Спілкування визначають як здатність 

використовувати мову чи невербальні форми спілкування у спосіб, який відповідає 

контексту, меті спілкування та засобам комунікації – «віч-на-віч» чи цифровим. 

Ефективне спілкування полягає в усвідомленому управлінні соціальними 

взаємодіями. Колаборація натомість передбачає співпрацю та використання 

ресурсів для досягнення спільної мети. Це вимагає від людей бажання вчитися у 

інших та необхідність ділитися власними ресурсами за потреби. 

2 група – креативність і критичне мислення. Творчий процес передбачає 

інноваційне мислення для пошуку нових ідей та розв’язання проблем, що існують. 

Критичне мислення невіддільне від творчості. Воно полягає в умінні оцінювати 

інформацію та робити збалансоване судження на основі навичок розв’язання 

проблем. Критичне мислення також включає оцінку надійності та точності 

інформації з онлайн- чи офлайн-джерел, що є вирішальним у будь-якому творчому 

процесі.  

3 група – міжкультурна взаємодія і цивільна поведінка. Вони пов’язані з 

умінням проводити міжкультурне спілкування та співпрацю з повагою, 

усвідомлено і чутливо. Крім того, часто у цьому кластері використовують поняття 

«світове громадянство» та «глобальна цивільна поведінка». Ці терміни стосуються 

розуміння своєї відповідальності як члена суспільства за такі локальні та глобальні 

проблеми, як сталість та інклюзивність. Як міжкультурна компетенція, так і 

цивільність ґрунтуються на повазі та відкритості до інших. 

4 група – емоційна саморегуляція: здатність ідентифікувати, розпізнавати та 

розуміти свої емоції. Це поняття також включає знання регуляторних стратегій для 

правильного управління емоціями – основи особистого благополуччя, для якого 

однаково важливими є усвідомлення мети й підтримання соціальних зв’язків. 

Емоційна саморегуляція також передбачає прихильність до позитивних практик 

підтримки фізичного та психічного здоров’я. 

5 група навичок – цифрова грамотність, куди відносять технічні, соціальні 

та індивідуальні вміння, необхідні для навігації в різноманітних каналах цифрового 

спілкування, що постійно змінюються і розвиваються. Такі навички надають змогу 

ефективно інтерпретувати, керувати, ділитися та створювати контент. 

Саме глобальні навички готують студентів до успіху в будь-якій кар’єрі. 

Відповідно кожен студент у будь-якій ситуації повинен мати доступ до програм 

розвитку глобальних навичок, які повинні збагатити освітні програми вітчизняних 

вишів. 

Викладачі мають автономію щодо вибору форм організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів, методів, прийомів і засобів, а отже наділені 
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свободою їх вибору для розвитку глобальних навичок у майбутніх фахівців під час 

освітнього процесу. Розглянемо окремі приклади застосування прийомів для 

розвитку таких навичок. 

Варто зазначити, що вибір методів залежить значною мірою від інтересів 

самого викладача, його компетентності, наявних ресурсів та особливостей 

програми навчання. Не існує єдиного підходу до розвитку глобальних навичок, 

значно різняться і форми їх розвитку. Це можуть бути як окремі види діяльності, 

так і довгострокові проєкти – кожен педагог обирає шляхи, які підходять саме йому 

та його учням.  

Після вивчення ідей, що пропонує Global Skills Position Paper – видання від 

Oxford University Press для викладачів англійської мови як іноземної – 

виокремлюємо ті з них, які, на нашу думку, є найбільш загальними й підходять для 

застосування в будь-якому освітньому середовищі. 

1. Аналіз різних інфоресурсів. В еру фейкових новин, навички критичного 

мислення – надважливі. Можна допомогти студентам розвивати критичне 

мислення за допомогою аналізу статей із новинами. Наприклад, обравши тему для 

обговорення, викладач пропонує студентам відповідну статтю із завданням 

поділитися своїми думками про неї з партнером. Після цього в аудиторії 

ініціюється дослідження, як цю історію висвітлено в інших медіа: проводиться 

обговорення автора, аудиторії, на яку спрямована стаття, емоції, які зачіпалися 

автором, і стратегію, яку він застосував для залучення читача. 

Якщо є побіжна потреба розвивати цифрову грамотність здобувачів освіти, 

викладач пропонує їм здійснити факт-чекінг (перевірити правдивість поданих 

фактів) онлайн, залучивши ще більше пошукових ресурсів. У такий спосіб вони 

отримають додаткове завдання – проаналізувати надійність джерел інформації й 

визначити, яким із них можна довіряти з більшою вірогідністю. 

2. Створення цифрового репортажу-доповіді. Студенти у парах 

опрацьовують глобальні питання, як-от: гендерна нерівність, види тварин під 

загрозою зникнення, гібридна війна тощо. У своїй роботі вони користуються 

смартфонами для запису короткого відео- чи аудіо-репортажу з досліджуваного 

питання, окреслюють проблему і пропонують можливі її наслідки. Студенти 

діляться своїми репортажами онлайн, коментують доповіді своїх колег, надаючи їм 

таким чином зворотний зв’язок. За бажанням чи необхідності, проєкт можна 

продовжити, попросивши студентів створити більш деталізований план чи 

практичні рекомендації для вирішення поставленого питання. Отже, вони 

розвиватимуть своє критичне мислення. 

3. Практика відкритих запитань. Стиль опитувань на занятті варто змінити 

так, щоб допомогти студентам розвивати навички креативності й критичного 

мислення. Запитання відкритого типу спонукатимуть студентів аналізувати 

інформацію. Відкриті запитання легко інтегруються і в буденні діалоги, і в 

ініційовані обговорення важливих соціальних новин, що дає змогу учням отримати 

навички громадянського співіснування. Приклади запитань для обговорення: 
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- Які найсерйозніші екологічні проблеми характерні для нашого регіону / 

країни? 

- Що їх спричиняє? Хто за них несе відповідальність? 

- Що ми, прості громадяни, можемо зробити для їх розв’язання? 

Завдання такого типу не лише формують глобальні навички, але й слугують 

дієвим інструментом для розвитку мовленнєвих компетенцій, спонукаючи 

студентів деталізовано відповідати на питання. 

4. Практика проєктних завдань. Робота над проєктами – один із найкращих 

шляхів розвитку глобальних навичок. Працюючи в групі, встановлюючи власні 

завдання чи границі відповідальності, створюючи індивідуальний підхід, студент 

глибше занурюється у проєкт і в такий спосіб розвиває цілий комплекс навичок. 

Одним із прикладів може слугувати завдання створити власний проєкт для 

розв’язання однієї із місцевих проблем у громаді: 

- допомога літнім людям із місцевого будинку пристарілих чи університету 

третього віку в оволодінні цифровими навичками; 

- організація спільнокошту чи маршу протесту, щоб зупинити кліматичні 

зміни. 

Такі проєкти допомагають студентам розвивати навички спілкування, 

колаборації, креативності й критичного мислення. Окрім того, спільні соціальні 

проєкти позитивно впливають на формування громадянської позиції та 

міжкультурної взаємодії шляхом вивчення питань, важливих для суспільства в 

цілому та місцевих громад зокрема. Студенти отримують розуміння, як діє 

громадське самоврядування, які саме групи населення потребують допомоги чи 

підтримки, яким чином вони самі можуть впливати на ситуацію тощо.  

5. Практика маленьких кроків. Якщо викладач не має практики подібної 

діяльності чи не впевнений, як правильно розвивати глобальні навички, варто 

починати з малого ‒ включати елементи, що фокусуються на розвитку якоїсь 

окремої глобальної навички. Із часом підхід і завдання можна поглиблювати й 

ускладнювати. 

Отже, існує певна подібність чи взаємозалежність між гнучкими і 

глобальними навичками. Утім, останні, на нашу думку, мають дещо ширше 

значення та застосування і відносяться не лише до формування майбутнього 

фахівця, але й громадянина. Оскільки освіта покликана виконувати саме цю 

функцію, розвиток глобальних навичок також має відбуватися у межах освітнього 

закладу, ставши органічною частиною освітнього процесу. 
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У статті висвітлено доробки дослідників щодо аналізу проблеми дитячого 

білінгвізму в сучасному світі, що охоплює майже половину дітей планети, і ця 

тенденція збільшується й надалі. Проаналізовано контингент дітей, які 

вступають на навчання до школи, визначено характеристики, що значною 

різноманітністю в плані їх підготовленості до засвоєння освітніх програм. 

Обумовлено причини, чим це визначається, причому не тільки тими 

відмінностями, які пов’язані з особливостями соціального середовища, що впливає 

на формування психіки дитини, але і наявністю в певної групи дітей відхилень у 

психомовленнєвому розвитку. 

Ключові слова: білінгвізм, мовлення, розвиток, середовище, відхилення. 

In the article the data of the children are not allowed to solve problems in the 

current state of the child’s health, which is half of the world’s children. The contingent 

of children has been analyzed, as they enter the navchannya before school, the 

characteristics are indicated, which is significant in the plan of the їh pіdgotovlenostі to 

the new osvitnіh programs. It is reasoned to be aware of the fact that it is not a good idea 

to be satisfied with the specialities of the social seredovyshch, and the fact that the psyche 

of the diet is formed, and the singing group has been given a special idea in the 

psychomovlenny development. 

Key words: bilingvizm, movlennya, rozvitok, seredovishche, vіdhilennya. 

 

За даними наукових розвідок дослідників, у сучасному світі дитячий 

білінгвізм охоплює майже половину дітей планети, і ця тенденція збільшується й 

надалі. Критичним періодом розвитку дитини є перші три роки її життя: до цього 

терміну, в основному, закінчується анатомічне дозрівання мовленнєвих областей 

мозку, дитина опановує головні граматичні форми рідної мови, накопичує великий 

запас слів. Якщо ж у перші три роки мовлення малюк не досягає вікових 

нормативів, то в подальшому потрібна маса зусиль, щоб надолужити згаяне. Будь-

яка затримка мовленнєвого розвитку ускладнюватиме поведінку й мислення 

дитини [2]. Мовленнєву діяльність людини при аналізі слід розглядати як складну 

багаторівневу функціональну систему, складові частини якої залежать одна від 

одної. Фонетична, лексична, граматична сторони мовлення, фонематичні процеси, 

вступаючи у взаємодію, роблять свій внесок у формування мовленнєвих навичок і 

протікання мовленнєвого процесу [3].  

Слід відзначити, що під час навчання нерідної мови або при білінгвальному 

навчанні особливо важливим мовлення стає для дитини з порушеннями в розвитку. 

Це обумовлено тим, що: по-перше, нерідна мова виявляється не тільки предметом, 
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а й – мовою навчання в школі; по-друге, тим, що в такій ситуації актуалізується 

психофізіологічна нездатність дитини молодшого шкільного віку переробляти й 

засвоювати інформацію нерідною мовою [4]. Тому вивчення нерідної мови, а також 

навчання нерідною мовою зумовлює появу нового самовідчуття школярів, 

розвитку їхньої самосвідомості. При цьому спостерігається стійкий мовленнєвий 

розвиток дітей-білінгвів молодшого шкільного віку під час засвоєння двох мов. 

Слід відзначити, що є й інші випадки, коли діти із сімей з єдиним комунікативним 

середовищем починають відвідувати дитячий садок або йдуть до школи з нерідною 

мовою спілкування [2].  

В останні роки фахівці в галузі педагогічної психології значну увагу 

приділяють вивченню психологічних аспектів спрямованого навчання дітей 

іноземній або другій мові в молодшому шкільному віці. Разом з тим, залишається 

поза увагою ситуація розвитку білінгвізму в природних умовах «змішаних» сімей, 

в яких батьки дитини є носіями різних мов, спілкування з дорослими або 

однолітками інших національностей за межами сімей [5].  

Виникнення нових функцій мовлення для двох мов, які з’являються на всіх 

вікових етапах розвитку дитини, також залежить від комунікативного середовища 

й тісно пов’язані з її діяльністю. При цьому дитина оволодіває різними видами 

мовлення, тобто мовленнєвими засобами двох знакових систем, які забезпечують 

реалізацію зазначених функції, що виникають у цьому процесі [1]. При розгляданні 

витоків комунікативної функції також виявлено, що необхідність у спілкуванні 

задається дитині зовні. При цьому доросла людина опосередкує через вербальну 

комунікацію й розвиток семантичної функції мови. Своєю чергою, у мовленнєвому 

розвитку дитини, незалежно від типу засвоєння двох мов, виникає явище 

інтерференції, тобто їх лексико-граматичне змішування у висловлюваннях [3]. 

Зауважимо, що друга мова для дитини – це ще одна цілісна мовна система, а 

не додаткові мовні одиниці. При цьому у випадку раннього двомовства 

спостерігається зміна всієї програми реалізації вроджених мовленнєвих здібностей 

людини, бо засвоєння мови – це засвоєння цілісної системи. Мозок може 

змінювати, модифікувати свою структуру й функції під впливом змін у 

навколишньому середовищі або внутрішніх змін [4].  

Цілком очевидно, що методики викладання мов повинні сприяти розвитку 

логіко-вербального мислення людини не шляхом його безпосередньої активації, а 

через активацію образного мислення. Діти, особливо ті, у яких переважає образний 

тип переробки інформації, повинні бути в умовах, що провокують «відкриття» (що 

неминуче пов’язано з активацією образного мислення). Вони повинні проходити у 

своєму пізнанні природний шлях від «осяяння» – через експеримент – до 

формулювання закону [2]. Ідеться не стільки про засоби спілкування, пов’язані з 

функцією лівої гемісфери, скільки про знаряддя глибинного мислення. При всій 

цінності ідей, що постулюють пріоритетне значення рідної мови для розвитку 

дитини, її виховання й освіти, слід зазначити, що в науковій літературі є й інша 

точка зору. Вона полягає у твердженні, що паралельне вивчення двох і більше мов 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

293 

забезпечує суто позитивні – стимулюючий і розвиваючий – впливи на психіку 

дитини. У сучасному світі осягати науки на декількох мовах не просто цікаво, а й 

перш за все необхідно.  

Шкільна білінгвальна освіта є елементом підготовки будь-якої дитини до 

життя в мультикультурному суспільстві, причому її власне або рідне культурне 

середовище не тільки не пригнічується, а й підкреслюється й розвивається в світі 

порівнянь і збагачень із середовищем іншої мови. Якщо розглядати школу як 

модель людського суспільства (або суспільство в мініатюрі), виявляється, що саме 

білінгвальна школа є найбільш точним наближенням до життя сучасного 

мультикультурного суспільства. У такому випадку учні значною мірою несуть 

відповідальність за прийнятий у класі «спосіб життя». В обов’язки логопеда, крім 

чисто освітніх функцій, входить також спостереження за ідеями, що генеруються в 

класі, а також підтримання певного соціального порядку, причому важливо 

наголосити, що свої функції сучасний логопед здійснює у взаємодії з учнями.  

Очевидно, що сучасна освіта дає дітям змогу опанувати необхідні для 

існування в суспільстві знання й навички, а вони, у свою чергу, повинні допомогти 

особистості в майбутньому включитися у вирішення соціальних проблем [2]. У 

контексті цього вчитель у співпраці з логопедом наближає дітей до проблем 

реального життя, начебто «занурюючи» їх у сучасний світ і при цьому беручи на 

себе функцію першопрохідника або, як його називають, «полегшувача-

фасилітатора».  

Як з’ясовано, білінгвальні педагоги в силу специфіки своєї діяльності, що 

вимагає безперервного пошуку точок дотику й модифікування педагогічних 

прийомів, є набагато гнучкішими у своїх підходах і методах, ніж учителі звичайних 

шкіл. Адже цим педагогам регулярно доводиться орієнтуватися не на одне рішення, 

а на узгодження декількох рішень. Отже, білінгвальні вчителі почали першими 

зближення з демократичними традиціями європейської системи освіти [4]. 

Воднораз відзначимо, що вивчення рідної та другої мов, використання двох мов як 

засобів навчання в шкільній практиці неминуче призводить до міжмовної 

інтерференції у мовленні дітей. У світлі цього фахівці з психолінгвістики 

традиційно значну увагу приділяють вивченню питання впливу рідної мови дітей 

на процес освоєння ними іноземної мови [4]. 

На думку вчених, міжмовна інтерференція є неоднозначним явищем. З 

одного боку, воно має негативний характер, спливаючи на поверхню у вигляді 

помилок у мовленні дітей (вимовних, семантичних, граматичних тощо). З іншого 

боку, міжмовна інтерференція – це об’єктивне й неминуче явище в ситуаціях 

білінгвального навчання, а отже – вимагає пошуку ефективних шляхів його 

подолання. При цьому головне питання як раз і полягає в тому, які шляхи слід 

вважати ефективними в цьому процесі.  

Відзначимо, що ставлення до білінгвізму в суспільстві в першу чергу 

залежить від поширеності цього явища. Так, наприклад, очевидно, що в 

двомовному суспільстві не буде проявлятися упереджене ставлення до білінгвізму. 
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Проте слід підкреслити, що у членів будь-якому суспільстві слід формувати 

адекватне ставлення до білінгвів та сприяти збільшенню їхніх знань про природу 

білінгвізму. 
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У статті розкривається суть міждисциплінарного підходу як інноваційного 

засобу формування сучасного освітнього процесу, його роль для підготовки 

фахівця нової генерації. Аналізується досвід щодо імплементації 

міждисциплінарного підходу в навчальний процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка на прикладі магістерської програми 

«Економічна безпека підприємництва». 

Ключові слова: міждисциплінарний підхід, міжпредметні зв’язки, освітньо-

професійна програма, економічна безпека підприємництва. 

The article reveals the essence of the interdisciplinary approach as an innovative 

method of forming a modern educational process, its role in training a new generation 

specialist. The experience of implementing an interdisciplinary approach in kothe 

educational process of Taras Shevchenko National University of Kyiv on the example of 

the master’s program “Economic Security of Entrepreneurship” is analyzed. 

Key words: interdisciplinary approach, interdisciplinary connections, master 

programme, economic security of entrepreneurship. 
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На сучасному ринку праці все відчутнішою стає потреба у фахівцях, які 

мають знання та навички не лише у вузькопрофільних, а й інших сферах діяльності. 

Роботодавці надають перевагу працівникам, які глибоко розуміють проблематику 

конкретного місця роботи, володіють ІТ–технологіями, іноземною мовою, вміють 

налагоджувати комунікацію в професійній сфері, тощо. Це дає підстави свідчити, 

що конкурентоздатність, успішність фахівця нової генерації безпосередньо 

залежать від сукупності різноманітних компетенцій, які мають бути сформовані під 

час його навчання в закладі вищої освіти. Уміння критично мислити, приймати 

рішення та діяти в нестандартних умовах, працювати автономно і в команді, брати 

на себе відповідальність під час виконанні професійних обов’язків – це важливі 

риси, яких повинен набути сучасний здобувач вищої освіти.  

Саме тому останнім часом у закладах вищої освіти України активно 

впроваджується міждисциплінарний підхід до формування нових освітніх програм 

як бакалаврських, так і магістерських. Це сприяє міждисциплінарній інтеграції, 

побудові міжпредметних зв’язків і, як наслідок, формуванню ширшого кругозору 

студентів та глибшого розуміння ними багатоаспектності майбутньої професійної 

діяльності. 

Дослідники відмічають, що міжпредметні зв’язки допомагають розв’язанню 

існуючих у предметній системі навчання суперечностей між розрізненим 

засвоєнням різнопредметних знань і необхідністю їх подальшого синтезу й 

комплексного застосування на практиці та в професійній діяльності [1, с. 53]. 

Міждисциплінарність є передумовою для більш детального оволодіння науками, 

дає можливість систематизувати дисципліни в єдине ціле, не порушуючи їх 

унікальності та наукового значення [2, с. 414]. Так, в університетах США студентів 

уже не задовольняє жодна дисципліна, жодна спеціальність у «чистому» вигляді. 

Мультидисциплінарність (interdisciplinary) – найпопулярніше поняття, яке 

циркулює в американських університетах і означає спільне вивчення певного 

складного об’єкта різними дисциплінами [3, с. 32]. 

Прикладом міждисциплінарної освітньої програми може слугувати освітньо-

професійна програма (ОПП) другого (магістерського) освітнього рівня 

«Економічна безпека підприємництва» (заочна форма навчання), яка впроваджена 

на економічному факультеті Київського національного університету (далі ‒ КНУ) 

імені Тараса Шевченка. Вона була розроблена на запит Європейської комісії за 

Цільовою ініціативою щодо заохочення країн-партнерів до створення та 

запровадження системи ефективного експортного контролю і залучення наукової 

спільноти до розв’язання проблем запобігання неправомірному використанню 

радіологічних, хімічних, біологічних, ядерних (РХБЯ) технологій і товарів 

подвійного використання [4, с. 73]. Представники Українського науково-

технологічного центру (УНТЦ) звернулися у 2017 р. до КНУ імені Тараса 

Шевченка щодо необхідності підготовки фахівців з експортного контролю товарів 

і технологій подвійного використання для забезпечення РХБЯ безпеки.  
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2018 року в Києві було створено робочу групу, до складу якої увійшли 

міжнародні та вітчизняні експерти і науково-педагогічні працівники КНУ імені 

Тараса Шевченка. Результатом діяльності стала освітньо-наукова програма 

«Економічна безпека підприємництва» (денна форма навчання), презентація якої 

відбулася у 2018 р. у м. Баден, Австрія та у м. Тбілісі, Грузія. Перший набір 

студентів за цією програмою відбувся у 2019–2020 навчальному році. 

Проте попит на навчання без відриву від виробництва з боку фахівців-

практиків державних і приватних структур виявився набагато більшим. Тому було 

прийнято рішення змінити форму навчання на заочну, а саму програму з освітньо-

наукової трансформувати в освітньо-професійну (ОПП) відповідно до вимог щодо 

організації навчального процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.  

ОПП «Економічна безпека підприємництва» є надзвичайно актуальною у 

зв’язку із загрозами та викликами, які сьогодні існують у глобальному просторі, а 

саме у сфері контролю та обігу товарів і технологій подвійного використання. 

Економічна безпека підприємництва є складовою національної безпеки країни, 

адже саме на підприємствах виробляються різноманітні товари, що можуть мати як 

цивільне, так і військове призначення.  

Основною метою ОПП «Економічна безпека підприємництва» було 

визначено підготовку магістрів-професіоналів високого рівня, які володіють 

фундаментальними теоретико-методологічними знаннями і практичними 

фаховими навичками з економічної безпеки підприємництва, зовнішньої торгівлі, 

інспектування експорту товарів і технологій подвійного використання, військового 

призначення та вміють їх застосовувати з метою ефективного управління, 

удосконалення системи з боротьби з розповсюдженням РХБЯ загроз.  

Характерними особливостями (унікальністю) означеної ОПП є: 

- міждисциплінарне спрямування, а саме підготовка висококваліфікованих 

фахівців, здатних поєднати в професійній діяльності базові економічні знання, 

правову науку, а також фахові знання у сфері експортного контролю товарів та 

технологій подвійного використання, що необхідні для запобігання ризиків від дії 

радіаційних, хімічних, біологічних і ядерних загроз; 

- залучення до викладання навчальних дисциплін закордонних експертів 

(представників Європейської комісії, викладачів з Бельгії, Франції та 

Великобританії), висококваліфікованих українських практиків та викладачів із 

різних факультетів й інститутів КНУ імені Тараса Шевченка (економічного 

факультету та факультету інформаційних технологій, Інституту права, Інституту 

високих технологій, Навчально-наукового інституту публічного управління та 

державної служби); 

- можливість працевлаштування випускників у державних органах влади, 

організаціях з експортного та митного контролю, торгово-промислових палатах, 

міністерствах, міжнародних організаціях тощо. 

Провідною кафедрою з упровадження ОПП «Економічна безпека 

підприємництва» є кафедра екологічного менеджменту та підприємництва 
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економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Науково-педагогічні 

працівники цієї кафедри та інших кафедр факультету забезпечують викладання 

обов’язкових і вибіркових дисциплін економічного спрямування, а саме: базові 

знання про РХБЯ, світові торговельні режими, стратегічне управління, міжнародні 

стандарти фінансової звітності, митна безпека, детінізація підприємницької 

діяльності, електронний бізнес, інноваційне підприємництво, фінансова безпека 

підприємництва, міжнародне технічне регулювання тощо. 

Викладачі Інституту права розкривають питання правового регулювання 

економічної безпеки підприємництва.  

Проблематика державного регулювання обігу товарів та технологій 

подвійного використання в зовнішньо-економічній діяльності висвітлюється 

викладачами-практиками Навчально-наукового інституту публічного управління 

та державної служби. 

Упровадження міждисциплінарної програми засвідчило високу 

зацікавленість у такому підході студентів, роботодавців, науково-педагогічних 

працівників. У перспективі передбачається розширення форм і напрямів співпраці 

з міжнародними установами, організаціями та університетами. 

Так, із кожним роком зростає кількість студентів: 2020–2021 навчального 

року вступило 12 студентів, 2021–2022 – 19. Студенти вступають на основі ОС 

«Бакалавр», а також і ОС «Магістр», що є свідченням беззаперечної важливості та 

необхідності здобуття сучасних знань для обізнаності та професійної діяльності у 

сфері національної та глобальної безпеки. 
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У статті розкрито суть дефініції «проєктування» через зіставлення з 

такими родовими до нього поняттями, як «прогнозування», «моделювання», 

«планування», «конструювання», «розробка»; схарактеризовано особливості 

розуміння проєктування як складника інноваційної діяльності, одного з аспектів 

творчості людини задля дослідження його структури. 

Ключові слова: проєктування, прогнозування, моделювання, планування, 

конструювання, розробка, структура проєктування. 

The article reveals the essence of the definition of “designing” through comparison 

with such generic concepts as “forecasting”, “modeling”, “planning”, “design”, 

“development”; features of understanding designing as a component of innovative 

activity, one of the aspects of human creativity for the study of its structure are 

characterized. 

Key words: designing, forecasting, modeling, planning, design, development, 

structure designing. 

 

Проведений аналіз літературних джерел [1‒6] надає підстави свідчити, що 

утруднення під час визначення суті дефініції «проєктування» пов’язані з такими 

родовими до нього поняттями, як «прогнозування», «моделювання», 

«планування», «конструювання», «розробка», що використовуються в якості 

синонімів або підмінюються одне одним. 

Як відомо, проєктування – це створення прообразу передбачуваного або 

можливого об’єкту (стану), яке в сучасних умовах є складником циклу: наука – 

проєктування – виробництво – споживання. 

Ретроспективний аналіз розвитку ідей проєктування в історії педагогічної 

думки засвідчує, що найбільш близьким до дефініції «проєктування» філософським 

поняттям є передбачення. Передбачення зазвичай розглядають як обґрунтоване 

припущення про майбутній стан явищ природи і суспільства, що має форми 

передчуття (просте завбачення), передрікання (складне завбачення), 

прогнозування, провіщення тощо [2]. Водночас саме прогнозування тлумачиться 

як наукове передбачення, що вимагає дослідження перспектив розвитку будь-якого 

явища, переважно з кількісними оцінками й визначенням певного терміну зміни 

цього явища. Прогнозування не розкриває суті проєктування, оскільки у ньому 

відображається не тільки бажаний стан об’єкта, але й фіксується цілеспрямована 
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діяльність із досягнення цього стану. Тобто прогнозування (як наукове 

передбачення) є складником проєктування. 

Отже, прогнозування, метою якого є передбачення подальшого перебігу та 

результатів розвитку певного об’єкта, є спеціально організованим науковим 

дослідженням, спрямованим на отримання інформації про розвиток об’єкта, що 

проєктується. Воднораз прогнозування є складником проєктування, оскільки 

проєктування передбачає створення того, що має бути, спираючись на результати 

прогнозування [4, с. 9]. 

Аналіз співвідношень понять «проєктування» і «моделювання» [1; 2] дає 

підстави засвідчити про таке: по-перше, дефініція «моделювання» (в широкому 

значенні) здебільшого розглядається як метод пізнання деяких якостей об’єкта 

через створення моделей, що, у свою чергу, пов’язане з абстрагуванням, 

ідеалізацією суттєвих властивостей об’єкта, який моделюється; по-друге, 

особливостями моделювання є можливість вивчення певного процесу до моменту 

його здійснення; виявлення негативних наслідків та їх ліквідація або послаблення 

проявів; цілісне вивчення явищ і процесів, дослідження їх елементів і зв’язків між 

ними. 

Щодо думки, що за змістом поняття «моделювання» і «проєктування» є 

близькими, оскільки «проєкт» передбачає мисленнєву концептуалізацію діяльності 

і завжди зорієнтований у майбутнє як проєкт-задум, проєкт-план, слід зазначити, 

що створення моделі певного предмета, явища, процесу не є проєктом за 

визначенням, тому проєктування слід розглядати як окремий етап з конкретизації 

моделі та її практичної реалізації, а отже, проєктування є підсистемою 

моделювання. Проте, на думку вчених, відбувається обопільне взаємопроникнення 

та змістове збагачення понять «моделювання» і «проєктування», коли 

проєктування може потребувати попереднього створення моделей, а тому 

моделювання є етапом проєктування [1; 2]. 

В основі проєктування лежить планування, яке традиційно передбачає 

розробку певної послідовності дій і є початком організації діяльності. Отже, 

планування є зв’язковою ланкою між отриманням інформації, її включенням в 

організацію діяльності та управлінням нею. 

Ми погоджуємося з В. Моляко, М. Нечаєвим, Я. Таленсом та іншими 

дослідниками щодо розуміння співвідношення понять «проєктування» і 

«конструювання». Учені наголошують, що конструктивна форма об’єкта 

уточнюється застосуванням методів проєктування, а проєктування можливе лише 

за попередньо прийнятих варіантів конструктивного виконання. Дослідники 

зазначають, що проєктування – це вибір певного принципу дії як логічної основи 

функціонування виробу, здатного вирішувати за певних умов і обмежень 

поставлене завдання, який приймається як основа для подальшого конструювання 

щодо конкретизації, деталізації виробу та наближення до реальних умов 

функціонування [3; 4; 5]. 

Отже, аналіз наукової літератури дозволяє виділити такі складники 

проєктування: моделювання, планування, прогнозування, конструювання. 

За даними сучасних досліджень [2; 4], проєктування, з огляду на технічні 

корені, часто ототожнюють з терміном «розробка», що передбачає дослідження, 
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підготовку, обробку, розвиток і покращення позитивних якостей об’єкта, тобто 

вона не завжди зорієнтована на перспективу. Тож поняття «розробка» і 

«проєктування» не є тотожними і самостійними, оскільки розробник 

усвідомлюючи реалії, може не мати можливостей урахувати всі запити, 

зорієнтовані на перспективу і майбутнє. 

Проведений аналіз наукових джерел дає підстави засвідчити, що частіше 

проєктування пов’язують з інноваційною діяльністю, оскільки воно передбачає 

створення і доведення нових ідей до певного результату. Водночас проєктування 

вважаємо складником інноваційної діяльності, яка не обмежується поодиноким 

актом упровадження новації. 

Зазначимо, що на сучасному етапі характерними рисами розуміння поняття 

«проєктування» є його тлумачення як одного з аспектів творчості людини. Так, 

Ф. Ханзен, аналізуючи погляди таких відомих дослідників ХХ століття, як 

Г. Уоллес, І. Фіш, Ф. Кессельрінг та ін., щодо структури процесу проєктування, з 

огляду на його творчий характер, розрізнює дії проєктувальника, що містять 

підготовку, виношування ідеї, інтуїтивне схоплення шуканого результату, 

помірковану проробку ідеї [1; 2]. 

Дослідник П. Хілл [6, с. 54] наголошує, що проєктування характеризується 

як теоретичною творчістю, результатом якої є нові ідеї, так і практико-

орієнтованою діяльністю, пов’язаною з виробництвом. 

На думку Х. Ломанн [2], проєктування має такі складники, як-от: 

проникнення в зміст предмета через аналіз, формулювання ідеї і плану розв’язання, 

виконання правильного розв’язання, випробування й наступна перевірка 

функціонування об’єкта, що проєктується. 

За П. Балабановим модель діяльності проєктувальника містить 

концептуальне проєктування (виробництво ідей) і перцептуальне проєктування 

(здійснення розрахунків, економічного аналізу, креслярських робіт, 

експериментальної та організаційної діяльності) [2]. 

Г. Муравйова у логічній структурі проєктування освітнього процесу 

розглядає такі етапи [1]: постановка задачі – збір інформації – аналіз даних – вибір 

стратегії, тактики – формулювання ідей – порівняння варіантів – синтез – оцінка – 

оптимальне рішення – конкретизація. 

Отже, проєктування як діяльність містить певний інваріант мислительних 

операцій (аналіз завдання, генерування ідей, аналіз можливих варіантів 

розв’язання, вибір оптимального, конкретизація) і передбачає реалізацію проєкту, 

тобто перетворювальну діяльність у матеріальній сфері. У процесі проєктування 

відбувається рух від проблемної ситуації через корекцію власних дій до подальшої 

рефлексії діяльності, тобто створюються передумови для об’єднання технік 

рефлексії з техніками проєктування [2; 6]. 

Ураховуючи різні підходи до тлумачення суті дефініції «проєктування», слід 

відмітити його складність, багатоаспектність і багатогранність, що унеможливлює 

його універсальне визначення. Водночас проблема проєктування в педагогіці є 

настільки важливою, що дослідники, акцентуючи увагу на перетворюючій функції 

проєктування [2; 3; 6], уважаючи, що проєктування є рушійним механізмом 

розвивальної освіти, пропонують визначати предмет педагогіки як проєктування, 
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що створює умови для покрокового розвитку системи освіти, переходу з одного 

стану до іншого та впровадження й аналізу функцій педагогічних систем. 
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На національному рівні зовнішнє забезпечення якості відіграє важливу роль. 

Забезпечення якості передбачає впровадження підходів, заснованих на оцінці 

ризику в різних країнах. Країни Європи створили власні національні зовнішні 

системи забезпечення якості і відкрили національні агенції з низкою завдань та 

обов’язків.  

Ключові слова: вища освіта, якість вищої освіти, забезпечення якості, 

освітні тренди, розвиток освіти. 

At the national level, external quality assurance plays an important role. Quality 

assurance involves the implementation of risk-based approaches in different countries. 

European countries have set up their own national external quality assurance systems, 

and have set up national agencies with a number of tasks and responsibilities. 
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educational trends, education development. 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

302 

За останнє десятиліття вища освіта зазнала значних змін після запровадження 

Болонського процесу на початку 2000-х років. У рамках Болонського процесу низка 

європейських країн домовилися гармонізувати свої системи вищої освіти за 

допомогою змін у структурах ступенів, кредитних систем та, не в останню чергу, 

шляхом створення зовнішньої гарантії якості як способу забезпечення прозорості 

та одночасного дотримання академічних стандартів. У результаті, зовнішнє 

забезпечення якості стало одним із найбільш важливих напрямів європейської 

інтеграції вищої освіти.  

На національному рівні зовнішнє забезпечення якості відіграє вельми 

різноманітну роль у спробах реформ: іноді посилюючи державне регулювання 

сектору вищої освіти, а іноді підтримуючи політичні амбіції більшої автономії 

університетів, які орієнтовані не запровадження ринкових відносин у системі 

освіти. У рамках цього процесу уряди європейських країн створили власні 

національні зовнішні системи забезпечення якості і відкрили національні агенції з 

низкою завдань та обов’язків [1].  

На початку ХХІ століття було визначено найважливіші з цих завдань та 

обов’язків, продемонструвавши, що агенції із забезпечення якості:  

• контролювали якість і мали важливі завдання щодо регулювання 

діяльності провайдерів вищої освіти; 

• сприяли процесам покращення якості вищої освіти; 

• відповідали за підзвітність перед національними парламентами; 

• були частиною національних структур управління (управління 

міністерством/планування вищої освіти); 

• підтримували саморегульовані заклади вищої освіти; 

• стимулювали інтернаціоналізацію сектору вищої освіти; 

• надавали інформацію для студентів та роботодавців [5]. 

Варто зазначити, що аналіз нормативної бази агентств із забезпечення якості 

в Європі показав, що існує велика різноманітність як самих агенцій, так і завдань, 

які на них покладаються в тій чи іншій державі, а до перелічених вище завдань 

додаються нові [5]. Ці зіставлення також показують, що агентства майже постійно 

перебувають у стані реорганізації і схильні до коливань політичних переваг після 

національних виборів і зміни урядів. Зазначимо, що обов’язки можуть бути швидко 

оновлені або змінені. Ця ситуація дає дещо неоднозначну картину забезпечення 

якості вищої освіти, а також визначає проблеми, з якими стикаються агенції із 

забезпечення якості.  

З одного боку, зовнішня якість як гарантія є одним із найбільших успіхів 

усього Болонського процесу. Організація цієї діяльності на національному та 

європейському рівнях, розробка європейських стандартів та керівництв, а також 

інтерес, що проявляється до питань, пов’язаних із якістю, по всій Європі доводять, 

що діяльність агенцій вважається важливою як у політичному, так і в академічному 

плані. З іншого боку, постійні перетворення та зрушення в завданнях і обов’язках 

також вказують на область, яка дуже схильна до політичного опортунізму і яка 
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переплітається з глобальними змінами, що відбуваються у вищій освіті. Останнє є 

ситуацію, що створює невизначеність щодо того, як планувати майбутнє і якими є 

стратегічні варіанти. Невизначеність, з якою стикаються агентства забезпечення 

якості, пов’язана з декількома джерелами: бюрократизація за рахунок 

реформування, зміна пріоритетів національної політики, посилення конкуренції у 

сфері оцінки якості, технологічні та методологічні досягнення. 

Можна стверджувати, що стандартизація методів та їх удосконалення з часом 

є ключовим напрямом розвитку для європейської системи забезпечення якості та, 

відповідно, агенцій. Ці методологічні досягнення досі не завадили урядам 

запровадити нові способи забезпечення та розвитку якості в секторі, де 

кваліфікаційні рамки і результати навчання здобувачів освіти є одними з 

найважливіших елементів. Хоча кваліфікаційні рамки та результати навчання 

дійсно можуть бути інтегровані в існуючі способи оцінки якості, їх також можна 

розглядати як конкуруючий спосіб забезпечення якості, який є характерним для 

європейських агенцій.  

У міру того, як кількість здобувачів вищої освіти в низці країн продовжує 

збільшуватися, національні уряди все більше уваги приділяють тому, як можна 

контролювати витрати і як зробити освітній сектор більш ефективним та дієвим. 

Забезпечення якості в цьому питанні відіграє важливе значення, що передбачає 

впровадження підходів, заснованих на оцінці ризику у різних країнах [2], є 

прикладом зацікавленості у коригуванні та створенні більш легких і плавних 

підходів. Розвиток національних систем звітності та нові очікування, що 

висуваються до закладів вищої освіти, мають інформувати громадськість про їх 

діяльність, є прикладами ініціатив, вжитих у різних країнах, які покликані 

доповнити і, можливо, зменшити потребу в комплексних процесах зовнішнього 

забезпечення якості. 

Ключове питання цих процесів полягає в тому, як такі зміни санкціонуються 

і управляються. Хоча агентства користуються значною автономією, уряди 

більшості європейських країн усе ж таки мають суттєвий вплив на діяльність 

агенцій, зокрема в питаннях фінансування. Для багатьох національних урядів 

агентства із забезпечення якості дедалі частіше розглядаються як невід’ємна 

частина механізмів управління, де оптимізація використання наявних ресурсів, 

часу та енергії для вирішення різних питань часто визначає політичний порядок. 

Незважаючи на те, що стандарти та рекомендації щодо забезпечення якості вищої 

освіти в Європейському просторі встановили певні вимоги для процедур реалізації 

такого забезпечення, європейська структура залишає національним урядам досить 

широке коло автономії [3]. 

Сфера забезпечення якості вищої освіти в Європі не повинна вважати 

аксіомою, що зовнішнє забезпечення якості, як і раніше, є громадським обов’язком. 

У багатьох частинах світу зовнішнє забезпечення якості організоване по-різному: 

або створені там справжні автономні агенції для ведення цієї діяльності, або 

ключова роль відводиться приватним суб’єктам. У Європі державна 
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відповідальність за забезпечення якості та участь громадськості в такій діяльності, 

як і раніше, домінують, але і в цій частині світу вища освіта зазнавала впливу різних 

рейтингів та оціночних карток, які, хоч і не порівняні з традиційною якістю 

забезпечення, проте можуть розглядатись як конкурент у оцінці якості та наданні 

громадськості інформації про якість у вищій освіті. У країнах, де відбуваються 

зрушення в політичних уподобаннях, які наголошують на необхідності скорочення 

державних витрат, це може прокласти шлях до більш активного «залучення 

користувачів» або демонстрації політичної сили; результат може бути 

драматичним для будь-якої агенції [4]. 

Нинішня ситуація потребує переосмислення довгострокової майбутньої 

якості освіти у Європі. Це стосується того, яку позицію агентства щодо 

забезпечення якості займають у механізмах управління, і які завдання 

виконуватимуть ці агентства. По-перше, чи стануть агенції більш інтегрованими в 

державне управління вищою освітою, чи ми побачимо розвиток, у якому державні 

агенції трансформуються в приватні фонди чи самостійні організації? Зважаючи на 

останнє, слід відповісти на питання: чи не наближаємося ми до ситуації, коли 

національні агенції дедалі частіше діють транскордонно, отже, зливаються через 

національні кордони, діляться ресурсами чи формують альянси? Так само слід 

очікувати, що завдання щодо забезпечення якості в першу чергу залишаться у сфері 

забезпечення якості, перетворюючи основну діяльність для кращої відповідності 

галузевим потребам, або ми також можемо очікувати, що агенції урізноманітнюють 

свої портфелі і все більше інтегруватимуть забезпечення якості з новими 

завданнями, які в теперішній час різні способи вирішення питання якості? 
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КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «SOFT SKILLS» 

 

Житницька А. А. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті підкреслюється, що з кожним роком роль soft skills у процесі 

професійного розвитку співробітників зростає, що відзначають науковці. 

Автором розглядається поняття soft skills та його значення для становлення 

фахівця в професійній сфері. Проведено змістовний аналіз дефініцій «soft skills» та 

виявлено спільні та відмінні риси в підходах до розуміння «м’яких» навичок різними 

авторами. 

Ключові слова: soft skills, hard skills, аналіз, зміст, дефініція. 

Every year the role of soft skills in the process of professional development of 

employees is increasing, which is noted by researchers. The article deals with the 

concepts of soft skills and its importance for the development of a specialist in the 

professional field. Content analysis of the definition «soft skills» is conducted, the 

common and distinctive features in approaches to understand the «soft» and 

competencies of various authors are identified.  

Key words: soft skills, hard skills, analysis, content, definitions. 

 

Найважливішим чинником вирішення стратегічних завдань будь-якої 

держави є боротьба за людський капітал, стимулювання творчості, 

підприємливості та безперервності освіти. Для ефективної діяльності важливі не 

лише професійні навички, а й додаткові знання та вміння.  

Досі більшість людей вважали, що успіх у професійній діяльності залежить 

від рівня професіоналізму людини, наділеної низкою ключових якостей, таких як 

розуміння себе в професії, знання посадових обов’язків тощо. Проте сучасні 

тенденції вказують на те, що це вже застарілий міф. Сьогодні хороший фахівець – 

це той, який уміє мобільно та інтегративно вибирати продуктивний спосіб 

взаємодії з навколишнім середовищем, що складається з безлічі елементів, при 

цьому динамічно змінюється та перетворюється не залежать від ситуації занурення 

в неї. Часом людям, які прагнуть реалізувати та проявити себе в суспільстві, не 

вистачає не професіоналізму, а вміння бути ефективними. Отже, на сьогоднішній 

день на перший план виходять уніфіковані навички та особисті якості, які 

підвищують ефективність роботи та взаємодію з іншими людьми – «soft skills». 

 У науці на сьогоднішній день немає певного однозначного трактування 

терміну soft skills. Дослідники розглядають та визначають поняття soft skills крізь 

призму свого сприйняття та сфери наукових інтересів. Проте практично всі 

визначення частково взаємопов’язані, і вони тісно переплітаються один з одним.  

Розглянемо, як трактують soft skills різні науковці та автори (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Контент-аналіз дефініції «soft skills» 

Автор Визначення 
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Grisi Soft skills надають hard skills необхідної гнучкості, щоб 

розвиватися і залишатися в курсі змін обставин життя. 

М’які навички є тісно пов’язаними з пластичними, 

раціональними здібностями, розвинутими людиною в 

префронтальній корі головного мозку за останні 50 000 

років. Hard skills дозволяють людині бути тим, ким вона є 

за сферою своєї діяльності: інженером, фізиком або ж 

філософом. М’які навички діють у напряму далекому від 

професійної ролі особистості та виходять за рамки 

жорстких вимог професії [8]. 

Lippman L. H., 

Ryberg R., 

Carney R., 

Kristin A. 

 

Soft skills – комплекс неспеціалізованих, важливих для 

кар’єри надпрофесійних навичок, які відповідають за 

успішну участь у робочому процесі, високу 

продуктивність і є наскрізними, тобто не пов’язаними з 

конкретною предметною сферою [10]. 

Hurrell, 

Scholarios, 

Thompson 

Учені визначають soft skills як нетехнічні навички, 

включаючи міжособистісні та внутрішньо особистісні 

здібності, щоб певною мірою полегшити виконання 

опанованої професії [9]. 

Diane H. Parente, 

John D. Stephan, 

Randy C. Brown 

Soft skills – це навички управління людьми, а саме: чітке та 

змістовне спілкування, зворотний зв’язок, вирішення 

та/або управління конфліктами, а також розуміння 

людської поведінки [7]. 

Повстин О., 

Козяр М. 

Soft skills – м’які навички, що сприятимуть успішній 

комунікації майбутніх фахівців та досягненню 

професійного успіху [5]. 

Cinque М., 

Haselberger D. 

М’які навички являють собою динамічне поєднання 

когнітивних та метакогнітивних навичок, 

міжособистісних, інтелектуальних та практичних, яке 

допомагає людям адаптуватися, поводитися позитивно та 

ефективно справлятися з викликами свого професійного й 

повсякденного життя [6]. 

Длугунович Н.  Soft skills – це навички, вміння та характеристики, які 

дозволяють бути успішними незалежно від компанії, її 

специфіки діяльності та направлення бізнесу. Ці якості 

відповідають за прийняття рішення та комунікації. До них 

відносять: виявлення лідерських якостей та вміння 

працювати в команді, мотивація команди, вміння навчати, 

вміння проводити переговори, розв’язання конфліктів, 

вміння ставити та досягати поставлених цілей, управління 

часом, цілеспрямованість, презентаційні навички, 

ораторське мистецтво, навички ефективної комунікації, 

стресостійкість, креативність тощо [2]. 

Коваль К. «Soft skills» – соціологічний термін, який відноситься до 

емоційного інтелекту людини, свого роду перелік 
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особистих характеристик, які так або інакше пов’язані з 

ефективною взаємодією з іншими людьми. Це навички, 

прояв яких достатньо важко виявляти, безпосередньо 

визначати, перевіряти, наочно демонструвати. До цієї 

групи належать індивідуальні, комунікативні та 

управлінські навички [3]. 

Махначова Н., 

Мідляр. А. 

Soft skills – це навички універсальні, які допомагають 

професійно розвиватися і будувати кар’єру в будь-якій 

галузі. Причому чим вище людина піднімається 

кар’єрними сходинками, тим менша вага hard skills і 

більша – soft skills [4]. 

Бородіна Н., 

Чеберячко С., 

Шевчук Н. 

 

Soft skills – це збірний термін, який посилається на безліч 

варіантів поведінки, що допомагають людям у роботі, 

зокрема командній, а також успішно соціалізуватися, 

швидше адаптуватися до змін на ринку праці та 

переорієнтуватися в разі втрати актуальності сфери 

зайнятості [1]. 

 

З огляду на подану таблицю можна констатувати, що кожен автор розглядає 

та визначає поняття soft skills по-різному, але необхідно зазначити, що абсолютно 

всі визначення між собою частково взаємопов’язані. Одні науковці відносять до 

ключових м’яких компетентностей навички ефективної комунікації, лідерські 

якості особистості, інші ж стверджують, що це здатність ефективно та швидко 

вирішувати конфлікти та навички ефективного управління. Безсумнівним 

залишається факт упливу сформованих soft skills та постійного розвитку м’яких 

навичок для успішного досягнення поставлених цілей, грамотного використання 

навичок, знань та здібностей у професійної діяльності та для досягнення 

конкурентоспроможності на ринку праці. 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА  
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У статті розглядається проблема підвищення ефективності підготовки 

майбутніх педагогів засобами науково-дослідницької діяльності, доводиться 

необхідність залучення студентів до цього виду діяльності з першого курсу. 

Наголошується на необхідності формування в студентів потреби постійно 

інтегрувати отримані теоретичні знання з науково-дослідницькою діяльністю. 

Ключові слова: майбутній педагог, науково-дослідницька діяльність, 

інтегрування, теоретичні знання. 

The article considers the problem of improving the efficiency of training future 

teachers by means of research activities, argues the need to involve students in this type 

of activity from the first year. Emphasis is placed on the need to form in students the need 

to constantly integrate the acquired theoretical knowledge with research activities. 

Key words: future teacher, research activities, integration, theoretical knowledges. 

 

Сьогодні в умовах переходу від індустріального до інформаційного 

суспільства ознакою сучасної вищої освіти стала поява нового виду товару – 

інтелектуальної власності. Тож освіта стає в усьому світі основою конкуренції, 

основним виміром прогресивності країни, коли важелем у подальшому її прогресі 

є розвиток особистості, що вимагає зробити освіту найбільш пріоритетною галуззю 

життя й діяльності. Отже, «знання мають стати сутністю особистості, основою 
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поведінки життя і діяльності людини» [4, c. 4]. Реалізувати це під час навчання 

можливо, лише озброївши випускників ЗВО навичками раціоналізаторської, 

науково-пошукової, дослідницької діяльності, тобто шляхом підвищення якості 

освіти та професійно-практичної підготовки студентів різних фахів. Із цього 

випливає необхідність підвищити ефективність науково-дослідницької діяльності 

студентів.  

Слід зазначити, що проблема активізації зазначеного виду діяльності завжди 

є актуальною, що пояснюється такими чинниками: зміною вимог суспільства, 

політичними й економічними викликами, переорієнтацією або поточненням 

дискурсів розв’язання проблем тощо. З огляду не це, успіху у вирішенні цих 

завдань досягають ті викладачі-практики, які, визначаючи ефективні шляхи 

вдосконалення підготовки майбутніх фахівців у вищій школі, звертаються не 

тільки до висвітлення й розв’язання теоретичних проблем, але й враховують у ній 

зміни, нові підходи, які спостерігаються в методології досліджень. Отже, однією з 

важливих функцій закладів вищої освіти сьогодні є необхідність підвищення рівня 

теоретичної та практичної підготовки майбутніх фахівців, розвиток відчуття 

необхідності й спроможності вирішувати питання новаторського змісту організації 

роботи.  

У сучасних умовах одним із викликів підготовки майбутніх фахівців є 

необхідність посилення уваги до формування в них бажання і готовності постійно 

займатися розв’язанням наукових проблем. На вирішення складників означеної 

проблеми (оволодіння студентами методологією й методами наукового 

дослідження; прищеплення майбутнім фахівцям навичок самостійної науково-

дослідницької діяльності; формування вміння бачити і визначати наукову 

проблему для дослідження, його об’єкт, предмет, мету і завдання; готувати на 

основі проведених досліджень наукові публікації, брати участь у наукових 

проєктах; формувати вміння не тільки виконувати різні види наукових робіт, 

постійно шукати шляхи підвищення їх результативності, теоретичного й 

практичного значення тощо) спрямована науково-дослідницька діяльність (НДДС) 

студента у вищій школі.  

Воднораз слід зауважити, що говорити про сформованість уміння студента 

виконувати наукове дослідження можна тоді, коли йому притаманні такі вміння: 

планувати свою діяльність; бачити варіативні шляхи досягнення поставленої мети, 

знаходити оптимальні з них; володіти швидкісним читанням; виділяти головну 

думку в здобутій інформації; компактно, скорочено подавати інформацію, якою 

володієш; виконувати різні види фіксації отриманої інформації (тези, виписки, 

цитування тощо); дотримуватися вимог оформлення бібліографії тощо. 

Починати вирішення зазначеного питання, за нашим переконанням, можливо 

ще з дошкільного закладу, зі школи, початкової професійної ланки. На нашу думку, 

не зайвим у вирішенні цього питання було б уведення для учнів закладів загальної 

середньої освіти курсу «Основи наукових досліджень» на доступному для цієї 

категорії учнів рівні (спочатку за бажанням), або факультативно. Розпочати це 
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можна було б, об’єднавши учнів у різні форми навчально-виховної роботи: гуртки, 

клуби за інтересами. Їхніми керівниками призначити (за бажанням) студентів того 

факультету, який відповідав би фаховому вибору учнів. Це сприяло б оволодінню 

ними як основами теоретичних знань, так і практичними навичками наукової, 

дослідницької роботи [2]. 

Розв’язувати цю проблему у ЗВО варто через введення інтегруючих 

дисциплін, де вирішальне місце займає самостійна робота, постійне включення 

студентів у виконання завдань пошукового змісту з різних дисциплін, з різних 

практичних індивідуальних, парних і обов’язкових групових завдань. 

Воднораз для формування наукового потенціалу майбутнього фахівця, який 

мислить і діє по-інноваційному, необхідно також більш цілеспрямовано 

використовувати в освітньому процесі такі форми навчання, як ділові ігри, 

тренінги, розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, спрямування зусиль 

викладачів на вдосконалення загальнонавчальних умінь і навичок. Широкі 

можливості для розвитку креативності студентів відкриває використання в 

освітньому процесі ЗВО нових технологій, які, за словами В. Беспалько, є 

мистецтвом [1]. 

Сприятливі умови для розвитку в студентів навичок науково-пошукової 

діяльності є під час викладання будь-якої дисципліни, у процесі виконання кожного 

з видів самостійної роботи та індивідуальних завдань. Серед методів, що 

актуалізують учіння студентів, особливо ефективним є моделювання, система 

самостійно-дослідницьких завдань, опис власного досвіду в контексті науково-

теоретичних засад конкретного процесу, підготовка різних видів наукових робіт. 

Це стосується майбутніх фахівців усіх галузей, але особливо – працівників освіти.  

Варто зазначити, що у випускників ЗВО педагогічного спрямування мають 

бути сформовані потреба і готовність до постійної участі у здійсненні самостійної 

науково-дослідницької діяльності. Це обумовлено такими факторами: збільшення 

інформації у сфері педагогічних технологій та наукових галузей, що посилює 

потребу озброєння студентів методами наукового пізнання; нестандартність 

педагогічних ситуацій, з якими зіштовхується практик освітньої галузі; 

необхідність індивідуалізації освітнього процесу, що вимагає постійного 

дослідження змін у рівні вихованості та підготовленості учасників освітнього 

процесу, а також обґрунтованого вибору інноваційних технологій оцінки 

результативності їх впливу тощо. Проте, як засвідчує досвід роботи, їх позитивне 

вирішення спостерігається саме при підвищенні ефективності науково-

дослідницької роботи зі студентами у навчальній та в позааудиторній роботі 

взагалі, але особливо при виконанні самостійних завдань. 

Як засвідчує досвід наукової роботи, результат у вирішенні досліджуваної 

теми тільки тоді є позитивним, коли науково-дослідницька діяльність студентів має 

цілеспрямований, систематичний характер у освітньому процесі та в 

позааудиторній роботі через систему самостійно-дослідницьких та індивідуальних 

завдань творчого характеру. Важливо, щоб під час виконання індивідуального 
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завдання студент передбачав можливість його результатів для практичного 

використання, розвивав у себе рису, яка впливає як на процес діяльності, так і на її 

результати – творчість. Одночасно, треба враховувати вимоги, що ставляться до 

організації самостійної роботи (обов’язковість, щоденна самостійна праця 

студента, опосередковане керівництво нею викладачами, відсутність часу як на 

його здійснення, так і на контроль, високий рівень сформованості 

загальнонавчальних і специфічних умінь вчитися тощо).  

Отже, можна стверджувати, що ефективно реалізувати це завдання можна 

тільки при постійному спонуканні студентів до науково-дослідницької діяльності. 

Серйозними викликами до вдосконалення підготовки сьогодні майбутніх фахівців 

усіх галузей є необхідність посилення уваги до розвитку в них бажання і готовності 

займатися розв’язанням наукових проблем, виховання потреби в постійному 

дослідницькому пошуку та участі в науково-дослідницької діяльності, оновленні її 

змісту, при необхідності корекції методологїї дослідження. Із метою підвищення 

результатів наукових досліджень необхідно більше уваги в публікаціях приділяти 

проблемі висвітлення методології педагогічних досліджень, їх провідним сучасним 

дискурсам [3]. 

Як засвідчують результати вивчення проблеми, саме цілеспрямована робота 

з активізації науково-дослідницької діяльності викладачів ЗВО в навчальній і 

позааудиторній роботі та бажання й потреба участі в ній студентів дозволять 

вдосконалити підготовку майбутніх фахівців. Це можливо за умов оновлення 

змісту науково-дослідницької діяльності студентів у процесі навчання та зміни 

ставлення викладачів і студентів до формування в майбутніх фахівців умінь і 

навичок науково-дослідницької діяльності. 
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СУТЬ ПОНЯТТЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зелений І. І. 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті узагальнено підходи науковців до визначення понять 

«готовність», «професійна готовність», «професійне самовдосконалення». 

З’ясовано суть дефініції «готовність до професійного самовдосконалення 

майбутніх фахівців розвідувальної діяльності», визначено її складники (цінності, 

емоційно-вольовий стан, систему знань, умінь та навичок, здатність оперувати 

інформаційними ресурсами тощо). 

Ключові слова: професійне самовдосконалення, майбутні фахівці 

розвідувальної діяльності, військова освіта, неперервна освіта. 

The approaches of scientists to the definition of “readiness”, “professional 

readiness”, “professional self-improvement” are generalized. The essence of the 

definition of “readiness for professional self-improvement of future intelligence 

specialist” is clarified, it’s components are determined (values, emotional and volitional 

state, system of knowledge, skills, ability to operate with information resources, etc). 

Key words: professional self-improvement, future intelligence specialists, military 

education, continuing education. 

 

Поняття «готовність» увійшло в науковий обіг наприкінці ХІХ ст. у 

дослідженнях із експериментальної психології. Дослідники того часу (О. Кюльпе, 

К. Макбе, Д. Узнадзе та ін.) визначали це поняття як психічний стан особистості, 

наслідком якого є певні дії специфічного характеру та спрямованості. Зазначимо, 

що дослідники другої половини ХХ ст. (В. Томас, Ф. Знанецький, Г. Олпорт, 

Д. Кац, Г. Сміт) визначали значення означеного терміну як феномен соціально-

ціннісної резистентності людини до зовнішніх і внутрішніх впливів навколишнього 

середовища в межах регуляції й саморегуляції поведінки людини.  

Учені сьогодення Г. Коджаспірова та О. Коджаспіров, які проводять наукові 

розвідки цього поняття зазначають, що готовність ‒ це динамічна система, в якій 

задіяні інтелектуальна, вольова, емоційна та мотиваційна сторони психіки. 

З обранням професії людина ставить перед собою мету оволодіти 

комплексом спеціальних знань та практичних навичок, яку вона реалізує впродовж 

життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти [4]. Однією з 

головних умов для належної професійної діяльності особистості постає її 

готовність до особистісного розвитку і фахового зростання.  

К. Платонов убачав у професійній готовності фахівця певний суб’єктивний 

стан, коли особа вважає себе здатною та підготовленою до здійснення професійних 

обов’язків, які покладені на нього, а також проявляє прагнення до їх виконання. 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

313 

Зазначимо, що професійна готовність є складним різноплановим станом 

особистості який має різні психологічні, науково-теоретичні та практичні рівні, що 

поєднуються у надскладну систему. Разом із визначеними рівнями не можна 

нехтувати такою важливою характеристикою особистості, як фізична 

підготовленість, сформованість та розвиненість фізичних якостей, які є 

необхідними для успішної професійної діяльності. 

Дослідники М. Дьяченко, В. Бондаренко виділяють два різновиди 

професійної готовності: 

‒ попередню або завчасну. Така готовність формується в процесі підготовки 

фахівця і є системою стійких статичних компонентів та психічного стану 

особистості. Складовими цієї системи є знання, уміння, навички, здатність до 

комунікації на відповідному рівні, спроможність до автономності та 

відповідальність як усвідомлення суті й значення діяльності, її наслідків для 

суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства 

або певної групи; 

‒ безпосередню або ситуативну. Такий різновид готовності характеризується 

динамічністю та рухливістю і залежить від ситуативних обставин. Проявляється в 

процесі професійної діяльності суб’єкта та вимагає від нього перебування у 

стійкому психічному та фізичному стані, застосування вмінь і навичок, набутих під 

час підготовки задля виконання покладених на нього професійних завдань [1; 3]. 

У процесі наукового пошуку встановлено, що науковці дають таке 

визначення професійному самовдосконаленню – це свідомий, цілеспрямований 

процес підвищення рівня власної професійної компетентності і розвитку 

професійно значущих якостей відповідно до соціальних вимог, умов професійної 

діяльності і власної програми розвитку. 

Процес професійного самовдосконалення реалізується у двох формах, які 

тісно пов’язані одна з одною – самоосвіта та самовиховання. Ґрунтується цей 

процес на психологічному подоланні внутрішніх суперечностей особистості з 

прагнення досягти ідеальності у професійній діяльності шляхом порівняння 

реального стану професіоналізму та ідеального професійного рівня. 

У контексті досліджуваної проблеми варто назвати ознаки професійного 

самовдосконалення, зокрема це: самостійність, вмотивованість, ініціативність, 

усвідомленість, творчий підхід, інтегративність. 

У своїх наукових розвідках В. Буряк виокремлює чотири елементи готовності 

до самовдосконалення: 

1) цілісний емоційно-особистісний апарат; 

2) система знань, умінь, навичок із самоосвіти, яку засвоює особистість; 

3) уміння та навички грамотно працювати з основними джерелами соціальної 

інформації; 

4) система організаційно-управлінських умінь і навичок [2]. 

Узагальнення підходів науковців до визначення таких понять, як 

«готовність», «професійна готовність», «професійне самовдосконалення» дало 
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можливість з’ясувати суть дефініції «готовність до професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців розвідувальної діяльності», яку визначаємо 

як результат цілеспрямованого, вмотивованого, усвідомленого особистісного і 

професійного розвитку майбутнього фахівця розвідувальної діяльності шляхом 

участі в системі формальної, неформальної та інформальної військової освіти з 

метою самореалізації у професії. 

Спираючись на наукові підходи дослідників щодо вивчення поняття 

готовності, запропонованого нами трактування досліджуваного поняття, дійшли 

висновку, що для належного формування попередньої готовності до 

самовдосконалення майбутніх фахівців розвідувальної діяльності, а в подальшому 

професійного самовдосконалення та ситуативної готовності необхідно 

вибудовувати складну систему підготовки, яка дозволить сформувати в майбутніх 

фахівців особистісні цінності, емоційно-вольовий стан, загальні розумові здібності, 

систему знань, умінь та навичок, здатність оперувати різноманітними 

інформаційними ресурсами та джерелами, систему прийняття організаційно-

управлінських рішень, навички тайм менеджменту та вміння самоконтролю [5]. 

У процесі освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах 

досягти належного результату формування попередньої професійної готовності 

можливо шляхом: 

- ефективної взаємодії здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників, 

у процесі якої відбувається засвоєння знань, формування вмінь і навичок (зміст 

навчання); 

- визначену логічну послідовність змістових навчальних складників освітньої 

програми, які мають конкретний перелік очікуваних результатів навчання та 

відповідні критерії оцінювання (освітні компоненти); 

- застосування способів організації навчальної діяльності та способів 

досягнення навчальної мети, що забезпечують засвоєння змісту освіти (форми та 

методи навчання); 

- заходів виховної, адміністративно-господарської, службово-розпорядчої та 

контрольно-виконавчої діяльності, які спрямовані на підтримання військових 

підрозділів у постійній готовності для успішного виконання ними завдань 

(повсякденна діяльність військ). 

Варто наголосити на тому, що кожна із зазначених шляхів ефективно впливає 

на формування професійної готовності майбутніх фахівців розвідувальної 

діяльності та потребує окремого аналізу. 

Отже, можна дійти висновку, що поняття «готовність», «професійна 

готовність», «професійне самовдосконалення» є підґрунтям для визначення суті 

поняття «готовність до професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

розвідувальної діяльності». З’ясовано, що досягти належного результату 

формування професійної готовності можливо шляхом ефективної взаємодії 

здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників, визначеної логічної 

послідовності освітніх компонентів освітньої програми, способів організації 
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навчальної діяльності та способів досягнення навчальної мети, заходів виховної, 

адміністративно-господарської, службово-розпорядчої та контрольно-виконавчої 

діяльності. 
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Оскільки метою як школи, так і сім’ї є створення кращого освітнього 

середовища для своїх дітей та забезпечення якісної освіти, співпраця між 

керівництвом школи, вчителями та батьками підвищує якість освіти. Це 

дослідження має на меті вивчити значення сімейної участі в дошкільній освіті 

відповідно до поглядів кандидатів у вчителі. Дослідницька група дослідження 

складається з 30 кандидатів у вихователі дошкільної освіти, які навчаються в 

Університеті Неджметтіна Ербакана. У цьому дослідженні була використана 

напівструктурована форма інтерв’ю. Була підготовлена анкета, яка складається 

з 18 відкритих питань. У цьому контексті були зроблені деякі пропозиції шляхом 

вивчення поглядів кандидатів у вчителі щодо участі сім’ї в дошкільній освіті. 

Ключові слова: залучення батьків, заклад дошкільної освіти, вихователі, 

якісне дослідження, відкриті запитання. 

Since the aim of both the school and the family is to create a better educational 

environment for their children and to provide a quality education, cooperation between 

school management, teachers, and parents increases the quality of education. The aim of 
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this study is to examine the significance of family participation in pre-school education 

according to the views of teacher candidates. The study group of the research consists of 

30 pre-school teacher candidates studying at Necmettin Erbakan University. In this study, 

a semi-structured interview form was used. A questionnaire consisting of 18 open-ended 

questions was prepared. In this context, some suggestions were made by examining the 

views of teacher candidates on family participation in pre-school education. 

Key words: Parental involvement, preschool, pre-service teachers, qualitative 

research, open-ended questions. 

 

The family is the most basic institution that shapes the beliefs, attitudes, and 

behaviors of the child from the day he is born. The family also has an important place in 

the preschool period, where children develop very rapidly [8]. Preschool education starts 

in the family first. The responsibility in the education process of children is in the hands 

of the families, then it is in the hands of the preschool education teacher and then in the 

other hand. However, although the family accepts the responsibility, they always carry 

their responsibilities for the education of their children and they continue to run 

continuously during this education process. This responsibility and contribution reveal 

the necessity of maintaining it in a programmed way with family participation studies. 

For this reason, the family, which is close to the child, should support the development 

of the child at an early age [16]. No matter how well the preschool education programs 

are prepared, the necessary success cannot be achieved unless the families are included 

in the process and the education in the school is supported by the families. For permanent 

behavioral changes to occur in pre-school education institutions, the education applied at 

school should be continued in the family [1]. Family life is the basic interaction 

environment where the child spends most of his time and natural experiences are shared 

in terms of development. Every child, when he starts school, carries distinctive traces in 

the family environment he grew up in. While fulfilling its educational task, the school has 

to rely on the influence of the family environment on the child and act based on them [9]. 

This obligation emphasizes the importance of parent involvement in education, defines 

family participation as creating a quality educational environment in the process of 

revealing the abilities of families in a way that will be beneficial for themselves and their 

children [17]. For preschool children, their families are very important models and they 

are imitated in every way. Therefore, if families do not care about and support their 

children’s experiences at school, children do not take these experiences seriously [2, 7]. 

This study aims to examine family participation studies in pre-school education according 

to the views of teacher candidates. 

As the family participates in the education, they can find the opportunity to get to 

know their child better. Thus, the quality of education given by the family to their child 

increases. It is tried to ensure the continuity and integrity of education through family 

participation studies applied in preschool education. 

This research aimed at revealing pre-service teachers’ views on family involvement 

in preschool education. It is thought that determining the place of family involvement 

studies in the preschool education program with the research is important for parents, 

teachers, administrators, and academicians whose children are at the preschool education 

level. 
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The research is a qualitative study in the scanning model and was carried out with 

the semi-structured interview technique. Qualitative research is research in which 

qualitative data collection methods such as observation, interview, and document analysis 

are used, and a qualitative process is followed to reveal perceptions and events in a natural 

environment realistically and holistically [13, 19]. 

The study group of the research consists of 30 pre-school teacher candidates 

studying at Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education in 

Konya city center in 2020–2021. The purposeful sampling methods, which allows the 

selection of volunteer and easily accessible pre-school teacher candidates was used. 

A semi-structured interview form prepared by the researchers was used to obtain 

the data of the study. In the preparation of the interview form, a literature review was 

conducted on family participation in preschool institutions. In this process, studies that 

are similar to the research subject were examined. A draft plan and form consisting of 18 

open-ended questions was prepared. 

The study group of the research consists of 25 pre-school teacher candidates 

studying at Necmettin Erbakan University Ahmet Keleşoğlu Faculty of Education in 

Konya city center in 2020-2021. 88% of teacher candidates are women and 12% are men. 

While 92% of teacher candidates are 4th-grade students, 8% are 3rd-grade students. 

1) What is the importance of family involvement in preschool? 

12% of teacher candidates say that families will be more conscious of children’s 

needs and wishes thanks to family participation. 

28% say that family participation positively affects the coordination and 

communication between the family and the teacher. 

60% of them say that family involvement improves children’s positive attitudes 

towards school and increases their academic success. 

Participant 3: “Families become more sensitive to their children’s needs thanks to 

family involvement”. 

2) What are family participation activities in pre-school education? 

8% of teacher candidates say that the activities done at school can be done by 

supporting them at home. 

12% of them say that they have field trip activities. 

20% of them say that family participation can be done with all kinds of activities. 

20% of them say that family participation events can be held on special days. 40% 

of them say that there are activities that can be done about the kitchen. 

Participant 3: “Family participation can be made for all kinds of activities, for 

example, parent meetings, nature trips, home visits, picnics, excursions, activities in the 

classroom environment”. 

3) What are the effects of family participation studies in pre-school education on 

parents? 

40% of families say that their self-confidence has increased and they may think 

that they are cared for. 

60% of them say that thanks to family participation activities, parents get to know 

their children better and spend more productive time. 

Participant 2: “Parents spend more time with their children. They contribute more 

to their education”. 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

318 

4) What can happen if there is no family participation in pre-school education? 

24% of teacher candidates say that what the child learns will not be functional and 

cannot be transferred to daily life. 

36% of them say that the communication between the teacher and the family will 

be negatively affected. 

40% of them say that if there is no family participation, they cannot get enough 

efficiency from the activities. 

Participant 3: “In my opinion, the quality of education decreases, the learning of 

the child who does not apply what he has learned at school to life will not be permanent, 

otherwise, the child may separate the school and the family from each other by thinking 

that they serve different purposes”. 

5) What is the importance of family participation in preschool education in terms 

of family-child communication? 

4% of the teacher candidates did not express an opinion on the subject. 

32% of them say that it strengthens the bond of love and trust between the family 

and the child. 

64% of them say that family involvement activities strengthen the communication 

between the family and the child. 

Participant 2: “A bond of communication, love, and trust develops between the 

family and the child”. 

6) What are the limitations of family participation in pre-school education? 

12% of teacher candidates say that not every activity is suitable for family 

participation. 

16% of them say that there will be no limitations. 

20% of them say that there may be a limitation in the voluntary participation of 

families. 

20% of them say that socio-cultural differences and financial opportunities of 

families can limit them. 

32% of them say that there may be a problem with timing. 

Participant 2: “Family participation may not be applied for every activity, besides, 

financial limitations, volunteerism, cultural characteristics may limit these activities”. 

7) What is the importance of family participation studies in preschool in terms of 

school-family cooperation? 

36% of teacher candidates say that the relationship between school and family has 

been improved. 

64% of them say that they increase school-family cooperation. 

Participant1: “Families understand what the purpose of the school is, mutual trust 

and cooperation develop between the school and the family”. 

8) In which areas would it be more beneficial to use family involvement in pre-

school? 

16% of teacher candidates say that they will be useful in science and art activities. 

20% say that it is more useful in social areas. 

24% say it is more useful in field trips. 

40% say it can be useful for all types of activities. 
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Participant 4: “It would be beneficial to use it in activities where more families and 

children can actively participate. In general, social, science and art activities are more 

effective”. 

9) What should be done for school-family cooperation between teachers and 

families? 

44% of teacher candidates say that parent meetings and home visits can be made. 

On the other hand, 56% say that the family and the teacher should work in 

coordination and be in constant communication. 

Participant 1: “Parent meetings, home visits, seminars, conferences, WhatsApp 

groups can be used”. 

10) What are the suggestions of teacher candidates to increase family 

participation studies? 

16% of pre-service teachers did not make any suggestions about this subject. 

36% of them say that families should be informed and conscious.  

48% say that family participation activities should be included more frequently in 

the program. 

Participant 1: “Family participation activities should be included more frequently 

in the program and families should be made more aware at this point.” 

11) What should teachers and families do in family participation studies? 

8% of teacher candidates did not express any opinion. 

44% of them say that they need to cooperate in the activities to be held. 

48% of them say that different activities can be organized about the needs and 

development of children. 

Participant 1: “The teacher and the family should work in cooperation with each 

other. There should be a mutually respectful and friendly atmosphere”. 

12) What can a preschool teacher do for family participation? 

20% of the teacher candidates say that they should provide the appropriate 

environment and conditions for the activities. 

20% of them say that they need to be in contact with the family. 

24% of them say that they need to raise awareness and support the family. 

36% say that they should encourage families to participate and involve them in the 

process. 

Participant 3: “It should provide the appropriate environment and conditions. The 

family should try to create a positive bond between the school”. 

Participant 4: “They should be in contact with the family and increase family 

participation activities”. 

13) How often should family participation activities be organized in pre-school 

education? 

12% of teacher candidates say that it should be done every day. 

20% say that it should be arranged according to the needs of the child and family. 

28% say that it should be done once a week. 

40% say it should be done every two weeks. 

14) What kind of problems do you think you will encounter if families participate 

in education programs? 

16% of teacher candidates said it would not be a problem. 
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16% of teacher candidates said they would have communication problems. 

20% of teacher candidates said that the family could not attend due to working 

hours. 

48% of teacher candidates said that families may not find the activities appropriate 

or that families may conflict due to different opinions. 

Participant 3: “Parents may comment and criticize the education and training of the 

school without knowing much, there may be a communication breakdown and they may 

not be able to reach an agreement with the teacher”. 

15) What can parents get their children to do at home to support family 

involvement? 

8% of teacher candidates said that preparation and warm-up work can be done. 

8% of teacher candidates said they are undecided. 

16% of them said that they could spend time together and play games. 

16% of teacher candidates said that activities such as preparing food, reading 

books, painting, and singing can be done in the kitchen. 

52% of them said that the activities done at school can be reinforced at home. 

Participant 4: “Families can contribute to their children’s development areas by 

repeating the activities at school at home. In addition, they can spend time with their 

children, reading books, singing pictures, chatting”. 

16) What kind of benefits do you think family participation activities can have in 

terms of children’s developmental levels? 

12% of teacher candidates said that family involvement is beneficial for the 

development of the child. 

16% of teacher candidates said that they support family involvement in all areas of 

development. 

20% of them said that family participation will accelerate the development of the 

child and improve it in all areas. 

24% of teacher candidates said that it will positively affect the development of 

children. 

28% of of teacher candidates said children are self-confident and responsible. He 

feels loved, he is happy. 

Participant 1: “The contribution of the family to the development of the child may 

vary depending on the type of activity. This activity can sometimes support all 

developmental areas of the child”. 

17-If you had family participation activities in your class, which activity would 

you like to do? 

8% of teacher candidates wanted to have activities related to preparing food. 

12% of teacher candidates wanted to do science and nature activities. 

12% of teacher candidates wanted to have activities related to certain days and 

weeks. 

20% of teacher candidates wanted to do field trip activities. 

24% of them wanted to do play, art, and drama activities in Turkish. 

24% of the children’s families wanted to have different activities, especially with 

their fathers. 
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Participant 4: “I used to make field trips, especially with families. I would choose 

activities to develop children’s life skills and I would pay special attention to the 

participation of their father in these activities. In this way, I could enable fathers to take 

more responsibility for their child’s education”. 

Conclusion and recommendations. 8% of the teacher candidates participated in 

the research area in the 3rd grade. 92% of them are 4 classes. The majority of teacher 

candidates consist of 4 classes. The number of 3 classes is less. Pre-service teachers stated 

that family participation in preschool improves children’s positive attitudes towards 

school and increases their academic success. They also said that they learned about the 

interests and needs of the children in their families. In the article written by [3] on the 

views of families on school-family cooperation, it was mentioned that family 

participation activities positively affect the success levels of children in line with the 

sample research findings. Pre-service teachers stated that it is necessary to use family 

participation more frequently in activities. To increase the number of studies, it is 

necessary to inform the families adequately. It has been stated that it is necessary to carry 

out family participation studies every 2 weeks. In family participation studies, teachers 

and families should cooperate and be in constant communication for family participation. 

Families need to support their children at home. In family participation studies, it is 

necessary to follow an approach that parallels the education at home with the education 

at school by educating families with a systematic and theoretical education on child 

development and education and supporting the education of their children [18]. As a 

result, it was stated by the pre-service teachers that family participation studies in 

preschool education accelerate the development of the child and help him get used to the 

school environment quickly, that he is more successful academically. 
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У статті здійснено огляд функціональних та змістових слів, які вживають 

діти дошкільного віку під час гри, та їх сприяння на самовираження та 

пізнавальний розвиток дитини. Презентовано різні види ігор та інструменти для 

мовленнєвого розвитку дитини в залежності від вікового та гендерного факторів 

у статті. Проаналізовано розподіл змістових та функціональних слів, які 

використовують діти під час гри.  

Ключові слова: гра, самовираження, пізнавальна діяльність, дитина 

дошкільного віку, середовище 

The article reviews the functional and content words used by preschool children 

while playing, and their influence on self-expression and cognitive development of the 
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child. Different types of games and tools for a child’s speech development depending on 

age and gender factors are presented in the article. The distribution of content and 

functional words used by children during the game is analyzed.  

Key words: game, self-expression, cognitive activity, preschool child, environment 

 

Play also contributes greatly to the development of expression and expression in 

children. Rattle, ball, etc. The sounds the child makes to indicate his joy and anger are his 

first speeches. These meaningless sounds begin to turn into meaningful over time. The 

child, who makes flat sounds at first, then sounds with one and two syllables without 

contortion, develops his speech ability over time. The child, who is two or three years 

old, plays with his baby, talks to the baby, sings a lullaby, and tries to put him to sleep. 

At the age of four or five, he tries to speak following the role he takes while playing with 

his peers. In all the games after the age of five, children establish a dialogue with each 

other, in some of them, they sing songs, nursery rhymes and mislead. All these things 

affect the language development of children in a positive way. Particularly, rhymes, 

rhymes are sung in the play, songs, folk songs, fairy tales and stories help children to 

speak in front of the community without getting bored, and to tell what they think properly 

and without mistakes. Fairy tale nursery rhymes, songs in melodic plays, and mutual 

dialogues improve children’s ability to adjust their tone, emphasis, and pause, and help 

them acquire the habit of speaking properly and impressively at later ages. The 

researchers and experts have worked on the types of games that will develop the child 

and have made them believe that they play an important role in the development of the 

child. Today, among the most widely studied children’s games are sensorimotor / 

practical play, symbolic play, social play, constructive play and games. In addition, play 

positively supports the child’s spiritual, emotional, mental cognitive and creative 

thinking, social, spiritual and personality development by providing opportunities to test 

movement, cognition, and creative thinking skills as well as increased interaction and 

opportunities to try different social roles [1–10]. 

Language, which is one of the most important symbols of communication; 

develops in the child first as receptive and then as expressive. The game covers a large 

part of the child’s life and he has to use language to communicate with other people in 

the game, as in real life. 

Most children’s games support language development. In particular, symbolic 

games, house games, and other dramatic games help them gain the ability to form 

sentences and use sounds and intonations correctly. Vocabulary expands through the 

game, understands what is being told better and faster, and expresses himself better. 

Children from 3–4 years old language; begin to use it to convey their feelings and 

wishes, to ask questions, and think. Following this, the use of grammar provides 

specialization on the structure of the language by trial and error. They try to fill in the 

words they just heard, give them meaning and use them appropriately in games. It is 

inevitable for a child to make some mistakes in the acquisition process in any linguistics 

elements of any languages in the world as they pass the same stages in any languages in 

any country of the World [11–13; 15; 16]. Children show special interest in language 

games since they begin to master the language. Activities such as repetitions in poems, 

the sense of discovery in riddles, repetition of words that they do not even know the 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

324 

meaning of, and making up give them the feeling that language is an interactive tool and 

that they can somehow control the language and that there are different forms of 

expression. It helps them to begin to establish the connection between spoken and written 

language. The child’s cognitive development is also supported by riddles, nursery 

rhymes, poems, stories, and finger games. The scribblings they pretend to write are the 

imitations adults see while they are writing, and they form the basis of writing 

What can be done to help children’s language development? 

Here are some things you can do to communicate with your child: 

Between birth and 6 months 

• Imitate his facial expressions when singing or singing a lullaby. 

• Turn feeding, changing and bathing hours into talking hours. • Improve mutual 

communication by playing games such as “ce” games. 

• Encourage him to look at you when you say his name. 

• Use positive expressions for all the sounds it makes to communicate. For 

example: “What a beautiful smile you have?”. 

activities related to phonological awareness, such as finding the beginning word). 

Functional game: It is the game that children play during the period when they 

practice their physical skills and language skills, try to research the environment and gain 

skills that will form the basis for the next phase. It starts at 1–2 years old. Self-dressing, 

eating, etc. The games that start with the repetition of behaviors continue with the use of 

miniature toys. 

Construction game: It is a game that includes activities such as putting objects on 

top of each other, lining up, putting the pieces together, demolishing and breaking. 

Example sentences of language used by children in such games: (5 age group) 

While playing this game, children use simple sentences in the dialogues between 

them. The sentences made by some are irregular (transpose) sentences. The predicate is 

at the beginning, not at the end, and the item order is not followed. 

Symbolic game: In this stage, children try to portray activities in symbolic games 

as they take place in the real world as much as their imaginations allow. He uses materials, 

clothes and objects suitable for his dreams. These games contain sections from the child’s 

daily experiences. 

Games with rules: These are games played within the predetermined rules. 

Children who develop new dimensions and concepts of social life begin to develop 

different perspectives on social maturity such as competition, winning, being fair and 

consenting to their rights. 

Findings 

Distribution of the content and function words the children used in symbolic 

games 

CHILDREN CONTENT WORDS FUNCTION WORDS 

FEMALE 117 80 

MALE 112 65 

TOTAL 229 145 
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It was observed that they used a total of 71 noun words, 22 adjective words (mostly 

qualifying adjectives), 22 adverbial words, and 36 pronoun words (mostly personal 

pronouns) in symbolic games. In Symbolic games, girls used 117 and boys 112, a total of 

229 content words while girls used 80 and boys 65, a total of 145 function words. 

Distribution of the content and function words the children used in gameswith 

rules 

CHILDREN CONTENT WORDS FUNCTION WORDS 

FEMALE 8 6 

MALE 7 4 

TOTAL 15 10 

 

In games with rules, girls used 8 and boys 7, a total of 15 content words, while they 

used a total of 10 function words. 

Distribution of the content and function words the children used in finger games 

CHILDREN CONTENT WORDS FUNCTION WORDS 

FEMALE 11 6 

MALE 10 11 

TOTAL 21 17 

 

In finger games, girls used 11 and boys 10, a total of 21 content words, while they 

used a total  

Distribution of the content and function words the children used in Turkish 

language activities 

CHILDREN CONTENT WORDS FUNCTION WORDS 

FEMALE 12 2 

MALE 11 7 

TOTAL 23 9 

 

In Turkish language activities, girls used 12 and boys 11, a total of 23 content 

words, while they used a total of 9 function words. 

Distribution of the content and function words the children used in music 

activities 

CHILDREN CONTENT WORDS FUNCTION WORDS 

FEMALE 16 9 

MALE 12 4 

TOTAL 28 13 

 

In music activities, girls used 16 and boys 12, a total of 15 content words, while 

girls used 9 and boys used 4, a total of 13 function words. 

As a result, we can say that content words are used approximately twice as often as 

function words. 

In addition, we can conclude that girls use both content and function words 

compared to boys. 
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We can say that prepositions and conjunctions are used very little and in the 

inverted sentence. 

Discussion and Conclusion 

* Girls use more straight and longer sentences than boys. 

* Girls use the conjunctions “with” and “de” more frequently than boys. 

* 5–year-old children often use the conjunction “but” but unconsciously say in 

inverted sentences. 

* They can easily use verbs and noun phrases. 

* They can construct both simple and compound sentences. 

They use names easily: 

* He opened the door (common noun) 

* Let Azra play too (private name) 

* The witch has arrived (abstract noun) 

* A lion king was living in the forest (community name) 

They use pronouns consciously: 

* I came (personal pronoun) 

* Give the other one (signal pronoun) 

* Everyone eats their food (indefinite pronoun) 

* Where did Ceren go? (interrogative pronoun) 

That they can use envelopes: 

* Speak slowly 

* Walk fast 

* However, we can see that they are using the adverbs of the time incorrectly. 

* I didn’t come to school tomorrow (says the student who didn’t come to school 

the previous day) 

* Cat climbed up (ground direction envelope) 

* Why did you do it? (question envelope) 

That they can use qualifying adjectives by denoting objects: 

* Is this car yours? (adjective of sign) 

* I never saw that baby (sign Adjective) 

* What color is this? (interrogative adjective) 

* Some students did not come to school today (Undocumented adjective) 

* Give another toy (undocumented adjective) 

* Three people play with us (numeric adjective) 

* I made you five cookies (numeric adjective) 

* The naughty people broke it (nominal adjective) 

* Painted crimson. (reinforcement adjective) 

They unconsciously use prepositions: 

* He slept until evening. 

* He went with Azra. 

They use the conjunctions with and 

It has been seen. 

As a result of the observations, it has been seen that the language used by preschool 

children in their games is a reflection of their families and environments. 
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According to gender differences, boys use the language used by their fathers as an 

example, as well as use rude and sometimes slang words from the violent cartoons and 

TV series they watch. It has been understood that the sentences formed by the girls are 

simpler and shorter, and sometimes contain courtesy words. The effect of the local dialect 

is noticed in children who are taken care of by their paternal grandmother or grandmother 

before they go to school. When the child of a family from the Aegean Region in the 

classroom used different local words that he learned during the summer vacation, he 

attracted the attention of his friends and they all tried to imitate him. The socioeconomic 

status of families also has a great influence on language development. Even the 

occupations of the parents affect the language children use in the game. E.g; It was 

observed that a boy whose father was a painter used the names of paint machines and 

tools while playing. It has been observed that a girl whose parents have a high level of 

education constantly uses courtesy sentences to her friends in the game and addresses 

those around her as “you”. 

Likewise, a child whose father is a doctor can easily say the names of medical 

devices and use the names of drugs while playing the doctor game. It has been observed 

that the children of teachers, on the other hand, exhibit the behaviors of their parents at 

home in their plays, and constantly repeat ”have to read in writing”. A child whose father 

teaches chess is constantly trying to teach chess to his friends during the games in the 

classroom, counting the names of the chess pieces and explaining the chess moves. We 

can help families become more careful and sensitive about language development by 

bringing the awareness that all the behaviors acquired by children in 0–72 months turn 

into habits. 
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У статті зазначається, що технології та соціальні медіа можуть мати 

позитивний вплив на мовний розвиток дітей, але вони також можуть мати 

негативний вплив. Сьогодні діти більшу частину часу проводять за телефонами, 

планшетами тощо. У цьому контексті досліджено вплив соціальних медіа на 

мовний розвиток дітей. 

Ключові слова: дитина, мовний розвиток, соціальні медіа, технології, 

інтернет і дитина, огляд 

The article notes that technology and social media can have a positive impact on 

children’s language development, but they can also have a negative impact. Today, 

children spend most of their time on phones, tablets and more. In this context, the 

influence of social media on children’s language development has been studied. 

Key words: child, language development, social media, technology, internet and 

child, review 

 

Today, with the increase in technological device ownership due to the 

developments in information and communication technologies and the expansion of the 

internet infrastructure, many preschool children learn to use devices such as touch screen 
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tablets and phones before they gain basic skills [6]. With the increase in the frequency of 

use of these devices, they have also become a part of children’s lives. 

In this century, where communication is experienced at the maximum level, social 

relations and human relations have reached unlimited dimensions in the world. 

Technological developments have eliminated the possibility of an event happening 

anywhere in the world being limited to that place only. Developing communication 

technologies have also removed borders in economic, political and social fields [3] 

Pre-school education, which is the first step of education, is the process from the 

day the child is born to the day he starts basic education. In this process, all developmental 

areas of the child are completed to a large extent. One of the most basic aims of pre-

school education is to provide the language and social development of the children and 

to establish the necessary basis for developing a harmonious communication skills. 

Today, technology has a very important place in the lives of both adults and children with 

television, smart phones, tablets and takes a significant part of the time of individuals. In 

this study, the effects of media use on children’s language development were investigated 

with the literature review method and created with the compilation model. 

2. MODEL OF THE RESEARCH 

Document analysis is a qualitative research method used to analyze the content of 

written documents meticulously and systematically [12]. 

The research was fulfilled by document analysis method as literature review. 

3. INTERNET AND CHILDREN 

World technology has developed at great levels in many areas in the last century. 

Internet technology, which is an important branch of the field where this development is 

shown, has become one of the indispensable tools of today, not only for entertainment 

purposes, but also for business life (Mestçi, 2007).In recent years, the internet has been 

expanding the responsibilities of parents, especially considering its positive and negative 

effects on children. Parents should monitor their children’s internet habits so that children 

are not exposed to internet-related dangers. However, a problem arises here. Due to the 

knowledge and skills gap between the generation born in the digital age and the 

generation that later joined the digital world, parents do not know how to treat their 

children regarding the use of digital [20]. Today, it has been examined how the 

communication tools, which encompass all areas of life, in general, and social media in 

particular, affect the lives of children, and in this case, what attitudes the parents exhibit. 

Today, children are born into a world where technology is used to the fullest. Now, 

children start to use communication tools before they start walking. Our children start to 

use communication tools before they reach the age determined by the experts for the use 

of communication tools. This causes some problems. Now the means of communication 

have influenced our children. We are not their only owner. With the widespread use, ease 

of use and cheapness of communication tools, our children have had a say in the internet 

world and especially in every medium of social media [17]. 

With the rapid introduction of communication technologies into our lives, our 

habits of communicating with other people, learning, working and spending free time 

have also changed considerably. Innovations in communication technology continue to 

increase the position of social media in human life day by day. Today, especially 
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children’s internet, social media, computer games, etc. parents’ children’s relationship 

with the media and the internet is an important situation that needs to be managed [20]. 

4. MEDIA IN PRESCHOOL PERIOD 

The pre-school is the period when the child comes out of infancy and enters the 

process of perceiving his own existence, mother and father, the outside world, begins to 

realize his own feelings and develops his abilities. Preschool is an important period that 

will affect an individual’s future life. The right education and the positive qualities given 

to the child in preschool will ensure that he is a happy, healthy and successful individual 

in terms of psychology and mentality throughout his life. To gain these positive qualities 

to the pre-school child depends on recognizing, understanding and acting accordingly. 

For this reason, parents need to realize conscious and positive approaches to their children 

by taking into account their developmental stages. It is up to the parent to protect him 

from negative stimuli and to reinforce positive stimuli. 

It is known that tablets, smart phones, computers and the internet, which children 

start to use in the pre-school period and commonly use in adolescence, may have harmful 

effects on the physical and mental development of developing and growing children. As 

a result of frequent use of technological devices such as mobile phones and tablets by 

children and young people, it is serious and impairs the quality of life; It has been shown 

that they face health problems such as developmental delay, obesity, sleep disorders, 

mental illnesses, aggression, digital dementia and addictions (Gündoğdu et al., 2016). 

The biggest branch of the media that affects children is social media. Social media 

has now become a common meeting point and conversation topic for children in their 

daily lives. Social media is constantly renewing itself and is advancing day by day with 

the developing technology. It is a topic that many researchers focus on frequently. On the 

other hand, focused on the updating and sharing features of social media and summarized 

them as follows [1]: 

Social media, being constantly updated, open to multiple uses, enabling virtual 

sharing, etc. It presents itself as one of the most ideal channels in terms of People write 

their daily thoughts on social media, they can discuss these thoughts and they can come 

up with new ideas. In addition to personal information, they can share various photos and 

videos, search for and even find a job, and also share the real world in a virtual 

environment without getting bored. 

The impact of social media on children’s development has been one of the most 

discussed topics for a long time. On the one hand, studies revealing the benefits of 

children for the development of friendship relations, on the other hand, studies showing 

the harms are published one after the other. 

4.1. Positive Effects of Social Media on Children 

The child who uses social media finds the opportunity to get to know himself and 

develop his character while using social media. 

• The child who uses social media will have the opportunity to develop their social 

skills. 

• Thanks to social media, he will continue to be in contact with his friends and his 

bond with his friends will be strengthened. 

• Will have the opportunity to exchange information about the subjects covered in 

the lesson by using social media. 
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• While using social media, they will have the opportunity to conduct research on 

their future goals and present their ideas by sharing. 

4.2. Negative Effects of Social Media on Children 

The child may be exposed to cyberbullying while using social media. 

• While using social media, they may encounter sexually explicit posts. 

• May be exposed to advertisements that are not age-appropriate. 

• Social media account may fall into the hands of malicious users. 

• The child may be exposed to attacks and harassment by non-benevolent users. 

• The child may endanger his/her safety by sharing too much information about 

himself/herself. 

• He may encounter health problems such as excessive weight gain due to being 

too inactive while using social media. 

Additionally, likes and comments on social media posts cause dopamine receptors 

to be released by activating the reward center located in the ventral tegmental area (VTA) 

in the brain, which is responsible for determining the reward system (5). It does not 

require much concentration and attention to navigate social media. Bright colors, 

constantly changing sounds and short videos can shorten the attention span of children 

using social media. (7). It has been determined that frequently checking social media, 

watching violent videos and using social media at an early age are effective on falling 

asleep late(8) (9). Children who interact with social media may have difficulty in 

empathizing, understanding what the other person is feeling, and communicating verbally 

and non-verbally. These children grow up without many social skills due to online 

connection and may have difficulties in maintaining face-to-face relationships. Another 

study determined that children who have acquired social skills, have more face-to-face 

interaction and less screen time are less likely to be depressed and suicidal. (13) 

5. THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON LANGUAGE DEVELOPMENT 

The effects of the media on children vary according to the characteristics of the 

child, the type of media, the way it is used and its duration. If the media tools are used 

consciously, correctly and in accordance with the purpose; It has many positive features 

such as developing creativity, critical thinking and problem solving skills, increasing the 

level of knowledge and teaching to look at social events from different perspectives. 

Children’s learning skills with digital media tools are largely dependent on age. 

Especially since children under the age of two, who are in the period of sensorimotor 

development, can understand the information given on two-dimensional screens in a 

limited way, the media should be used interactively by the parents and the information to 

be gained should be repeated with the child. In addition to the benefits of the media, there 

are many negative effects. When digital media tools are used excessively, they weaken 

the thinking power of children, separate them from social life, and pacify the right brain, 

which controls practical thinking, artistic activities, daydreaming and sociability 

[19].Although media tools provide children with the opportunity to see the world from 

where they sit, the stimulation of other senses is lacking because they usually only have 

warnings for sight and hearing. This situation affects many developmental areas as well 

as language development, which is the subject of our research. Since the child cannot 

communicate in the face of unilateral stimuli, it is also deficient in terms of linguistic 
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communication.Keeping children away from the media in the pre-school period is 

important in terms of establishing relationships with people and especially language 

development. Children begin to gain the ability to speak, express themselves and solve 

problems in the preschool period from the age of two to the age of five. Although it is 

unlikely that media literacy education can be given to this age group, they should be 

encouraged to express what they see, hear and feel in the media [11]. 

Excessive exposure to digital media tools negatively affects children’s 

development in many ways. In the study of Madigan et al. [22], it was determined that 2-

3 year old children who spend a long time in front of the screen have lower developmental 

scores in the areas of communication, gross motor, fine motor, problem solving and social 

relations. In addition, language development in children is adversely affected. In the study 

[23] it was reported that the development of white matter, which supports language and 

literacy skills in the brain, is delayed in children aged 3-5 years who have a long period 

of digital screen use, and therefore these children’s skills in naming objects quickly and 

literacy skills are wea[21].At this time when the age of social media usage is decreasing, 

there are some things that parents need to do to keep their children away from potentially 

harmful media [17].Social media tools (phone, tablet, etc.) limit children’s mental skills 

such as thinking, analyzing, evaluating and making inferences. In a way, these tools save 

people fromthis trouble by thinking and dreaming instead of people, or show them signs 

about how they should think and dream”.Today, in the face of the language learned by 

hearing, the child accepts the language of the media, which he has stopped questioning 

with a one-way communication, as a ‘daily speaking style’. Research has shown that 

children have learned many mental skills thanks to the tools. It is observed that children 

who watch programs and videos especially for the pre-school period have more adjective, 

verb, noun knowledge and vocabulary, while children who watch phones, tablets and 

television excessively are hindered in their other activities, remain inactive and have 

difficulty communicating with other children [2]. 

6. THE ROLE OF THE FAMILY AGAINST INTERNET AND SOCIAL 

MEDIA USE 

As in every community, there is a hierarchical order in the family. The first 

education is given to the child by the mother and father, who are in the family, the smallest 

unit of the society [4]. In this respect, parents have duties and responsibilities towards the 

child. It is of great importance in terms of individual development that the family provides 

enlightening information to the child and guides the child in a positive way, especially on 

the Internet. [11] lists the points that should be considered in order for parents to protect 

their children from the harmful effects of the internet as follows: 

• Parents should instill self-confidence in children and share with them in order to 

prevent negative behaviors. 

• A constant dialogue should be established with children and what they do on the 

internet should be learned. 

• The importance of personal information should be explained to the child and it 

should be explained that this information should not be shared with anyone. 
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• Parents should sometimes sit on the internet with the child and the advantages 

and disadvantages of the virtual world should be conveyed to them. 

• Children should be taught that they should behave on the Internet as they do in 

the real world, and it should be emphasized that they should not lose sight of the element 

of respect. 

• Children should be inculcated that ethical and moral rules should also be followed 

on the Internet. 

• Children should be told about the importance of copyright in a way that they can 

understand, and they should be advised to be careful when sharing. 

• Protective and follow-up programs should be used and the child’s activities 

should be informed. 

• The child should be informed that there may be false information on the internet. 

• Children should be directed to real friendships, not virtual friendships, and the 

importance of friendship should be emphasized [14]. 

Mothers and fathers can directly affect the future and destiny of their children. In 

this respect, it is important for the development of the child that parents act in harmony 

with each other (Solak, 2008).The attitude of a child who grows up in a family with a 

high level of knowledge and culture and a child who is prepared for life in an environment 

that is the opposite of this is very different. Therefore, first of all, the family is expected 

to have the necessary knowledge in the field of internet. The fact that families do not have 

enough information about the internet causes children to approach this medium in a 

different way. In order to convey the internet to children in detail, to convey the 

advantages-disadvantages of the virtual environment and to guide them correctly, first of 

all, parents’ knowledge about the internet will be the basis for raising healthier individuals 

[14]. 

7. DISCUSSION AND CONCLUSION 

Studies have shown that social media has both positive and negative effects on 

children’s language development.It shows that while the use of social media contributes 

to the vocabulary of children by learning new words, they are insufficient in using the 

existing and acquired Word. It is seen that children who use social media frequently are 

deficient in linguistic communication, have weak human relations, and have language and 

speech disorders.In the related studies, besides the views that the internet has positive 

effects on the effects of the internet on the language development of children, opinions 

suggesting that it has negative effects were also expressed.In a study, when the views of 

the participants participating in the research were examined, the behaviors of the 

characters that children saw on social media were positive, such as songs and nursery 

rhymes; It is seen that they rarely use negative examples such as violence and slang words 

in daily life and have an effect on their language development.When the relevant literature 

is examined, it is suggested that technological contents negatively affect the language, 

speech and social development of the child in the preschool period. There is a possibility 

that the child, who is in one-way communication with the Internet, prevents mutual and 

multi-directional interaction with his surroundings, the need to use language and the time 
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to make eye contact are reduced, and as a result, speech development is negatively 

affected ]6]. 
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У статті розкривається проблема формування продуктивних знань та 

вмінь в умовах компетентнісного підходу до навчання. Здійснено аналіз суті 

продуктивного навчання. Розкрито його потенціал для формування математичної 

компетентності та наведено перелік типів продуктивних завдань. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, математична компетентність, 

продуктивне навчання, продуктивні вміння, продуктивні знання. 
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Abstract. The article reveals the problem of formation of productive knowledge and 

skills in the conditions of competence approach to learning. The analysis of the essence 

of productive learning is carried out. Its potential for the formation of mathematical 

competence is revealed and a list of types of productive tasks is given. 

Key words: рroductive learning, productive skills, productive knowledge, 

competence approach, cognitive competence, mathematical competence. 

 

Однією з характерних ознак сучасної освіти є реалізація компетентісного 

підходу, що передбачає цільові орієнтири на систему безперервної освіти і набуття 

учнями знань, умінь і навичок діяльності в конкретних соціальних, трудових, 

побутових ситуаціях. Такий підхід передбачає навчання здобувачів освіти в процесі 

діяльності, коли навчальний процес стає продуктивним. Продуктивне навчання 

спрямовується на організацію самостійності учнів у їх навчально-пізнавальній 

діяльності, якщо створюються комплекс оптимальних умов для розвитку 

особистості та її розумової діяльності [2, с. 288]. Новизною в такому підході до 

навчання є використання завдань, що спрямовані на отримання конкретного 

продукту учнем у результаті самостійної діяльності на підставі набутих знань. 

Характеризуючи продуктивні знання і вміння, І. Підласий визначає їх як ті, 

спираючись на які випускники школи знаходять міцну опору для свого 

майбутнього. Продуктивні знання, уміння – необхідні, дієві, міцні, постійно 

актуальні. Саме такі результати навчання в закладах загальної середньої освіти 

затребувані в умовах сьогодення [4, с. 5]. Досягти таких результатів допомагають 

інтерактивні технології. Інтерактивні технології, зокрема, допомагають учневі 

реалізувати свій пізнавальний потенціал, дають можливість працювати відповідно 

до своїх здібностей, в оптимальному темпі та сприяють виявленню 

індивідуальності учня [1, с. 71]. 

Навчання є найбільш продуктивним, якщо воно відбувається в контексті 

практичної та ігрової діяльності. У такому разі створюються умови, за яких знання, 

отримані дітьми, стають необхідними і допомагають вирішити практичну реальну 

життєву задачу, а тому засвоюються легше та швидше.  

Діяльнісний підхід неможливий без застосування педагогом ігрових 

прийомів. Граючи, учень може здобувати нові знання, вміння, навички, причому 

добровільно. Місце дидактичної гри у структурі заняття з формування 

математичної компетентності визначається метою, призначенням, змістом заняття. 

Дидактична гра може бути використана в якості навчального завдання, серії вправ. 

Необхідно зазначити, що «дидактична гра» може застосовуватися в процесі 

пояснення нового матеріалу, для закріплення або повторення вже засвоєних знань 

і вмінь. На заняттях і в повсякденному житті широко використовуються дидактичні 

ігри та ігрові вправи. 

Прикладна спрямованість навчання математики має дві функції: світоглядну 

(історія виникнення і еволюція математичних понять, інтеграція математики, тобто 

її зв’язок з дисциплінами загальноосвітнього циклу, моделювання реальних 

об’єктів і процесів, осмислення причин і законів розвитку математики, 

розв’язування задач із практичним змістом, алгоритми і обчислення) та соціально-

педагогічну (екологічне та трудове навчання, виховання під час навчання 
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математики, економічне виховання учнів, професійна орієнтація засобами 

математики і розв’язування задач на оптимізацію виробничих процесів) [3, с. 19].  

Метою нашого дослідження було визначення впливу продуктивного 

навчання під час вивчення математики на розвиток самостійної пізнавальної 

діяльності учнів (здатність до аналізу, вміння обґрунтовувати отримані результати 

власної самостійної пізнавальної діяльності, розмірковувати, порівнювати, 

виділяти головне, самостійно виконувати завдання диференційованого типу, 

проектувати самостійну діяльність з опанування новими знаннями, узагальнювати 

способи розумових дій).  

Особливе місце математики у формуванні продуктивних знань і вмінь учнів 

визначається їх актуальністю. Тож вимірювати, лічити, обчислювати учневі 

потрібно не заради вирішення теоретичного математичного завдання, а 

безпосередньо в практичній діяльності для отримання практичного результату в 

різних сферах життєдіяльності людини. 

Дослідження було проведено на базі Комунального закладу «Вербківська 

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» Вербківської сільської ради 

Павлоградського району Дніпропетровської області. Учням 6-Б класу (19 осіб) 

були запропоновані завдання з математики, які передбачали формування в учнів 

продуктивних знань та умінь, а їх вирішення – використання засобів та прийомів 

продуктивного навчання. Учням 6-В (18 осіб) надавались «стандартні завдання» 

без продуктивної спрямованості.  

Наведемо приклади використаних типів завдань: 

1. Прикладні задачі (завдання, де використовуються знання з теми: 

«Відсотки. Відсоткові розрахунки»); 

2. Завдання, які спрямовувались на організацію змагання між учнями 

(«метод взаємонавчання»; робота в парах; «міні-іспит», який передбачає 

підготовку завдань для взаємного опитування на уроках «Систематизації та 

узагальнення знань і вмінь»; «Математичне лото» на етапі актуалізації опорних 

знань в умовах нетрадиційного уроку контролю і корекції знань); 

3. Завдання дослідницького характеру («Захист творчих робіт», проєктна 

робота над темами, які синтезують математику з іншими науками, а саме: 

«Пропорції в житті людини», «Математика навколо нас», «Золотий перетин»; 

«Методика створення творчих ситуацій», «Метод запланованих помилок»); 

4. Ігри на рефлексію, які дають можливість усвідомити досягнення дитини 

під час розв’язування продуктивних завдань у формі дидактичної гри (гра 

«Світлофор» дозволяє визначити настрій та емоції учнів на завершення уроку) та 

стимулювання школярів до відповідних розумових дій (гра «Кубик Блума» в якій 

на гранях кубика «Запропонуй», «Поясни», «Подумай», «Для чого?» визначають 

відповідне включення учнів у пізнавальну діяльність). 

Аналіз використання зазначених типів продуктивних завдань дає підстави 

стверджувати, що учні:  

1) аналізують і активізують власні інтелектуальні ресурси, можуть 

представити, обґрунтувати та захистити отримані результати власної самостійної 

пізнавальної діяльності (6-Б: 53%, 6-В: 32%; 3-й тип завдань);  
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2) розмірковують, перелічують, порівнюють, виділяють головне та 

самостійно виконують завдання диференційованого типу (6-Б: 61%, 6-В: 35%; 1-й 

тип завдань); 

3) проєктують самостійну діяльність з опанування новими знаннями, 

обирають спосіб фіксації нового матеріалу, самостійно визначають продуктивність 

власної навчальної діяльності (6-Б: 74%, 6-В: 21%; 2-й та 3-й типи завдань); 

4) беруть участь у постановці нового навчального завдання, намагаються 

визначати узагальнені способи дій (6-Б: 80%, 6-В: 35%; 2-й та 4-й типи завдань).  

Отже, задачі та завдання з математики, які передбачають використання 

засобів та прийомів продуктивного навчання позитивно впливають на формування 

продуктивних умінь та навичок учнів; сприяють розвитку особистості, здатної 

самостійно навчатися та знаходити розв’язання тієї чи іншої пізнавальної 

проблеми, керуватись значним обсягом інформації та швидко приймати рішення. 
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У статті на основі порівняння нормативних документів університетів 

України, що входять до QS World University Rankings 2022, проведено аналіз 

рейтингової оцінки професійної діяльності науково-педагогічних працівників 

закладів вищої освіти. Аналіз методів самооцінювання дозволив виявити як спільні 

критерії та підходи, так і певну специфіку в рейтинговій політиці закладів вищої 

освіти, що свідчить про інституційну автономію українських університетів. 
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Ключові слова: рейтингове оцінювання; автономія університету; 

академічна автономія; внутрішня система забезпечення якості. 

The article reveals based on the comparison of normative documents of Ukrainian 

universities included in the QS World University Rankings 2022, the analysis of the rating 

assessment of the professional activity of scientific and pedagogical workers of higher 

education institutions was carried out. The analysis of self-assessment methods made it 

possible to identify both common criteria and approaches, and certain specifics in the 

rating policy of higher education institutions, which indicates the institutional autonomy 

of Ukrainian universities. 

Key words: rating assessment; university autonomy; academic autonomy; internal 

quality assurance system. 

 

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що в Україні на законодавчому 

рівні передбачено проведення щорічного оцінювання професійної діяльності 

викладачів закладів вищої освіти та оприлюднення результатів самооцінки на 

офіційному веб-сайті університету [1, ст. 16). Затвердження в Україні в 2021 році 

професійного стандарту «Викладачі закладів вищої освіти», в якому визначено 

перелік необхідних фахових компетентностей, детермінує комплексне оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників (далі – НПП). Будучи 

активними суб’єктами освітнього процесу та системи внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти, НПП безпосередньо впливають на якість та 

конкурентоспроможність університетської освіти.  

Різним аспектам університетської автономії присвячено дослідження 

українських науковців І. Аксьонової, Л. Антонюк, О. Бровко, О. Власюк, 

Я. Ганіткевича, Т. Дараган, Л. Засєкіної, С. Калашнікової, Т. Костюк, 

А. Крисоватого, В. Лугового, В. Мокляка, О. Панич, О. Раєвнєвої, Ж. Таланової, 

Л. Цимбалта та інших. Українські науковці сходяться на думці, що стратегічно 

важливим є налагодження ефективної системи управління інституційною 

автономією, яка б орієнтувалася на перспективи й можливості, що відкриває 

університетська автономія, задля отримання конкурентних переваг з огляду на 

виклики зовнішнього і внутрішнього середовища.  

Проблема оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників (НПП) знайшла висвітлення в наукових публікаціях І. Аннєнкової, 

Ю. Бардачова, С. Розова, І. Станкевича, О. Ярошенко та інших. Рейтингове 

оцінювання НПП, за визначенням О. Ярошенко, «це процес і результат оцінки його 

професійної діяльності за конкретний період і порівняння досягнутого з 

результатами колег» [6, с. 135]. 

Уважаємо необхідним виявити як спільні критерії та підходи в рейтинговому 

оцінюванні НПП, так і певну специфіку в рейтинговій політиці закладів вищої 

освіти, яка свідчить про інституційну автономію українських університетів. 

Методологія дослідження обраної проблеми спирається на принципи 

системності, детермінізму, комплексності, розвитку та ґрунтується на 

міждисциплінарному підході. У процесі наукової розвідки нами було застосовано 

методи систематизації, узагальнення, порівняння, компаративного аналізу, 

контент-аналізу. Джерельну базу складають нормативні документи закладів вищої 
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освіти України щодо оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних 

працівників.  

У процесі дослідження нами було проаналізовано нормативні документи та 

інформацію на офіційних сайтах 4-х класичних університетів, які увійшли до 

рейтингу QS World University Rankings 2022: Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (511–520 позиція), Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (601–650), Сумського державного 

університету (701–750), Львівського національного університету імені Івана 

Франка (1001–1200) [7]. 

Лідером рейтингу QS World University Rankings 2022 серед українських 

закладів вищої освіти став Харківський національний університет імені 

В. Н. Каразіна. Відповідно до «Порядку визначення рейтингів науково-

педагогічних працівників Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна», оцінка результативності роботи професорсько-викладацького 

персоналу університету є частиною системи забезпечення якості університетської 

освіти й має слугувати стимулюванню професійної діяльності науково-

педагогічних працівників, спрямовуючи їх діяльність на вирішення актуальних для 

університету завдань у навчально-методичній і науково-дослідній діяльності. 

Рейтингове оцінювання проводиться за результатами онлайнового звітування НПП 

у поточному навчальному році в терміни, визначені розпорядженням ректора. 

Оцінюється навчально-методична, науково-дослідна робота та підготовка 

наукових кадрів. За університетською методикою розраховується персональний 

рейтинг НПП [5].  

У «Положенні про організацію освітнього процесу в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка» зазначається, що система 

оцінювання включає кількісні та якісні показники всіх видів роботи НПП. 

Основними індикаторами ефективності участі в освітньому процесі є: якість 

проведення навчальних занять; рівень прогресу студентів; якість оцінювання 

успішності студентів; рівень навчально-методичних розробок; підвищення 

кваліфікації; участь у методичній роботі кафедр, факультетів/інститутів, 

Університету, МОН України, НАЗЯВО України та АК України; участь у роботі з 

організації освітнього процесу; участь у профорієнтаційній роботі; участь в інших 

заходах/роботах/проектах, що спрямовані на підвищення рівня якості освіти в 

Університеті, ефективності його діяльності тощо. Результати оцінювання 

діяльності НПП є основною підставою для прийняття управлінських рішень про 

подовження перебування на посаді, заохочення, накладання дисциплінарних 

стягнень, дострокове припинення трудових відносин тощо [2]. 

Сумський державний університет є одним із лідерів університетів України і 

входить до 3% провідних університетів світу та класифікується як університет з 

високою дослідницькою продуктивністю. Відповідно до «Положення про систему 

забезпечення якості вищої освіти Сумського державного університету», об’єктами 

оцінювання кваліфікації викладачів є: науково-методичний рівень проведення 

навчальних занять; якість організації освітнього процесу з певної освітньої 

компоненти; навчальні досягнення здобувачів вищої освіти; виконання 

кваліфікаційних вимог наукової та професійної активності. 

https://www.topuniversities.com/universities/v-n-karazin-kharkiv-national-university
https://www.topuniversities.com/universities/v-n-karazin-kharkiv-national-university
https://www.topuniversities.com/universities/sumy-state-university
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Поширення кращого досвіду, додаткова мотивація НПП в університеті 

здійснюється через запровадження низки конкурсів: «Кращі науково-педагогічні 

працівники СумДУ», «Педагогічні інновації СумДУ», «Інновації ІКТ для сучасної 

освіти ICT4EDU», «Кращий викладач очима студентів», «Розроблення 

електронного контенту масових відкритих онлайн-курсів», з апробації моделі 

змішаного навчання, на кращу колекцію навчальних матеріалів, опублікованих у 

відкритому доступі на Open Course Ware та інших. За результатами 

вищезазначених заходів адміністрацією ухвалюються конкретні управлінські 

рішення, спрямовані на підвищення якості вищої освіти університету. 

В університеті впроваджено розгалужене, багатовекторне системне 

стимулювання працівників. Ефективність та результативність діяльності науково-

педагогічних працівників за багатьма складовими рейтингового оцінювання 

враховується також при нормуванні навчального навантаження професорсько-

викладацького складу СумДУ [4]. 

У Львівському національному університеті імені Івана Франка оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників проводиться відповідно 

до індикаторів якості, зазначених у «Положенні по систему внутрішнього 

забезпечення якості у Львівському національному університеті імені Івана 

Франка». Оцінюванню підлягають педагогічна майстерність викладача, 

врахування думки здобувачів вищої освіти під час оцінювання діяльності 

викладача, моніторинг та оцінювання наукової діяльності, підвищення 

кваліфікації, міжнародна академічна мобільність, участь у міжнародних грантових 

програмах, упровадження наукових досліджень у виробництво та їх 

комерціалізація тощо. У «Положенні про оцінювання роботи та визначення 

рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників» 

конкретизується оцінка в балах за виконання різних видів роботи: навчальної та 

навчально-методичної, науково-дослідної та інноваційної, організаційної та 

виховної. Рейтинги НПП ЛНУ імені Івана Франка є основою для визначення 

рейтингів кафедр, факультетів та інших структурних підрозділів університету [3]. 

Отже, порівняння та аналіз нормативних документів і відкритої інформації 

на офіційних сайтах українських університетів щодо рейтингового оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних працівників дає нам підстави для 

таких узагальнень і висновків. 

Спільними підходами українських університетів у практиці рейтингового 

оцінювання професійної діяльності НПП є такі: 

1. Визначальною умовою для розробки і впровадження рейтингового 

оцінювання професійної діяльності НПП є академічна автономія українських 

університетів. 

2. Рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП у закладах вищої 

освіти України є одним з інструментів забезпечення якості вищої освіти.  

3. В українських університетах розроблено локальні нормативні документи 

щодо рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП, в яких 

регламентуються процедура та методика його проведення, розрахунок та 

результати самооцінки.  

4. Рейтингове оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів 
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проводиться в університетах щорічно.  

5. В організаційній структурі кожного університету функціонує підрозділ, 

який організовує, здійснює, перевіряє, контролює, узагальнює та аналізує процес 

проведення рейтингового оцінювання.  

6. Процедура рейтингового оцінювання здійснюється з широким 

використанням ІКТ, певних систем та платформ.  

7. Оцінюванню підлягає навчальна, методична, наукова та організаційна 

(лідерська) діяльність викладачів університету.  

8. Найбільш вагомим показником у системі рейтингового оцінювання 

більшості університетів, як правило, є публікаційна активність у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних Scopus / Web of Science, а також у наукових 

виданнях України категорії А.  

9. Вагомим важелем у рейтинговому оцінюванні НПП є оцінювання 

викладача здобувачами вищої освіти. В усіх університетах проводиться 

анкетування студентів щодо якості викладання, яке є одним із критеріїв у 

рейтинговому оцінюванні професійної діяльності НПП.  

10. Рейтингове оцінювання професійної діяльності НПП є важливою 

складовою стимулювання підвищення кваліфікації, професіоналізму та розвитку 

творчої ініціативи викладачів.  

11. Визначення рейтингу НПП диференціюється в університетах за 

посадовими категоріями (доктори наук / професори, кандидати наук / доценти, 

НПП без наукового ступеню / вченого звання). 

12. В університетах поширено практику диференційованої оплати праці 

відповідно до показників щорічних рейтингів. 

Специфіка запровадження університетами рейтингового оцінювання полягає 

в такому: 

1. Академічна автономія університету обумовлює визначення власних 

критеріїв, підходів і методик розрахунку результатів рейтингового оцінювання 

професійної діяльності НПП, регламентованих відповідними локальними 

нормативними документами, до яких періодично вносяться зміни та уточнення.  

2. Локальні нормативні документи українських університетів щодо 

рейтингового оцінювання професійної діяльності НПП розроблено, спираючись на 

різні концептуальні підходи: в одних ЗВО – за шаблоном раніше існуючих 

нормативних документів, в інших – з урахуванням зміни нормативно-правової 

бази, сучасних викликів і завдань університету відповідно до його стратегії 

розвитку.  

3. Щорічне проведення рейтингового оцінювання професійної діяльності 

НПП здійснюється в одних ЗВО в поточному календарному році, в інших – у 

поточному академічному (навчальному) році. 

4. Інституційна автономія університету уможливлює ухвалення 

управлінських рішень щодо морального й матеріального стимулювання НПП за 

високі рейтингові показники та певної системи стримувань, попереджень і санкцій 

у разі подання недостовірної інформації, порушень принципів академічної 

доброчесності, низької ефективності науково-педагогічної діяльності тощо.  
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Невикористаними резервами в процедурі рейтингового оцінювання в 

окремих університетах є недостатнє відображення показників освітньої діяльності: 

якості викладання, навчально-методичного забезпечення освітньої компоненти, 

рівня педагогічної майстерності, здатності викладача забезпечити програмні 

результати навчання для освітньо-професійних чи освітньо-наукових програм, 

підтвердження достатнього рівня кваліфікації для забезпечення потреб освітнього 

процесу в межах визначених ОПП чи ОНП тощо.  

Підсумовуючи, підкреслимо: рейтингове оцінювання професійної діяльності 

НПП в умовах академічної автономії університету передбачає баланс між правом 

вибору критеріїв і алгоритмів підрахунку результатів рейтингування та соціальною 

відповідальністю університету за якість надання освітніх послуг. Сприяння 

прозорості та об’єктивності оцінювання, здорової конкуренції, виявлення 

проблемних питань та їх оперативне вирішення, ухвалення управлінських рішень 

щодо формування системи матеріального й морального стимулювання діяльності 

НПП, підвищення мотивації ефективності науково-педагогічної праці є запорукою 

дієвості системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 
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У статті розглядається проблема впровадження творчих завдань з 

навчання іноземних мов у закладах освіти. Творча діяльність сприяє ефективному 

формуванню вмінь студентів у вирішенні складних проблем у непередбачуваних 

ситуаціях професійної діяльності. Студенти мали провести емпіричні 

дослідження, розробити систему вправ, прокоментувати наукові ідеї. 

Ключові слова: творчість, діяльність, навчання іноземних мов, освіта. 

The article considers the problem of introduction of creative tasks on teaching 

foreign languages in educational institutions. Creative activity contributes to the effective 

formation of students’ skills in solving complex problems in unforeseen situations of 

professional activity. Students had to conduct empirical research, develop a system of 

exercises, comment on scientific ideas. 

Key words: creativity, activity, teaching foreign languages, education. 

 

Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є підготовка майбутніх 

учителів та викладачів до творчої діяльності, розроблення та впровадження 

інновацій у процес навчання, зокрема й іноземних мов, самореалізації у професії. 

Саме творча діяльність здобувачів вищої освіти дає можливість ефективно 

формувати їхні інтегральну, загальні та спеціальні компетентності. Особливого 

значення набуває неабиякий потенціал творчої діяльності в розвитку, насамперед, 

здатності розв’язувати важливі проблеми в галузі викладання іноземних мов у 

закладах загальної та вищої освіти, виявляти критичність, аналітичність, 

абстрактне мислення, здатність до пошуку, аналізу, систематизації, класифікації 

науково-методичної інформації, вміння ставити та розв’язувати проблеми в процесі 

навчання іноземних мов з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій, здатність до командної співпраці, усвідомлення методологічного та 

організаційного підґрунтя, необхідного для досліджень та інноваційних розробок у 

галузі методики викладання іноземних мов, готовність до самостійної підготовки 

та проведення серії уроків та занять, організації самостійної роботи тих, хто 

навчається. 

Задля забезпечення ефективної реалізації програмних результатів навчання 

за освітньо-професійними програмами, як, наприклад, «Романські мови та 

літератури (переклад включно), перша – французька» першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти, а також «Романські мови та 
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літератури (переклад включно), перша – іспанська» першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, нами була впроваджена система творчих завдань для студентів 

бакалаврату й магістратури. 

Насамперед нами були запропоновані творчі завдання з формування системи 

знань здобувачів вищої освіти про такий важливий методологічний підхід, як 

студентоцентроване навчання. Наприклад, здобувачі освіти першого 

(бакалаврського) рівня в процесі вивчення освітньої компоненти «Методика 

навчання іноземної мови та зарубіжної літератури в загальноосвітній школі» за 

темою «Методологічні засади навчання мови і літератури» мали підготувати 

повідомлення «Людиноцентризм як засадничий підхід у навчанні й вихованні 

особистості в сучасному світі». Наприклад, здобувачі вищої освіти мали здійснити 

розгорнутий коментар положень В. Кременя, а саме: «завдання людиноцентрично 

спрямованої освіти – орієнтувати навчальний процес так, щоб викликати процес 

мисленнєвого очищення, розумового осяяння. Учень, студент повинні осягнути, 

що можна думати і так, і інакше, адже мислення містить у собі нескінченний 

потенціал можливостей, що і є творчістю. Тобто кожна думка, до якої суб’єкт 

навчання буде підведений низкою аргументів, є лише однією з можливостей 

мислення, що визначає його творчий потенціал» [1, с. 17]. 

Після цього здобувачі вищої освіти виконували науковий пошук за темою 

«Студентоцентрований підхід до організації навчально-виховного процесу в 

закладах освіти». Перед студентами були поставлені такі завдання, які вони мали 

вирішити: назвати напрями дослідження проблеми студентоцентрованої освіти 

саме в процесі навчання іноземної мови й зарубіжної літератури; утворити каталог 

наукових праць, у яких висвітлюється окреслена проблема; розробити банк 

провідних понять, котрі відображають суть студентоцентрованого підходу; 

узагальнити власні напрацювання та представити їх у вигляді презентації. Це 

завдання має сенс упроваджувати й у процесі професійної підготовки магістрів 

філології у якості самостійної роботи з освітньої компоненти «Методика 

викладання іноземної мови і зарубіжної літератури у вищій школі» з орієнтовною 

назвою «Студентоцентрована парадигма в професійній підготовці бакалаврів та 

магістрів філології». 

Ефективним виявилося й творче завдання емпіричного характеру, яке 

передбачало такі дії студентів, як-от: провести бесіди з учителями-практиками, 

викладачами й здобувачами вищої освіти свого факультету, студентами інших 

університетів України, на основі чого визначити провідні педагогічні умови 

забезпечення студентоцентрованого навчання. Окрім цього, слід було 

схарактеризувати суть таких понять, як «креативне мислення», «гуманістичні 

цінності», «саморозвиток особистості», «творчість», розкрити їх функції у 

студентоцентрованому навчанні. Узагальнюючи окреслені наукові позиції, 

здобувачі вищої освіти мали запропонувати власний варіант визначення поняття 

«студентоцентроване навчання» та умови його реалізації на етапі професійної 

підготовки майбутніх філологів.  

Здобувачі вищої освіти першого рівня третього року навчання висвітлювали 

суть засадничих положень акмеології як базису підвищення ефективності 

викладання іноземних мов у закладах вищої освіти. У цьому контексті студенти, 
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наприклад, запропонували оптимальні методичні прийоми реалізації творчого 

потенціалу особистості на заняттях з іноземної мови.  

Інтерес викликало й творче завдання щодо аналізу освітньо-професійних 

програм (ОПП) підготовки бакалавра філології та магістра філології за 

спеціалізаціями 035.051 «Романські мови і літератури (переклад включно), перша − 

іспанська, 035.055 «Романські мови і літератури (переклад включно), перша – 

французька». Нами було запропоновано виконати його з такою послідовністю дій, 

як-от: назвати структурні компоненти ОПП першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти [2–4], мету й особливості кожної з ОПП, 

визначити те, наскільки повно окреслені програми відображають соціально-

економічні та культурні потреби регіону; провести інтерв’ювання стейкхолдерів та 

висловити власну оцінку придатності випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання, котра зазначена в ОПП; проаналізувати обовʼязкові та 

вибіркові освітні компоненти, матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам ОПП, матрицю забезпечення програмних 

результатів навчання відповідними компонентами ОПП; схарактеризувати 

інформаційне та навчально-методичне забезпечення освітньо-професійних 

програм; написати відгук на ОПП підготовки бакалавра / магістра філології 

відповідно до певної спеціалізації, висловлюючи критичні міркування та 

пропозиції щодо того, які з компетентностей не можуть бути, на думку студентів, 

сформовані в повному обсязі з використанням окреслених в матрицях освітніх 

компонентів, які з цих освітніх компонентів слід додати або вилучити з ОПП тощо. 

Результативно актуалізувати знання здобувачів про методи формування 

лінгвістичної, комунікативної, соціокультурної компетентностей у процесі 

викладання іноземних мов було можливим за допомогою таких творчих завдань, 

як: «На основі аналізу новітніх досягнень філологічної, психологічної, педагогічної 

наук розкрити суть понять «лінгвістична компетентність», «комунікативна 

компетентність», «соціокультурна компетентність», визначити те, чим ці 

компетентності відрізняються; схарактеризувати специфіку їх формування в 

старшокласників та у здобувачів освіти першого (бакалаврського) рівня, розробити 

послідовність дій вчителя/викладача з формування кожної з окреслених 

компетентностей. 

Неабиякого значення мали й творчі завдання на розробку системи вправ з 

ефективного аналізу імпліцитно висловленої інформації за певним художнім 

твором, підготовки презентації для формування вмінь виявляти логіку організації 

художнього тексту, виокремлювати його найважливіші деталі, критично 

аналізувати вчинки персонажів твору, характеризувати їхні якості, окреслювати 

перспективи їхнього особистісного розвитку, прогнозувати майбутні події. 

Отже, творча діяльність на заняттях з іноземної мови є дієвим інструментом 

формування інтегральної, загальних та соціальних компетентностей здобувачів 

вищої освіти. 
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ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ» 
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У статті розглянуто особливості підготовки майбутніх керівників освітніх 

організацій за спеціальністю 073 «Менеджмент». Проблеми навчання студентів 

із зазначеної спеціальності передбачають отримання необхідних знань та 

можливостей професійного розвитку. Звернено увагу на умови та процес 

викладання навчальної дисципліни «Управління розвитком». 

Ключові слова: інтегральні компетентності, активні та інтерактивні 

методи навчання, система оцінювання. 

The content of the article considers the peculiarities of training future heads of 

educational organizations in the specialty 073 “Management”. Problems of teaching 

students in this specialty include obtaining the necessary knowledge and opportunities 

for professional development. Attention is paid to the process of teaching the discipline 

“Development Management”. 

Key words: integrated competencies, active and interactive teaching methods, 

assessment system. 

 

Сучасна освітня політика держави визначає найважливішим завданням вищої 

освіти підготовку компетентного, конкурентоздатного фахівця. Вивчення 

навчальної дисципліни «Управління розвитком» сприяє формуванню у слухачів 

магістратури здатності розв’язувати спеціалізовані і практичні проблеми щодо 
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розвитку організацій на основі аналізу факторів освітнього середовища та 

використання результатів дослідження для обґрунтування управлінських рішень.  

Для досягнення освітньої мети зазначеної дисципліни визначено основні 

завдання: засвоєння теоретичних основ управління розвитком організацій; 

оволодіння методами та технологіями обґрунтування напрямів розвитку 

організацій; уміння самостійного використання механізмів вибору, обґрунтування 

та прийняття рішень щодо управління розвитком організацій. 

Навчальна дисципліна «Управління розвитком» є базовою навчальною 

дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньо-

професійної програми «Управління навчальним закладом» в Харківському 

національному економічному університеті імені Семена Кузнеця. Навчальна 

дисципліна «Управління розвитком» забезпечує набуття здобувачами освіти 

інтегральної компетентності – здатності розв’язувати проблеми, задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних 

наук. У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється 

оволодінню студентами професійними компетентностями, що наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Оволодіння студентами професійними компетентностями 

під час вивчення навчальної дисципліни «Управління розвитком» 
Компетентності Результати навчання 

ЗК4 .Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

РН2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх розв’язання 

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

РН1. Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах 

ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

РН2. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх розв’язання 

СК2. Здатність установлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями 

розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани 

РН6. Мати навички прийняття, обґрунтування 

та забезпечення реалізації управлінських 

рішень в непередбачуваних умовах, 

ураховуючи вимоги чинного законодавства, 

етичні міркування та соціальну 

відповідальність 

СК5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління 

РН13. Уміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу) 

СК10. Здатність до управління організацією 

та її розвитком 

РН3. Проєктувати ефективні системи 

управління організаціями 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів передбачено застосування як активних, так і 

інтерактивних навчальних форм, методів, технологій, серед яких: лекції 

проблемного характеру, міні-лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, 
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мозкові атаки, кейс-метод, презентації, ознайомлювальні (стартові) ігри, метод 

проєктної роботи, комп’ютерні симуляції, метод Дельфі, метод сценаріїв, банки 

візуального супроводу [1; 3].  

Основні відмінності активних та інтерактивних методів навчання від 

традиційних визначаються не тільки методикою і технікою викладання, але й 

високою ефективністю навчального процесу, яка виявляється у високій мотивації 

студентів; закріпленні теоретичних знань на практиці; підвищенні самосвідомості 

студентів; формуванні здатності приймати самостійні рішення; формуванні 

здатності до ухвалення колективних рішень; формуванні здатності до соціальної 

інтеграції; набутті навичок вирішення конфліктів; розвитку здатності до 

знаходження компромісів [1; 2]. 

Основними цілями введення системи оцінювання результатів навчання 

магістрів за навчальною дисципліною «Управління розвитком» у роботу кафедри 

педагогіки, іноземної філології та перекладу ХНЕУ ім. Семена Кузнеця є: 

стимулювання повсякденної систематичної роботи магістрів; зниження ролі 

випадкових чинників під час здійснення захисту індивідуального (групового) 

проєкту під час виконання практичних завдань; визначення реального місця, яке 

посідає магістр серед управлінців своєї категорії відповідно до власних фахових 

успіхів; підвищення мотивації магістрів до опанування управлінських освітніх 

програм на базі оцінки результатів їх навчальної роботи; створення об’єктивних 

критеріїв для визначення кандидатів на продовження навчання в рамках 

багаторівневої системи освіти [1].  

Система оцінювання рівня результатів навчання магістрів заснована на 

використанні сукупності контрольних точок, оптимально розташованих на всьому 

часовому інтервалі вивчення модулів навчальної програми. При цьому 

передбачається розподіл усього програмного матеріалу на ряд самостійних, 

логічно завершених модулів і здійснення відповідно до них контрольних заходів. 

Важливим компонентом системи оцінювання є вимога своєчасного виконання 

магістром усіх навчальних завдань.  

За допомогою відповідних методів педагогічної діагностики (педагогічного 

спостереження, бесід, анкетувань, інтерв’ю, тестів тощо) проводиться аналіз 

освітнього процесу та визначається його ефективність (результативність). 

Результативність здійснюваних діагностичних вимірювань свідчить про стан 

засвоєння матеріалу та просування магістрів до бажаної мети, про недоробки, про 

доцільність обраних викладачем методів та критеріїв оцінювання, технологій 

навчання, методів та засобів викладання.  

Результатом практичної роботи магістрів є авторські моделі управління 

розвитком освітніх організацій, які здобувачі освіти магістерського рівня можуть 

використовувати у змісті дипломних проєктів, приклад одного з них наведено у 

табл. 2. 
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Таблиця 2 
Факторно-критеріальна модель аналізу стану управління громадсько-

активною школою в умовах сталого розвитку 
(автор-упорядник Поклонський О. О., магістр, директор ХЗОШ №38) 

Фактори 
В

аг
о
м

іс
ть

 
ф

ак
то

р
а 

Критерії 

В
аг

о
м

іс
ть

 
к
р
и

те
р
ію

 

Р
ів

ен
ь 

 в
и

я
в
у
 

Організаційно-
правове 
забезпечення 
управління ГАШ 

0,24 

Наявність нормативно-правової та організаційної 
документації з питань роботи в системі ГАШ 

0,18  

Розподіл функціональних обов´язків 0,17  

Узгодженість планів роботи структурних 
підрозділів з питань функціонування ГАШ 

0,17  

Колегіальність процесу планування ГАШ 0,13  

Кадрове забезпечення та ступінь залучення 
працівників до системи ГАШ 

0,24  

Наявність та обґрунтованість системи оцінки 
результатів управління ГАШ 

0,11  

Іформаційно-
методичний 
супровід 
управління ГАШ 

0,20 

Наявність зв’язків ЗЗСО з організаціями та 
установами з питань управління ГАШ 

0,14  

Ступінь використання зв’язків ЗЗСО з 
організаціями та установами з питань ГАШ 

0,14  

Наявність умов для участі працівників ЗЗСО у 
заходах з питань функціонування ГАШ 

0,20  

Наявність банку управлінських та освітніх 
технологій діяльності ГАШ у закладі 

0,16  

Створення механізму інформування та 
ознайомлення з управлінськими та освітніми 
технологіями діяльності ГАШ 

0,16  

Використання засобів Інтернет з питань 
функціонування ГАШ 

0,10  

Співпраця зі ЗМІ 0,10  

Стан 
управлінської 
діяльності у 
процесі 
розбудови або 
функціонування 
ГАШ 

0,3 

Аналітична діяльність 0,13  

Планово-прогностична діяльність 0,21  

Організаційна діяльність 0,21  

Фінансова діяльність 0,16  

Контролююча діяльність 0,13  

Мотиваційно-рефлексійна сфера діяльності 0,16 
 

Реалізація 
моделі ГАШ 

0,23 

Демократизація закладу 0,34  

Волонтерство 0,27  

Взаємовигідне партнерство в системі «школа – 
громада» 

0,39  

Результативність 
управлінської 
діяльності 
відповідно до 
стандартів ГАШ 
 

0,13 

Лідерство 0,09  

Соціальна інклюзія 0,11  

Волонтерство 0,09  

Безперервне навчання 0,13  

Шкільна культура 0,13  

Послуги 0,10  

Партнерство 0,11  

Залучення батьків 0,10  

Розвиток громади 0,14  
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ ЖІНОК 

 

Крокун-Баранова А. П. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

В Україні триває процес удосконалення організаційно-правових засад 

діяльності ЗСУ, що докорінно вплинуло на статус жінок-військових. Разом з тим 

відбулись зміни і у системі військової освіти жінок. Зважаючи на це, політика 

українського суспільства і держави у питаннях військової освіти жінок 

ґрунтується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. 

Ключові слова: освіта жінок, військова освіта, принципи освіти, гендер, 

гендерна рівність, система освіти. 

In Ukraine, the process of improving the organizational and legal framework of 

the Armed Forces is underway, which has radically affected the status of women soldiers. 

At the same time, there were changes in the system of military education of women. In 

view of this, the policy of Ukrainian society and the state in matters of women’s military 

education is based on the principles of integration, inclusiveness and integrity. 

Key words: women’s education, military education, principles of education, 

gender, gender equality, education system. 

 

Жіноча освіта є дуже багатогранним феноменом, що охоплює цілий ряд 

питань і дискусій про освіту дівчат і жінок, від початкової школи до вищої. У 

понятті жіночої освіти розглядаються питання гендерної рівності та рівного 

доступу до освіти для всіх, індивідуального навчання, релігійної орієнтації тощо. 

На час здобуття незалежності служба у Збройних Силах України вважалася 

виключно чоловічою справою. Хоча у структурі Збройних Сил працювали «жінки 

у погонах», але вони переважно обіймали так звані «мирні» посади – діловоди, 

лікарі, зв’язківці. Тобто на жінок, здебільшого, покладали обслуговуючі функції у 
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системі Збройних Сил. У військовій справі, як і в будь-якій сфері, пов’язаній із 

фізичними та моральними навантаженнями, склалися стереотипи, що це не жіноча 

справа. Проте воєнні події 2014 року показали, що жінки можуть не лише носити 

зброю, а й виконувати бойові завдання нарівні з чоловіками, оволодіваючи різними 

військовими спеціалізаціями. За останні роки деякі міфи та стереотипи про жінок в 

армії були розвіяні не лише на рівні особистого ставлення, а й на юридичному рівні. 

Сьогодні в Україні триває процес удосконалення організаційно-правових 

засад діяльності Збройних Сил України, а також військових формувань, які 

створюються відповідно законодавства України. Метою таких реформувань є 

комплектування зазначених формувань високопрофесійним особовим складом як 

у мирний час, так і в період війни. Разом з тим, зазначимо, що реформування 

зазнала і система військового обліку, а також управління діяльністю органів 

військового управління на місцях. Такі зміни пов’язані із унормуванням військової 

системи України зі стандартами НАТО [1]. 

Установлено, що у 2021 році в Україні набрали чинності законодавчі зміни, 

якими, зокрема, передбачено, що на військовий облік військовозобов’язаних 

беруться жінки, «які мають спеціальність та/або професію, споріднену з 

відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, 

затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження 

військової служби за станом здоров’я та віком» [2]. 

Це докорінно вплинуло на статус жінок-військових. Так, сьогодні жінки 

проходять військову службу на рівних із чоловіками правах, можуть обіймати будь-

які військові посади та отримувати військові звання. Окрім того, вони мають рівні 

обов’язки та відповідальність: зняте обмеження на призначення 

військовослужбовиць у добові наряди та участь у зборах. Раніше жінки могли брати 

участь у зборах за бажанням. Нині обмеження діє лише для вагітних, відповідно до 

норм Конституції про захист материнства [4]. 

Збільшили також граничний вік перебування на військовій службі. Жінка, як 

і чоловік, може укладати контракт на проходження служби в лавах Збройних Сил 

України до 60 років. Тоді як раніше граничний вік для жінок становив 40 років. 

Зміни сталися й у переліку осіб, які перебувають на військовому обліку. 

Ідеться про цивільні спеціальності, здобуття яких передбачає постановку на 

військовий облік. Це не тільки медична освіта, а й спеціальності, пов’язані зі 

зв’язком, обчислювальною технікою, оптичними та звукометричними засобами 

вимірювання й метрології, картографією, топогеодезією, фотограмметрією, 

поліграфією, кінорадіомеханікою [2]. 

Зважаючи на це, відбуваються зміни і у системі військової освіти жінок. Так, 

дівчатам дозволили вступати до військових та військово-морських ліцеїв, а 

кількість жінок у вищих військових закладах зросла вдвічі та останні п’ять років. 

Як наслідок, в Україні великої популярності набуває військова освіта серед жінок 

та дівчат. Серед вступниць жіночої статі найбільш популярними є медичні 

спеціальності, право, фінанси та спеціалізація «військовий переклад». Однак, 

цікавість жінок проявляється і до інших професій, зокрема, спостерігається 

тенденція збільшення кількості охочих здобути військову освіту за інженерно-

технічним, розвідувальним профілем. Жінки-військові бажають вивчати 
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комп’ютерні науки та питання кібербезпеки. Чимало дівчат виборюють право 

навчатись за фахом командного складу, зокрема, льотного. 

Отже, українська система військової освіти інтегрує гендерні аспекти у свої 

основні завдання, а також у всі політичні та військові структури. Гендерна рівність 

є важливим напрямом співпраці з міжнародними організаціями, зокрема з НАТО, 

Організацією Об’єднаних Націй (ООН), Європейським союзом (ЄС), Організацією 

з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а також з громадянським 

суспільством [2]. 

Політика українського суспільства і держави у питаннях військової освіти 

жінок ґрунтується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. Загальні 

цінності особистої свободи, демократії, прав людини підкріплюють ці принципи, 

згідно з якими усі права та участь жінок у військовій освіти мають важливе 

значення. Сьогодні Збройні Сили України працюють над усуненням ґендерної 

нерівності шляхом інтеграції гендерних аспектів у рамках колективної оборони, 

врегулювання криз та спільної безпеки. Розглянемо кожен із визначених принципів 

більш докладно. 

Принцип інтеграції: гендерну рівність слід розглядати як невід’ємну частину 

політики, програм та проектів Збройних Сил України, які керуються ефективною 

практикою обліку гендерної проблематики. Для досягнення ґендерної рівності 

необхідно визнати, що кожна політика, програма та проєкт зачіпають як жінок, так 

і чоловіків. Приклади інтеграції практично включають: 

• проведення гендерного аналізу для забезпечення того, щоб операції та 

місії враховували різні погляди жінок та чоловіків; 

• вивчення гендерних аспектів раннього попередження, щоб краще 

оцінити, де можуть виникнути кризи; 

• розглянути питання, як розробити оборонні засоби, які працюють всім 

тих, хто служить – як жінок, так чоловіків; 

• вивчення гендерних аспектів тероризму, визнаючи, що жінки є не лише 

жертвами терору, а й впливовими дійовими особами, які можуть запобігати чи 

вчиняти терористичні акти; 

• робота з жіночим громадянським суспільством, щоб краще зрозуміти 

досвід жінок у всьому світі та потенційний вплив політики на різні спільноти. 

Принцип інклюзивності: представництво жінок у Збройних Силах України 

потребує збільшення через розширення участі жінок у всіх військових і воєнних 

завданнях. Приклади робіт у цій галузі включають: 

• покращення гендерного балансу в цивільних і військових структурах 

Збройних Сил України та заохочення союзників і партнерів; 

• використання ґендерно-інклюзивної мови та фемінітивів; 

• моделювання ґендерно-інклюзивних практик у програмах нарощування 

оборонного потенціалу. 

Принцип цілісності: системна нерівність усувається для забезпечення 

справедливого та рівного поводження з жінками та чоловіками у Збройних Силах 

України. Відповідальність за всі зусилля щодо підвищення обізнаності є 

пріоритетом відповідно до міжнародних норм. На практиці сюди входять: 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

354 

• розробка політики для демонстрації та підтримки певних стандартів; 

• забезпечення вживання ефективних заходів щодо запобігання 

сексуальним домаганням та реагування на них; 

• проведення навчання для забезпечення того, щоб політики і процедури 

були відомі та зрозумілі тим, до кого вони застосовуються. 

Отже, військова освіта жінок у останні роки набуває популярності в 

суспільстві, а також отримує підтримку на законодавчому рівні. Українська 

система військової освіти інтегрує гендерні аспекти у свої основні завдання і 

ґрунтується на принципах інтеграції, інклюзивності та цілісності. 
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Розглянуто основні принципи продуктивного викладання та вивчення 

природничих дисциплін. Установлено, що через актуалізацію знань, 
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опосередкованих практичною діяльністю, можна виявити, оцінити та/або 

зрозуміти взаємодію різних видів методів активного навчання, що 

використовувались під час лекційних занять. 

Ключові слова: активні методи навчання, природничі науки, стратегії 

навчання. 

The basic principles of productive teaching and study of natural sciences are 

considered. It is established that through the actualization of knowledge mediated by 

practical activities, it is possible to identify, evaluate and / or understand the interaction 

of different types of active learning methods used during lectures.  

Key words: active teaching methods, natural sciences, learning strategies. 

 

Студенти нинішнього покоління, зазвичай, є достатньо активними, з різним 

досвідом навчання, і традиційні лекційні курси, що ведуться у закладах вищої 

освіти, можуть не задовольняти їхні потреби в знаннях [3; 7]. Для викладання 

природничих наук деякі теорії та концепції активного навчання (АН) мають бути 

адаптованими і попередньо знайомі всім учасникам освітнього процесу [6]. 

Незважаючи на докази того, що використання методів АН збільшує успішність 

студентів та ефективність розуміння матеріалу [2; 4; 7], більшість занять з 

природничих дисциплін проводиться за допомогою традиційних лекцій [5]. 

Порівняно з іншими дисциплінами, під час викладання хімії спостерігається 

найвищий відсоток лекційних занять та найнижчий відсоток форм навчання, 

орієнтованих на студента [6]. 

Існують причини того, що пасивне навчання зберігається в авдиторії. 

Традиційна лекція – метод навчання багатьох викладачів, які намагаються 

збалансувати між кількістю матеріалу, визначеного навчальною програмою, часом 

на його пояснення та пошуком практичних ефективних підходів до викладання [3; 

4]. Проблема хімічної освіти не в тому, які методи залучити для кращого розуміння 

матеріалу здобувачами освіти, а як їх швидше спрямувати до конкретного 

розуміння [6]. Зважаючи на це, необхідно популяризувати та змінювати підходи до 

навчання: від традиційного до активного, але в розумних межах.  

На підставі огляду матеріалів із означеної теми [1; 3; 7] виокремимо низку 

умов, які сприятимуть поширенню активного навчання природничих наук: 

- студенти мають активно залучатися до побудови розуміння фактів, ідей та 

набуття навичок/компетенцій; 

- навчання має бути різноманітним, відповідати задекларованим та 

протокольним (процедурним) знанням; 

- деякі предмети є більш узагальненими, ніж інші, і для викладачів важливо 

навчитися сприяти передачі інформації; 

- групове навчання є більш результативним, ніж самостійне навчання; 

- саме пояснення позитивно корелює з навчанням і запам’ятовуванням 

інформації. 
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Поширеними видами активної діяльності під час лекції є: індивідуальна, 

парна діяльність або робота в неформальних малих групах та спільні студентські 

проєкти [2; 7]. Вибір буде залежати від: кількості студентів у групі (потоці), 

доступного фізичного простору (розміру авдиторії, де проводиться заняття); 

профілю авдиторії; кількості часу, який потрібно витратити на підготовку, рівня 

професійного досвіду викладача та вміння використовувати методи АН. Існує 

широкий спектр стратегій навчання, які заохочують студентів до АН та 

підвищують якість викладання (табл. 1, рис. 2). 

Таблиця 1. 

Поширені стратегії (техніки) методів активного навчання (за [1-7]) 

 

Техніка (Стартегія) активного 

навчання 

Опис 

Кооперативне навчання 

Cooperative Learning 

Студенти працюють разом для досягнення спільної 

мети та оцінюються окремо  

Спільне навчання 

Collaborative Learning 

Студенти працюють разом для досягнення спільної 

мети та оцінюються разом  

Проблемне навчання 

Problem-Based Learning 

Проблеми вводяться на початку інструкції та 

мотивують студентів до навчання  

Дослідження/Навчання виявлення 

Discovery/Inquiry-Based learning 

Учні ознайомлюються із ситуаціями, запитаннями 

чи завданнями для визначення намічених концепцій  

На основі викликів/Кейс-начання 

Challenge-Based 

Студентам пропонується сценарій, за яким вони 

працюють над розв’язанням проблеми з іншими  

Відображення концепції/ «Мапа 

думок» 

Concept Mapping 

Створення студентами «наочного посібника» для 

організації понять за допомогою ієрархічного 

порядку та можливих відносин 

 

Традиційна модель навчання може культивувати активне навчання шляхом 

інтеграції досить простих прийомів. Рівень інтересу студентів трактують двояко. 

По-перше, зміст будь-якого предмета можна налаштувати відповідно до інтересів 

студента. Для цього необхідно без значних зусиль провести на початку курсу 

неформальні бесіди або короткі опитування. У такий спосіб відповіді здобувачів 

вищої освіти використовують як платформу для створення привабливої методики 

навчання. По-друге, тривалість уваги пересічного студента становить менше 

20 хвилин [2; 4]. Тому вбудовування однієї стратегії АН кожні 15–20 хвилин 

допомагає студентам підтримувати високий рівень зосередженості. Оцінюючи 

структуру знань та результати взаємодії студентів, ми фактично оцінюємо знання, 

якими вже володіє здобувач освіти. Це попередні знання, які є важливими 

чинниками організації процесу мислення індивідів [2; 6]. Саме через актуалізацію 

знань, опосередкованих практичною діяльністю, можна визначити, оцінити та/або 

зрозуміти взаємодію різних видів методів АН, що використовувались під час 

лекційних занять. 
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Рис. 2. Логічні взаємозв’язки між найбільш уживаними методами  

та техніками (стратегіями) активного навчання 

 

Викладання дисциплін природничого циклу має бути активнішим, 

опираючись не лише на теоретичні знання, а й на практичні навички. Ураховуючи 

велику кількість активних методів навчання, викладачам важко зорієнтуватися в 

корисності кожного з них. Переважно методи АН базуються на когнітивному 

підході до викладання та можуть трансформуватися. 

Викладацький склад, зацікавлений у зміні підходів щодо застосування 

традиційної лекції, має самостійно вибрати стратегію методів АН. Важливим 

фактором у цьому виборі має бути розуміння проблем, з якими стикаються 

викладачі і студенти під час вивчення навчальної дисципліни, наприклад: 

помічники, яких потрібно обрати серед студентів; час, необхідний для підготовки 

та реалізації задуманого чи модель навчання з використанням онлайн ресурсів для 

студентів та викладачів з обмеженим доступом до надійного Інтернету тощо [7].  

Покращення навчальних досягнень є лише одним із позитивних результатів 

використання інтерактивних і цікавих підходів, оскільки спостерігається позитивна 

кореляція між активною навчальною поведінкою та соціальною інтеграцією, 

взаємовідносинами між студентами та викладачами.  
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У статті визначено провідні види заохочення викладачів закладів вищої 

освіти в Україні. З’ясовано, що до зазначених видів належать: матеріальні (премії, 

цінні подарунки, пільгові кредити та ін.), моральні (нагородження почесними 

званнями, медалями, грамотами тощо) та професійні (переведення на керівні 

посади, створення комфортних умов праці тощо) заохочення.  

Ключові слова: заохочення, викладач, ЗВО, Україна. 

The article identifies the main types of incentives for teachers of higher education 

institutions in Ukraine. The study has shown that these types include material (bonuses, 

valuable gifts, soft loans, etc.), moral (awarding honorary titles, medals, diplomas, etc.) 

and professional (promotion to management positions, creating comfortable work 

conditions, etc.) incentives. 

Key words: incentives, teachers, higher education institution, Ukraine. 
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Вивчення та узагальнення науково-педагогічних джерел свідчить про те, що 

під поняттям «заохочення» фахівці розуміють метод винагороди за сумлінне 

виконання професійних обов’язків, високі досягнення працівника в професійній 

сфері, котрі передбачені існуючими нормативно-правовими актами і надаються 

привселюдно для спонукання працівників до кращих трудових результатів. 

Установлено, що вчені-правознавці пропонують такі групи підстав для 

заохочення, як: 

І група – досягнення вагомих результатів у практичній діяльності; 

ІІ група – чітке виконання й перевиконання запропонованих показників; 

ІІІ група – щоденне сумлінне виконання своїх трудових обов’язків незалежно 

від існуючих показників та термінів роботи [1]. 

Взагалі використання заохочення як форми винагороди фахівців зафіксоване 

в Кодексі законів про працю України. 

Звернемо увагу на те, що заохочення за успіхи в праці оголошуються 

керівником закладу в наказі й доводяться до відома колективу. Відомості про 

нагородження заносяться до трудової книжки працівника. 

На основі вивчення законодавчих актів та законів трудового права України 

можна виокремити заохочення, які використовуються для викладачів ЗВО в 

Україні, а саме: 

- премії, що передбачені в положенні про преміювання викладачів; 

- спеціальні премії, котрі виплачуються за умови досягнення особливих 

показників; 

- компенсаційні виплати, що виплачуються під час звільнення викладача з 

поважних причин; 

- надання путівок у санаторії, будинки відпочинку; 

- поліпшення житлових умов викладача ЗВО тощо. 

Аналіз науково-педагогічних матеріалів і урядової документації дає 

можливість дійти висновку, що працівникам вищої школи, які успішно та сумлінно 

виконують свої обов’язки, надаються переваги і під час просування по службі – 

надається більш кваліфікована робота або здійснюється переміщення на більш 

високу посаду.  

Підкреслимо, що ефективність використання заохочень залежить від таких 

чинників, як:  

- застосування керівником ЗВО заохочення, що бажане для конкретно 

взятого викладача; 

- недопущення масового використання форм і методів заохочення; 

- чітке визначення критеріїв заохочення. 

Аналіз праць науковців дає можливість констатувати, що керівником закладу 

освіти використовуються й інші види заохочень, які можуть бути відсутні в 

чинному законодавстві, а також не суперечать йому. Зазначені види заохочень 

визначаються закладом вищої освіти у колективному договорі, правилах 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

360 

внутрішнього трудового розпорядку та статуті. Наприклад, типовими правилами 

внутрішнього розпорядку для викладачів ЗВО передбачено: оголошення подяки; 

надання премії; нагородження цінними подарунками та Почесними грамотами; 

занесення ім’я викладача як до Книги пошани, так і на Дошку пошани.  

Варто наголосити на тому, що відповідно до статті 106 Конституції України, 

Закону України «Про державні нагороди» та Указу Президента «Про почесні 

звання України» викладачів ЗВО за особливі трудові досягнення державними 

нагородами та присвоєнням почесних звань нагороджує Президент України. 

Зокрема викладачів закладів вищої освіти України нагороджують почесними 

званнями «Заслужений діяч науки і техніки України», «Заслужений працівник 

народної освіти України», «Народний вчитель України». 

В Українській державі існують такі державні нагороди в галузі освіти, якими 

нагороджуються і викладачі вищої школи, як-от: 

- Державна премія України в галузі освіти, яка встановлена для освітян із 

метою відзначення їх за видатні досягнення; 

- Заслужений працівник освіти України, що присвоюється науково-

педагогічним працівникам закладів вищої освіти за суттєві досягнення в розвитку 

освіти, успіхи в професійній сфері, підготовку висококваліфікованих кадрів; 

- Народний вчитель України – почесне звання, котре надається 

Президентом України, та присвоюється як викладачам, так й іншим педагогічним 

працівникам закладів освіти за значні досягнення в навчанні та вихованні 

студентської молоді. 

Достатньо поширеною серед викладачів вищої школи є практика вручення 

відзнак Президента України фахівцям, які мають особливі трудові заслуги 

загальнодержавного значення. Це: 

- «Герой України» – відзнака, яка передбачає вручення ордена «Золота 

Зірка» й ордена Держави; 

- орден князя Ярослава Мудрого І, ІІ, ІІІ, ІV і V ступенів; 

- орден «За заслуги» І, ІІ, ІІІ ступенів; 

- «Орден княгині Ольги» I, II, III, IV, V ступенів. 

Необхідно зазначити, що клопотання про відзначення державними 

нагородами обговорюється в колективах ЗВО або органах місцевого 

самоврядування. Керівники ЗВО після погодження з місцевими органами 

державної влади клопотання про нагородження відправляють у центральні органи 

влади чи управління.  

Підкреслимо, що в чинному трудовому законодавстві України виокремлено 

такі види заохочень, як:  

‒ за способом впливу на викладача вищої школи:  

1) моральні (виголошення подяки, нагородження грамотою, занесення 

прізвища викладача в книгу пошани тощо); 

2) матеріальні (надання грошової премії, вручення цінних подарунків тощо); 

http://www.hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=132
http://www.hrliga.com/index.php?module=norm_base&op=view&id=132
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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‒ за сферою дії: 

1) загальні, котрі стосуються всіх працівників ЗВО; 

2) спеціальні, які спрямовані на певну категорію працівників; 

‒ за оформленням та закріпленням у правових актах: 

1) правові, котрі унормовані правовими нормами і вносяться до трудової 

книжки; 

2) неправові, які передбачають схвалення трудової діяльності викладача в 

особистій бесіді або проявляються в підвищенні його статусу; 

‒ за кратністю стимулюючого впливу: 

1) одноразового застосування (наприклад, присвоєння почесного звання); 

2) багаторазового використання (зокрема вручення цінних подарунків); 

3) постійного застосування (грошові премії); 

‒ за інтенсивністю впливу заохочення на задоволення потреб науково-

педагогічного працівника: 

1) короткочасні (грошові премії); 

2) періодичні (надання пільг); 

3) тривалі (присвоєння різноманітних почесних звань). 

Необхідно також звернути увагу на те, що окремі фахівці визначають види 

заохочення в залежності від мотивації працівників до праці та можливостей 

освітніх установ. Наприклад, С. Запара з метою виховання в науково-педагогічних 

працівників дисципліни праці пропонує такі види заохочень, як-от: 

- матеріальні заохочення трудової діяльності як індивідуального, так і 

колективного характеру (зокрема надання кредиту для купівлі житла, автомобіля 

тощо, збільшення заробітної платні, преміювання, вручення цінних подарунків, 

санаторно-курортної путівки та ін.); 

- покращення умов праці (ремонт приміщень, їх обладнання меблями, 

придбання літератури та ін.); 

- морально-професійні заохочення науково-педагогічних працівників 

(створення відповідних умов праці, надання творчої відпустки, нагородження 

грамотою за вагомі успіхи в роботі та ін.) [1]. 

Отже, до провідних видів заохочення викладачів закладів вищої освіти в 

Україні належать: матеріальні (премії, цінні подарунки, пільгові кредити та ін.), 

моральні (нагородження почесними званнями, медалями, грамотами тощо), 

професійні (просування по службі, переведення на керівні посади, створення 

комфортних умов праці тощо) заохочення.  
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COMPUTING 2-CLUB ON GRAPH OF UNIT DISKS 

 

Lisin D. 

V. N. Karazin Kharkiv National University, 

Kharkiv, Ukraine 

Lisin Yi. 

Sami Shamoon College of Engineering, 

Be’er Sheva, Israel 

 

У роботі представлено програмну систему для створення та аналізу графів 

одиничних кругів (UDG). Система дає базовий функціонал для роботи з UDG щодо 

можливості отримання інформації про діаметр, домінуючу множину, наявність 

святного та тотального домінування. Підкреслено, що програма створена в 

першу чергу для вивчення 2-клубів на UDG, що передбачає дослідження областей 

перетину одиничних кругів. Для створення цього функціоналу було використано 

конструктивні засоби теорії R-функцій. 

Ключові слова: графи одиничних кругів, кліки, 2-клуби. 

The paper presents a software system for creating and analyzing graphs of unit 

circles (UDG). The system provides basic functionality for working with UDGs, such as 

the ability to obtain information about the diameter, the dominant set, the presence of 

connected and total dominating sets. To create this functional, constructive means of R-

function theory were used. 

Key words: Unit Disk Graphs, Cliques, 2-clubs. 

 
The purpose of this research is to create an approximate algorithm for finding the 

maximum 2-club on the unit disk graphs with an approximation coefficient of at least 1/2.  
The results of the research can be used in teaching such disciplines as graph theory, 

discrete optimization, discrete analysis, and others. 
A unit disk graph (UDG), which can be defined as the intersection graph of closed 

disks of equal (e.g., unit) diameter, provides a convenient modeling tool for wireless 
networks, where the ability of two wireless nodes to communicate depends on whether 
they are within the unit Euclidean distance away from each other. While many of the 
classical optimization problems on graphs, such as the maximum independent set, 
minimum vertex cover, graph coloring, minimum dominating set, and minimum 
connected dominating set problems, remain NP-hard when restricted to UDGs [1], there 
are some notable exceptions. In particular, the maximum clique problem, which is NP-
hard in general, is polynomially solvable in UDGs. In 1973, Richard Alba first mentioned 
the scientific interest of research in his work on the sociometric clique [3]. At the moment, 
the problem has been studied on different graph classes such as: interval graphs, bipartite 
graphs, planar graphs etc. [5]. For general graphs, it is known that the problem of finding 
the maximal 2-club is NP-hard, and it is also known that there is no approximate 
algorithm for finding the maximal 2-club with a constant approximation coefficient. The 
importance of our work is in expanding the classes of special graphs on which the search 
for 2-club is tractable. The development of such an algorithm can provide new 
possibilities for analyzing different networks, and the result will also help for better 
understanding recently introduced concept of a “small world networks” [2]. At this 
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moment, NP-completeness (or tractability) of 2-club problem is an open question. The 
only latest advance on the problem received by Jeffre Pattilloa, Yiming Wang, Sergiy 
Butenko in [4] is that any 2-club on UDG is 3-dominated. 

Assuming that the problem of finding a maximal 2-club remains NP-hard, the 
existence of an algorithm for finding the maximum clique allows us to hope for the 
possibility of constructing the polynomial time approximation algorithm for finding 2-
club. As an additional goal, we will try to prove NP-completeness of 2-club problem on 
UDG. At least the approach that will be used to build the algorithm may also be used to 
prove this fact. 

Let S be a set of points on a Cartesian plane. Then the graph G=(V,E), in which 
each vertex corresponds to one of the points from the set S, and two vertices are connected 
by an edge if and only if the distance between them does not exceed some constant, 
usually 1, is called the Unit Disk Graph (UDG). It is convenient to represent UDG as a 
set of disks of the same radius with centers at points from the set S. Then two vertices of 
the graph are connected by an edge if each of the vertices lies inside the disk of another 
vertex. This representation of the UDG is called the containment model. 

Let two disks corresponding to vertices A and B have two intersection points. Then 
the region of intersection of these disks is called lens AB. A set of vertices is called 
dominating if for any other vertex of the graph there is an edge connecting it with at least 
one vertex from this set. 

The 2-club is a natural relaxation of the notion of a clique. A 2-club of a graph G 
is any of its subgraphs whose diameter does not exceed 2. Just like the problem of finding 
the maximum clique, the problem of finding the maximum 2-club on general graphs is 
NP-complete and cannot be approximated with any constant approximation coefficient. 
However, for UDG there is a polynomial algorithm for finding the maximum clique [1], 
and nothing is known about the complexity of the problem of finding the maximum 2-
club. In addition, taking into account the result of Jeffrey Pattillo et al. [4], there is a trivial 
1/3-approximation algorithm for finding the maximum 2-club: the vertex of the maximum 
degree of the graph, together with its neighborhood, gives a 2-club, the number of vertices 
in which is at least 1/ 3 of the number of vertices in the maximal 2-club. 

 

 
Fig. 1. General view of the workspace of the UDGCreate package 
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For purposes related to the study of the currently poorly studied structure of 2-clubs 
on the UDG, as well as for educational purposes, the UDGCreate software package was 
created (Fig. 1), which allows you to design UDGs and explore their characteristics. The 
system allows UDG modeling in various models (the containment model described 
above, as well as the equivalent proximity model). The UDG is built by moving the 
vertices along the axes, with the vertices automatically connected by edges if the distance 
between them is small enough (Fig. 2). 

 

 
Fig. 2. Creation of UDG in UDGCreate. 

 
Simultaneously with the construction of the graph, the diameter of the graph and 

all dominating sets of the graph are calculated. The latter is especially important in the 
study of 2-clubs: it is known that any 2-club on the UDG has a dominant set of size at 
most three. There are exact algorithms for finding the maximal 1-dominated and 2-
dominated 2-clubs, respectively, the only obstacle in constructing an approximate 
algorithm for finding the maximum 2-club is 3-dominated 2-clubs. Such 2-clubs have 
rather rigid structures, one of them is shown in [4], and with the help of UDGCreate it 
was possible to build, apparently, the minimum number of vertices 3-dominated 2-club 
on 12 vertices (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. 3-dominated 2-club on 12 vertices. 
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For a UDG to be a 2-club, it is necessary and sufficient that the lens of any pair of 

vertices contains at least one vertex (then the distance between these vertices does not 

exceed two). Thus, working with disc lenses is an important part of the UDG study. The 

UDGCreate system allows you to build lenses of two or more disks (Fig. 4), while the 

design of the lens and the convenience of working with it use the constructive tools of the 

theory of R-functions [7]. 

 

 
Fig. 4. Building lenses in UDGCreate 

 

The Euclidean distance between any pair of vertices of a 2-club does not exceed 

two. This ensures that the entire 2-club lies at the intersection of three circles of radius 2 

centered at any vertices of the 2-club. Such an intersection forms a figure called the 

Reuleaux triangle and such curvilinear triangles are often used in reasonings related to 2-

clubs. The UDGCreate system allows you to build Reuleaux triangles for any triple of 

graph vertices. (Fig. 5). 

 
Fig. 5. Reuleaux triangle in UDGCreate 

 

All currently known 3-dominated 2-clubs have at least one dominant set, which is 

a clique. On the other hand, 2-dominated 2-clubs are known that do not have a dominant 

set that is a clique (an obvious example is the 5-cycle). The fact that such a dominant 

clique (or a dominant triangle) exists for every 3-dominated 2-club implies the existence 

of a ½-approximate algorithm for finding the maximum 2-club. Thus, an important 

function of the UDGCreate system is the ability to find dominant cliques (Fig. 3) and 5-

cycles without chords. 
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The UDGCreate system is currently used as a base for performing laboratory work 

on the course “Problems of Graph Theory in Physics” at the Educational and Scientific 

Institute of Computer Physics of V.N. Karazin Kharkiv National University. 
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ЕМПАТІЙНА КУЛЬТУРА ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА 

 

Лі Юаньці 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкривається роль емпатійної культури майбутнього вчителя 

музичного мистецтва як базової складової його готовності до професійно-

педагогічної діяльності. Визначено суть і зміст структурних компонентів 

(емоційного, когнітивного, діяльнісного, рефлексивного) досліджуваного 

феномену.  

Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, емпатія, 

емпатійна культура, професійна готовність, структурний компонент. 

The article reveals the role of the empathic culture of the future music art teacher 

as a basic component of his/her readiness for professional and pedagogical activities. 

The essence and content of structural components (emotional, cognitive, activity, 

reflexive) of the examined phenomenon are determined.  

Key words: future teacher of music art, empathy, empathic culture, professional 

readiness, structural component. 
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Нагальною потребою суспільства на сучасному етапі його розвитку є 

створення атмосфери духовності, гуманності взаємовідносин. Зближенню людей, 

їхньому взаєморозумінню сприяють добрі, чуйні, уважні взаємини між ними, прояв 

причетності до проблем ближнього, чуйність, співчуття і співпереживання. 

Особливо прояв указаних якостей важливий для вчителя музичного мистецтва. 

Необхідною умовою гуманізації освіти, у тому числі музичної, є організація 

оптимального педагогічного спілкування – такого спілкування вчителя з учнями у 

процесі навчання, що забезпечує ефективні умови для розвитку творчого 

потенціалу зростаючої особистості. Але чи буде педагогічне спілкування таким, що 

забезпечує оптимальний вплив на розвиток учнів, залежить від сформованості 

емпатійної культури вчителя. Проте, як свідчать результати сучасних досліджень, 

рівень сформованості означеної культури у майбутніх учителів музичного 

мистецтва є недостатнім. Воднораз більшість проблем виникає саме через невміння 

вчителя співпереживати учню, співчувати йому, стати на його позицію, виявляти 

доброзичливість, почуття причетності до всіх «перемог» і «поразок» вихованця, 

прислухатися до його переживання, тобто через відсутність у педагога якостей, що 

складають його емпатійну культуру.  

Між тим доводиться констатувати, що проблема формування емпатійної 

культури майбутніх учителів музичного мистецтва з позиції педагогічної науки 

досліджена недостатньо. Зокрема, недостатньо розкрита роль і значення вказаного 

феномену для оптимізації діяльності вчителя музичного мистецтва, потребує 

подальшої розробки науково-методичне забезпечення емпатійної підготовки 

майбутнього педагога-музиканта (концептуальні підходи, технологію, педагогічні 

умови, навчально-методичний інструментарій). 

Аналіз наукової літератури та вивчення практичного стану досліджуваної 

проблеми дає підстави констатувати, що емпатійна культура розглядається з 

опорою на трактування емпатії, яка, у свою чергу, є предметом вивчення багатьох 

наукових дисциплін. 

Емпатія у психологічних словниках визначається як здатність людини 

емоційно відгукуватися на переживання інших людей. Учені розглядають емпатію 

як форму раціонально-інтуїтивного відбиття іншої людини, що дає можливість 

подолати її психологічний захист і осягнути причини та наслiдки самовиявлень 

(властивостей, станiв, реакцiй) із метою прогнозування та адекватного впливу на її 

поведінку [1]. 

Педагогічну емпатію майбутнього вчителя музичного мистецтва розуміємо 

як ціннісне особистісно-професійне утворення, що характеризується емоційно-

почуттєвим ставленням педагога до розуміння своїх вихованців у процесі творчої 

взаємодії [2; 3]. Іншими словами, педагогічна емпатія – це здатність вчителя до 

розуміння, аналізу та оцінки емоційних станів учнів, що виявляються в дієвій 

допомозі їм, у подоланні їхніх труднощів, хвилювань та певних станів [4]. 

Емпатійну культуру вчителя музичного мистецтва визначаємо як 

інтегративну професійну якість особистості, що виявляється у здібності емоційно 

відгукуватися переживанням учня, розпізнавати думки і почуття учнів, піддавати 
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рефлексії події і поведінку, осмислювати їх і вже відповідно до цього будувати свої 

відносини з учнями, передбачаючи їх точку зору і зважаючи на їх внутрішню 

позицію. 

Основною метою формування емпатійної культури у майбутніх учителів 

музичного мистецтва вважаємо опанування ними сукупністю знань, умінь, навичок 

та досвіду емпатійної поведінки для забезпечення активності, готовності та 

прагнення до здійснення продуктивної взаємодії з учнями в майбутній музично-

педагогічній діяльності.  

У структурі емпатійної культури особистості (Ф. Ахметшина, В. Бойко, 

Ю. Гордєєв, Ю. Саламатіна та ін.) виокремлюють емоційний, когнітивний, 

діяльнісний (поведінковий) та рефлексивний компоненти. 

Емоційний компонент емпатійної культури вчителя, у тому числі педагога-

музиканта, виявляється у здатності до перцепції, співчувати іншій людині; 

емоційно відгукуватися на переживання учня, разом із ним налаштовуватися на 

єдину «емоційну хвилю», у здатності оцінювати і прогнозувати адекватні способи 

поведінки відповідно до емоційного стану учня; у прагненні і здатності коригувати 

обрані способи взаємодії; здатності ідентифікувати свої емоції з емоціями учня; 

обирати найбільш комфортні, сприятливі та найменш дистресивні для учнів 

способи поведінки. До цього компоненту відносять також таку емпатичну якість, 

як емпатійна інтуїція [4]. 

Когнітивний компонент емпатійної культури вчителя визначається 

гностичною здатністю розпізнавати думки та почуття учнів, прогнозувати їх 

реакції у вербальній і невербальній формі; передбачає знання способів 

«розпізнавати» іншого, зокрема його емоційні стани та переживання.  

Когнітивний компонент включає також такі особистісно-професійні якості, 

як емпатійна спостережливість (здатність фіксувати під час спостереження учнів 

прояви їхньої поведінки: мовні акти, міміку, пантоміміку та адекватно відображати 

їх у взаємодії) та емпатійне слухання (умінні відчути душевний стан 

співрозмовника на основі розуміння змісту почутого) [3; 4]. 

Діяльнісний (поведінковий) компонент емпатійної культури вчителя 

музичного мистецтва включає: 

- уміння долати суб’єктивні помилки сприйняття; функціональний, 

інерційний, проеційний та інфантильний типи педагогічної перцепції; уміння 

розпізнавати справжню природу вчинків учнів (нещирість, імітація соціально 

схвалюваних якостей тощо);  

- уміння закріплювати психічні стани учня, що тимчасово виникають, 

найбільш часто і сильно проявляються у формі відчуття і співпереживання; 

- уміння висловлювати своє співчуття конкретними діями;  

- комунікативні вміння, що виявляються, зокрема, у здатності будувати свої 

взаємини і творчу взаємодію з учнем, заздалегідь передбачаючи його точку зору, 

реакції, дії; у вмінні прийняти думку учня; в умінні знайти компромісний варіант 

вирішення конфліктної ситуації тощо; 
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- уміння передбачати можливі труднощі у взаємодії з учнем та намічати 

шляхи та способи їх подолання;  

- уміння здійснювати зворотний зв’язок, концентруючи всі психічні 

пізнавальні процеси учнів. 

Рефлексивний компонент емпатійної культури вчителя музичного 

мистецтва передбачає здатність до рефлексивного позиціонування відповідно 

власної емпатійної поведінки, в умінні узагальнювати та робити висновки як на 

підставі логіки, так і на основі несвідомих зіставлень з минулим досвідом та на 

основі інтуїції; уміння подумки відтворювати в деталях внутрішній світ учня, 

проникаючи у його мотиваційну сферу. Завдяки рефлексії педагог має можливість 

визначити, наскільки педагогічно доцільним, цілеспрямованим, послідовним та 

ефективним був його вплив на учнів, якою мірою досягнуто попередньо 

прогнозований результат.  

Оскільки рефлексія грає детермінуючу роль у формуванні й розвитку інших 

професійних якостей, тому освітній процес у педагогічному ЗВО має бути 

організований так, щоб вже з першого курсу в майбутніх педагогів-музикантів 

рефлексія формувалася не стихійно, а керовано. 

Варто підкреслити, що когнітивний та діяльнісний компоненти виявляються 

також у вмінні використовувати експресивний потенціал вербальних (усного 

слова) і невербальних (мімічних та пантомімічних) засобів спілкування для 

актуалізації душевних переживань учня в умінні імітувати вербальну та 

невербальну експресію учнів. 

Отже, професіоналізм у діяльності педагога-музиканта значною мірою 

визначається його емпатійними якостями, адже означений вид діяльності є 

унікальною сферою довіри між вчителем і учнем, що породжує основу для їх 

взаємодій та взаємної відповідальності. Слід відзначити, що традиційні види 

формування емпатійної культури в сучасних педагогічних ЗВО зводяться 

здебільшого до репродуктивних способів засвоєння знань і вмінь, тож виникає 

необхідність у розробці інноваційних форм набуття необхідних професійно-

емпатійних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва. 
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Уточнено методи творчого самовираження музично-педагогічних 

працівників як способи розкриття власного потенціалу та позиціонування себе в 

ролі популярного й успішного музиканта чи співака. З’ясовано ставлення 

студентів до популярної музики, популяризації кращих музичних творів серед 

шанувальників та учнів. Виявлено тенденцію зацікавленості популярною музикою 

в Китаї та потреби у вдосконалюванні методики викладання класичної музики.  

Ключові слова: творчість, музичні здібності, популярність, музично-

педагогічні працівники, вокальна майстерність, зміст вищої музичної освіти. 

The methods of creative self-expression of music and pedagogical workers as ways 

of revealing one's own potential and positioning oneself in the role of a popular and 

successful musician or singer are specified. The attitude of students to popular music, 

popularization of the best musical works among fans and students was found out. There 

is a tendency of interest in popular music in China and the need to improve the methods 

of teaching classical music. 

Key words: creativity, musical abilities, popularity, music and pedagogical 

workers, vocal skills, the content of higher music education. 

 

Сучасне освітнє середовище є особливим і дискусійним, змінюються 

пріоритети, нівелюються цінності, що заповнювали простір останнім часом. 

Нинішній стан реагування на військові події  в Україні та в усьому світі вимагає 

переоцінки національних устоїв, стереотипів у різних видах діяльності, ставлення 

до себе й до оточуючих. Творче самовираження особистості є здатністю 

максимально повно розкривати й презентувати власний потенціал у життєвій, 

професійній, соціальній сферах, що й розуміємо як особистий досвід людини.  

Цінність цієї дефініції полягає в тому, що під впливом творчих ідей ініціативних та 

активних  людей змінюється освітнє середовище. Змістова наповнюваність 

освітнього середовища не може бути стереотипною, вона змінюється під впливом 

тенденцій і пріоритетів у суспільстві. Як зазначають       Л. Рибалко, Г. Твердохліб, 

Р. Черновол-Ткаченко [3], освітньому середовищу притаманні гнучкість (швидка 

перебудова освітніх структур до потреб особистості), неперервність (взаємодія та 

наступність у діяльності елементів), варіативність (зміна мети і завдань освітнього 

середовища відповідно до потреб населення в освітніх послугах),  інтегрованість 

(поєднання змістових елементів структури середовища), відкритість (можливості 
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запозичення й впровадження нових ідей, партнерство в освіті). На наш погляд, 

освітнє середовище має бути розвивальним та сприятливим для творчого 

самовираження суб’єктів освітнього процесу, зокрема для працівників музичного 

мистецтва.  

Музично-педагогічні працівники є носіями музичної та естетичної культури 

особистості, а метою їхньої діяльності – створення підтримуючого освітнього 

середовища, в якому відбувається творче самовираження талановитої молоді. 

Трансляція культури в суспільстві має здійснюватися самодостатніми його 

громадянами, які сприймають та відновлюють красиве й неповторне. Саме до таких 

громадян віднесемо музично-педагогічних працівників, які навчають школярів 

музичному мистецтву, розширюють коло прихильників красивої музики й 

мелодійного співу, виховують духовність та інтелект нації. 

Метою статті – розкрити методи творчого самовираження музично-

педагогічних працівників  у освітньому середовищі.  

Як зазначає Чжоу Мейтун [4], музично-педагогічні працівники мають 

добирати гарний репертуар музичних творів «китайського стилю», критично 

оцінювати значимість популяризації того чи іншого твору. Творчому 

самовираженню особистості сприяє, безумовно, різноманіття музичних стилів. 

Поп-музика «китайського стилю»  не вимагає високого вокального діапазону для 

співу та підходить до популярного співу. У навчанні музиці використовують 

мелодійні та гармонійні твори, а їх зміст слід ретельно аналізувати й сприймати 

їхню колоритність.  Поряд з критичною оцінкою змісту музичного твору та вибору 

способів його виконання формуються вміння творчого самовираження музично-

педагогічних працівників. Однак, автором не пояснюються питання вибору й 

оцінювання якості музичних творів з позиції  суб’єктивних потреб і практичної 

значущості творчого самовираження музично-педагогічних працівників. Змістова 

наповнюваність творчого самовираження музично-педагогічних працівників  у 

освітньому середовищі відбивається в цілісній системі навчальних планів, у яких 

ураховуються базова теорія, прикладна теорія, практика виконання і створення  

музичних творів тощо. Окрім цього, в системі навчальних програм з популярної 

музики є практичні курси, як-от: народна гармонія, народний спів, написання 

популярних пісень, популярне інструментальне музичне виконання, популярна 

вокальна музика, історія популярної музики, оцінка музики.   

Як зазначає Лю Сінву [1], позивним є поєднання змісту популярної та 

класичної музики. Оскільки студенти не дуже полюбляють класичну музику, а 

надають перевагу популярній музиці, то необхідно виконання класичної музики 

вдосконалювати, навчитися майстерно інтерпретувати зміст тексту. Розвиток 

класичної музики в Китаї свідчить про її духовну цінність й естетичність 

сприйняття. Поєднуючи сказане вище, зазначимо про те, що автор акцентує увагу 

на пошуках ефективних прийомів виконання музичних творів. У контексті слід 

відмітити роль творчого самовираження музично-педагогічних працівників у 

виконанні як класичної, так і популярної видів музики. Привернути увагу студентів 

можливо за умови використання інноваційних методів і форм навчання музичній 

майстерності. Цілком погоджуємося з Лю Сінву в тому, що необхідно 

застосовувати передові інформаційні технології в навчанні, презентувати музичні 
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матеріали через мультимедіа, щоб студенти мали можливість поєднувати спів і 

слухання. Цей метод навчання змінює на краще комунікацію між студентами і 

викладачами, збагачує їхній емоційний досвід, підвищує ефективність освітнього 

процесу.  

Чжуан Цин [5] зазначає, принаймні, два способи педагогічного впливу на 

творче самовираження музично-педагогічних працівників у освітньому 

середовищі. По-перше, введення популярної музики як мети навчання, побудова 

плану навчання, вивчення теорії музики, що є основою вокальної майстерності 

музично-педагогічних працівників. Згодом матеріал з теорії музики засвоюється, 

розуміється та перетворюється на власні знання особистості. Студентам необхідно 

уточнювати зміст пісні, навчитися сприймати емоції змісту пісні, вибирати красиві 

музичні твори. По-друге, викладачі відіграють важливу роль у викладанні 

музичних курсів, мають можливість постійно оновлювати традиційні освітні 

концепції та методи навчання, оптимізувати механізми викладання популярної та 

традиційної музики, знайти методи заохочення до слухання й виконання музичних 

творів на творчому рівні. Створення нових навчальних курсів вимагає командної 

роботи, тому важливими є акценти професіоналізму й педагогічної майстерності 

музично-педагогічних працівників.  

Нам імпонують педагогічні методи і форми організації навчання майбутніх 

учителів музики, що згадуються в науковій праці  Є. Проворової [2]. На нашу 

думку, вони впливають на творче самовираження працівників музичної сфери, 

оскільки створюють умови для: пошуків нових способів розкриття власного 

потенціалу в спільній діяльності професійно спрямованих фахівців (ділові та 

рольові ігри, методика кейсів, педагогічні майстерні, музичні вітальні); 

ознайомлення з основами інноваційної діяльності (відео-концерти, 

відеопрезентація творчих доробок, музичні проєкти); опанування вміннями 

релаксації (слухання красивої музики, створення скарбнички музичних творів, 

навіювання, моделювання ситуації майбутніх дій). На жаль, недостатньо розкриті 

зв’язки між педагогічними засобами позитивного впливу на особистість та 

емоційними проявами в професійній діяльності. У цьому напрямі ефективними є 

рефлексивні методи (самоаналіз, самопереконання, самопримушення тощо), котрі 

використовуються в процесі розробляння індивідуального освітнього маршруту, 

створення карти власних досягнень та історій, проєктування нових шляхів 

професійної самореалізації. Практично значущими є творчі завдання, які, на 

відміну від репродуктивних і реконструктивних завдань, вимагають сили волі й 

витривалості, ентузіазму як здатності розв’язувати складні  ситуації, стан 

максимально повної самоефективності людини. Під впливом творчих завдань 

розвивається інтуїція та почуття впевненості в досягненнях й перемогах. Особливої 

уваги заслуговують тренінгові заняття, оскільки в процесі їх проведення тренується 

пам’ять, що лежить в основі формування вмінь, у тому числі й умінь творчого 

самовираження особистості. 

Отже, методи творчого самовираження музично-педагогічних працівників – 

це способи розкриття власного потенціалу та позиціонування себе в ролі 

популярного й успішного музиканта чи співака, презентації й популяризації 

кращих музичних творів серед шанувальників та учнів, оптимального 
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використання засобів музичного мистецтва для професійно-педагогічної 

самореалізації в освітньому середовищі. 
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ФУНКЦІЇ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ  

(НА ПРИКЛАДІ ЖУРНАЛУ «ОДНОКЛАСНИК») 

 

Лу Сюй 

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено суть дефініції «дитяча періодика». На прикладі науково-

популярного підліткового журналу «Однокласник» розкрито та узагальнено його 

освітньо-педагогічні рубрики (художньо-літературна, історико-освітня, психолого-

педагогічна, здоров’язбережувальна та ін.). Визначено основні функції журналу 

«Однокласник» – науково-пізнавальна, самоосвітня, мотиваційна, інформаційна, 

виховна, психолого-практична, орієнтаційна, етична та розважальна. 

Ключові слова: дитяча періодика, журнал «Однокласник», функції, підлітки. 

The article defines the concept of “children’s periodicals”. On the example of the 

popular science teen magazine “Odnoclasnuk” (“Classmate”) its educational and 

pedagogical rubrics (art-literary, historical-educational, psychological-pedagogical, health-

preserving, etc.) are opened and generalized. The main functions of the magazine 

“Odnoclasnuk” (“Classmate”) are defined – scientific-cognitive, self-educational, 

motivational, informational, educational, psychological-practical, orientation, ethical and 

entertaining. 

Key words: children’s periodicals, the magazine “Odnoclasnuk” (“Classmate”), 

functions, teenagers. 
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Одним із засобів, що впливають на формування особистості дитини, слугують 

дитячі періодичні видання. Дитяча періодика як галузь дитячої літератури з кожним 

роком розширюється, змінює форми, зміст, щоб відповідати вимогам сучасних читачів 

та конкурентоспроможності видавців. Утім основними функціями дитячої періодики 

залишаються популяризація провідних пізнавальних, науково-просвітницьких, 

культурних та педагогічних ідей. 

Зазначимо, що під поняттям «дитяча періодика» розуміємо періодичні видання, 

призначені для дітей [2]. До категорії дитячої періодики належать газети і журнали для 

дитячої та юнацької аудиторії [4, с. 197–199]. Зважаючи на те, що дитяча періодика є 

складовою дитячої літератури, вона має свій формозміст, адресований читачеві, містить 

твори для дітей, про дітей, твори-адаптації для дитячого читання і творчість самих 

дітей, а також є тим джерелом, яке має задовольняти дитячі емоційні, естетичні та 

етичні запити. [3, с. 5–6]. 

В аспекті досліджуваного питання привертає увагу той факт, що дитяча 

періодика чітко зорієнтована на різні вікові періоди дитинства й слугує одним із 

важливих засобів виховання, навчання, розвитку особистості дитини, її комунікації зі 

світом, організації дозвілля, а також популяризації пізнавальних та педагогічних ідей. 

Відповідно до ДСТУ 29-62002 дитячу періодику класифікують за чотирма групами: 

І група – видання для дітей віком до 5 років включно; II група – від 6 до 10 років; 

III група – від 11 до 14 років; IV група –від 15 до 18 років [1]. 

Вивчення й аналіз історико-педагогічної та сучасної наукової літератури 

засвідчує, що питання дитячої періодики розглядалися такими дослідниками, як: 

Т. Давидченко, Т. Єжижанська, О. Кочегарова, Р. Стаднійчук, Ю. Стадницька, 

Т. Старченко, Е. Огар, О. Орлик, Л. Кусий, У. Лешко, Т. Татакі, Н. Яблоновська та інші. 

Однак, тематика функцій дитячої періодики на прикладі журналу «Однокласник» не 

була предметом окремого наукового пошуку. 

Зазначимо, що журнал «Однокласник» – це щомісячний ілюстрований 

український журнал для підлітків. Його започатковано ЦК ЛКСМУ (МДС) у жовтні 

1923 р. під назвою «Червоні квіти». 1931 року, об’єднавшись із виданням 

«Більшовиченятко» (видавався для молодших школярів), журнал отримав назву 

«Піонерія», а з січня 1991 р. – «Однокласник» [2, с. 146–147]. Уточнимо, що межами 

нашого дослідження є період із січня 1991 р. до грудня 2015 року.  

Схарактеризуємо функції дитячої періодики на прикладі журналу «Однокласник», 

цільова аудиторія якого охоплювала дітей III і IV груп (ДСТУ 29-62002) [1], на основі 

аналізу категорій-рубрик журналу, що виходили в різні роки досліджуваного періоду: 

- художньо-літературна категорія складалася з двох основних рубрик. Перша 

містила науково-фантастичні оповідання, повісті, детективи, романи, художні твори 

для підлітків таких авторів, як: Т. Шевченко, М. Вінграновський, В. Нестайко, Д. Чуб, 

А. Мерріт, Л. Крокет та ін. Другою була рубрика «Літературна студія школярів 

«Росинка», яка наповнювалася віршами та оповіданнями самих школярів. Наприклад, 

на сторінках журналу «Однокласник» за 1991 р. [6] було опубліковано патріотичні 

вірші учня 11-го класу Скелівської середньої школи Львівської обл., що відображали 

тогочасний стан ідеологічного і духовного розвитку українського суспільства: 

І хоч тяжка дорога буде – 
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Іди, не відступай назад. 

І на шляху впадуть Іуди... 

У 2000-х роках цю рубрику було перейменовано на «Літературний однокласник». 

Така категорія рубрик журналу була спрямована на формування системи моральних 

цінностей підлітків, мотивацію на розширення і поглиблення своїх знань з художньої 

літератури, розвиток творчості, набуття практичного досвіду з написання власних 

творів. Тож основними функціями цих рубрик були: науково-пізнавальна, самоосвітня 

та мотиваційна; 

- історико-освітня категорія «Історія України», де друкували історичні 

матеріали про розвиток українських земель. У свою чергу, рубрики «Перехрестя», 

«Аргументи і факти», «Майдан» містили різносторонні питання від підлітків та 

відповіді-роздуми від фахівців-педагогів. Зокрема це були питання, що стосувалися 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, роз’яснення законодавчих документів, 

питання окремих шкільних предметів, дотичних до матеріалів цієї рубрики (з історії, 

літератури, англійської мови тощо), інформація про шкільні конкурси, умови вступу до 

середніх та вищих навчальних закладів тощо. Продовжувалися рубрики віршованою 

сторінкою. Варто відмітити, що рубрика «Перехрестя» містила певний релігійно-

патріотичний колорит (була започаткована на початку 1990-х років).  

Для кращого розуміння наведемо приклад оформлення такої рубрики журналу 

«Однокласник» за 1991 р.: «Я присягаюся у вірності своїй країні та її прапору. Єдиний 

народ перед Богом, свобода і справедливість для всіх». Щоранку звучать ці горді слова 

в древньому Києві... для хлопчиків та дівчаток із School Tomorrow» [6, с. 9]. 2015 року 

з’являється рубрика «Реформа школи», що розкривала питання реформування 

середньої освіти в Україні, вимоги до абітурієнтів, права учнів у школі тощо.  

У цій категорії рубрик окрім науково-пізнавальної та самоосвітньої, яскравого 

вираження набували інформаційна функція дитячої періодики (озброює читача 

широким спектром важливої інформації про історичні та сучасні події, нагальні шкільні 

питання тощо) та виховна (долучає підлітків-читачів до вивчення історичних подій, до 

усвідомлення державних цінностей шляхом вивчення матеріалів патріотичного та 

педагогічного характеру, розвитку моральних якостей тощо);  

- психолого-педагогічна категорія рубрик у різні роки мали назву «tete-a-tete», 

«Співбесідник», «365», «Хочу сказати», «Вернісаж», «Корисні поради на кожен день 

для підлітків» та ін. Це були рубрики психолого-педагогічного спрямування, що 

містили відверті листи-розповіді підлітків, обмін думками про їхні вікові переживання, 

питання дорослішання, відносин з однолітками, батьками, учителями, про шкідливі 

звички, правила поводження в суспільстві та певних життєвих ситуаціях тощо. 

Наведемо приклади заголовків окремих статей-рубрик: «Подарунки: вручати і як їх 

приймати» [7, с. 13], «Вільний час», «Синдром Карлсона» [8, с. 15, 18], «Хто любить 

тату?» [9, с. 7], «Знаки небезпеки» [10, с. 24], «Вияв агресії чи спосіб 

самоствердження?» [11, с. 24].  

Досить популярною була рубрика «Салон краси», яка містила інформацію про 

догляд за шкірою, тілом, про стиль і моду підлітків тощо, наприклад: «Чи розумієшся 

ти в моді?» [9, с. 7], «Make-up на новорічне свято» [12] тощо. У цій категорії рубрик 

варто виділити психолого-практичну (спрямована на напрацювання і освоєння вмінь і 

навичок використання психолого-педагогічних знань тощо) та орієнтаційну 
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(орієнтована на мисленнєву, розумову, психологічну складову розвитку підлітків як 

керівництво до дії або як орієнтир на розвиток особистості, організацію дозвілля 

підлітків тощо) функції; 

- здоров’язбережувальну категорію рубрик представляла рубрика «Спортзал», 

яка вміщувала пропагандистську інформацію про здоровий спосіб життя підлітків і 

була спрямована на реалізацію соціально-виховної та практичної функцій дитячої 

періодики; 

- розважальна категорія рубрик містила анекдоти, смішинки, кросворди, 

астрологічний календар, фокуси, ігри з карт (наприклад, пасьянси, бридж, ворожіння 

на картах тощо), рекламу фільмів, мультфільмів, комп’ютерних ігор, простих 

кулінарних рецептів, інформацію про відомих українських та закордонних музикантів, 

тексти та ноти пісень тощо. Ця категорія рубрик виконувала розважальну та етичну 

функції.  

Зазначимо, що до кожного номеру журналу виходила книжечка-брошурка 

«Бібліотечка журналу «Однокласник»», яка містила аналогічні рубрики: самозахист, 

психологічна рубрика, музична рубрика, історія України тощо. 

Отже, підсумовуючи зазначене вище, констатуємо, що основними функціями 

журналу «Однокласник» були такі: науково-пізнавальна, самоосвітня, мотиваційна, 

інформаційна, виховна, психолого-практична, орієнтаційна, етична та розважальна. 

Реалізації названих функцій сприяли художньо-літературні, історико-освітні, 

психолого-педагогічні, здоров’язбережувальні, розважальні категорії рубрик журналу 

«Однокласник», які слугували дієвим засобом виховання, навчання, розвитку 

особистості підлітка, комунікації зі світом, організації дозвілля, а також популяризації 

пізнавальних та педагогічних ідей. 
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СКЛАДНИКИ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ  

 

Майстрюк І. С. 

здобувачка ІІІ (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті розкрито структуру самоосвітньої компетентності. 

Акцентується увага на тому, що в самоосвітній діяльності школярів вагоме місце 

займає володіння сучасними інструментами самоосвіти. Проаналізовано та 

виділено структурні компоненти самоосвітньої компетентності. 

Ключові слова: компонент самоосвітньої компетентності, освітній процес, 

самоосвіта, самоосвітня компетентність, структура самоосвітньої 

компетентності. 

The structure of self-educational competence is revealed in the article. Emphasis 

is placed on the fact that in the self-educational activities of students an important place 

is occupied by the possession of modern tools of self-education. The structural 

components of self-educational competence were analyzed and identified. 

Key words: component of self-educational competence, educational process, self-

education, self-educational competence, structure of self-educational competence. 

 

Питання формування самоосвітньої компетентності у школярів є актуальним 

на теперішній час, оскільки нові умови життєдіяльності в цифровому суспільстві 

потребують від випускників закладів загальної середньої освіти сучасного 

світогляду, розвинених творчих здібностей і навичок самостійного і наукового 

пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості [7].  

Лише готуючи особистість, яка здатна до самоосвіти, сучасна школа може 

реалізувати модель випускника, спроможного до розв’язання глобальних і власних 

проблем, саморозвитку та творчої самореалізації, розширення кругозору, пошуку 

нових знань, розвитку вмінь самостійного здобуття інформації стали актуальною 

потребою сучасності [9]. 

Проблематиці формування самоосвітньої компетентності присвячено 

психолого-педагогічні дослідження таких учених, як: І. Вікторенко, Н. Вовк, 

І. Федь [10]; Л. Білоусова і О. Кисельова [1]; В. Гайда [2]; Л. Шапошнікова [11]; 

О. Копил [5] та ін.  

У наукових розвідках пропонується різні підходи до визначення суті 

самоосвітньої компетентності школярів. Із точки зору Л. Броннікової, 
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В. Введенського, С. Велде, О. Герасимової, І. Зязюна, І. Преображенської, 

Л. Панаріна, Ю. Подповетної, А. Ратушинської, Л. Черепанова та інших учених, 

самоосвітня компетентність виявляється в якості особистості, яка характеризується 

здатністю до систематичної, самостійно організованої діяльності, спрямованої на 

продовження власної освіти [8]. Н. Бухлова, Ю. Глазков, В. Зимін, Н. Омаров, 

Р. Сагітова, В. Симонов, Н. Коваленко, О. Чеботарьова, Н. Шубіна, 

Г. Щедровицький та інші дослідники розглядають самоосвітню компетентність як 

інтегративну якість особистості, що проявляється в наявності певних знань, 

умінь та навичок, здібностей та певних особистісних якостей [3]. 

У межах нашого дослідження будемо дотримуватися визначення 

самоосвітньої компетентності як інтегративної якості особистості, що 

проявляється в здатності до цілеспрямованої, самостійно організованої освітньої 

діяльності, а також у наявності певного комплексу знань, умінь, навичок та 

особистісно-професійного досвіду [8]. 

Розв’язання проблеми формування самоосвітньої компетентності школярів 

вимагає розуміння її структури. Аналіз психолого-педагогічних досліджень дає 

підстави свідчити, що вченими пропонується виділення у структурі самоосвітньої 

компетентності окремих взаємозалежних та взаємообумовлених компонентів, у 

кожному з яких вагоме місце займає володіння сучасними інструментами 

здійснення самоосвітньої діяльності.  

Так, Н. Коваленко у структурі самоосвітньої компетентності виокремлює такі 

компоненти: мотиваційно-ціннісний (активність, прагнення, усвідомлена 

особистісна настанова, ціннісна орієнтація на самовдосконалення в 

інтелектуальній сфері); організаційний (побудова самоосвітньої діяльності, 

цілеспрямованість, сконцентрованість, самокерування, саморефлексія в 

пізнавальній діяльності); процесуальний (самокерування рухом від пізнавальної 

мети до результату засобами самостійно організованої пізнавальної дальності, 

функціональність знань, умінь і навичок, їх самостійне вдосконалення) та як 

окремий складник – інформаційний (здатність і готовність працювати з 

інформацією, сучасними інформаційними технологіями для задоволення потреб 

власної самоосвіти, самореалізації) [4]. 

Л. Білоусова і О. Кисельова виділяють такі компоненти самоосвітньої 

компетентності: мотиваційно-ціннісний (усвідомлення цінності самоосвіти, 

реальної можливості досягнення результату з опорою на використання ІКТ, 

внутрішня потреба в самоосвіті, позитивна мотивація, емоційно-вольовий механізм 

тощо); організаційний (уміння чітко визначати мету самоосвіти, раціонально її 

планувати та організовувати); процесуально-інформаційний (поєднує такі вміння: 

інформаційно-пошукові (уміння раціонально вибирати інформаційно-пошукові 

системи, ефективно застосовувати їх інструменти тощо), інформаційно-аналітичні 

(уміння аналізувати, систематизувати інформацію, оцінювати її достовірність, 

релевантність тощо), технологічні (уміння ефективно використовувати засоби 
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інформаційно-комунікаційних технологій для опрацювання, інтегрування 

різноформатної інформації, створення інформаційних продуктів тощо); 

контрольно-рефлексивний (уміння здійснювати самоконтроль і рефлексію, у тому 

числі з використанням автоматизованих контрольно-діагностичних засобів) [1]. 

В. Гайда у своєму дослідженні виділяє такі складники самоосвітньої 

компетентності: ціннісно-мотиваційний (визначає усвідомлення школярами цілей 

навчання, глибоке розуміння цінності самоосвіти й пізнавальну спрямованість 

освітньої діяльності на інтелектуальний розвиток, формування потреби в 

систематичній і спланованій освітній діяльності, прояви ціннісних орієнтацій 

особистісного розвитку та внутрішньої потреби в самоосвіті); організаційно-

змістовий (визначає здатність учнів планувати власну навчально-пізнавальну 

діяльність і керувати нею, здійснювати добір відповідних видів і прийомів 

самоосвітньої діяльності); емоційно-вольовий (характеризує пізнавальну 

самостійність, вольові якості, ініціативність і відповідальність учня, забезпечує 

вміння емоційно переживати й осмислювати ціннісні орієнтації на отримання 

нових знань і проявляється в здібностях до мобілізації сил для подолання 

труднощів, що виникають у процесі освітньої діяльності, для підтримки 

пізнавальної активності й позитивного емоційного фону, стимулювання до 

активних дій, прояву наполегливості та витривалості); контрольно-рефлексивний 

(включає здатність учня здійснювати контроль і рефлексію освітньої діяльності; 

здійснювати самоаналіз, формувати адекватну оцінку власних досягнень під час 

вирішення складних завдань; порівнювати досягнуті результати з поставленими 

завданнями, коригувати й розробляти нові завдання) [2]. 

У своєму дослідженні І. Мося виділяє такі складові самоосвітньої 

компетентності: мотиваційно-ціннісний (передбачає наявність ціннісних 

орієнтацій особистості на оволодіння сучасними знаннями, пристрасного бажання 

виконати навчальне завдання, сформованість потреби в систематичній навчально-

пізнавальній діяльності); практично-діяльнісний (передбачає добір відповідних 

видів і прийомів самостійної роботи, володіння учнем «уміннями навчатися»); 

організаційний (передбачає раціональне планування та проєктування власних дій 

та регламентацію часу на виконання навчальних завдань тощо); особистісно-

рефлексивний (прямо пов’язаний із пізнавальною самостійністю, вольовими та 

світоглядними якостями, ініціативністю, відповідальністю, науковим мисленням, 

натхненням особистості) [6].  

Проведений аналіз психолого-педагогічних досліджень дає підстави до 

висновків про те, що більшість науковців єдині в поглядах на виокремлення у 

структурі самоосвітньої компетентності школяра компонентів, які мають 

мотиваційно-ціннісний, змістово-процесуальний та контрольно-рефлексивний 

зміст.  

Означені компоненти, як засвідчили результати виконаного дослідження, 

мають визначений специфічний характер, а їх розвиток має відбуватися 
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цілеспрямовано. Проведене уточнення структурних компонентів самоосвітньої 

компетентності школяра є основою для подальшого встановлення як їх змісту, так 

і особливостей їх формування в освітньому процесі закладів загальної середньої 

освіти. 
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Нормативні документи, програми НУШ орієнтують учителів на нові форми 

і методи оцінювання з метою розвитку в учнів системи необхідних життєвих 

компетентностей. У цій статті автором розглянуто можливість застосування 

технологій формувального оцінювання в процесі формування іншомовної 

компетентності на уроках англійської мови. 

Ключові слова: оцінювання, навчальні досягнення, моніторинг, активізація, 

англійська мова. 

Educational documents, programmes NUS orient teachers to new forms and 

methods of assessment in order to form in students the system of necessary skills 

competencies. The author of the article considers the possibility of using formative 

assessment technologies in the process of forming foreign language competencies at 

English lessons. 

Key words: formative evaluation, educational achievements, monitoring, English 

language, motivation. 

 

У Концепції Нової української школи зазначені нові підходи до оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти, спрямовані на формування та розвиток 

предметних і ключових компетентностей особистості, необхідних для її успішної 

самореалізації в суспільстві. Одним із напрямів освітньої реформи є впровадження 

системи формувального оцінювання, яка має заохочувати школярів до навчання та 

досягнення високих результатів, оцінювати їхній прогрес і компетентності, а не 

лише кінцевий результат навчання. 

Як відомо, формувальне оцінювання – це інтерактивне оцінювання прогресу 

здобувачів освіти в опануванні іншомовного спілкування, що дає змогу вчителю 

визначити потреби учнів та адаптувати процес навчання. Це явище не є новим в 

освіті.  

Західні та вітчизняні дослідники (І. Улановська, Г. Голуб, М. Пінська, 

Б. Блум, Л. Шепард, Д. Вільям) визначають формувальне оцінювання як 

оцінювання для навчання (Assessment for Learning), яке базується на основі 

співпраці вчителя та учнів, де учень є рівноправним учасником оцінювання та 

навчального процесу в цілому. При компетентнісному підході мета формувального 

оцінювання полягає не в констатації рівня досягнутого результату навчання, а в 

оцінюванні прогресу кожного здобувача освіти з метою внесення змін у 

навчальний процес за потреби. Крім того формувальне оцінювання дає можливість 

учням усвідомлювати та відстежувати власний прогрес і планувати подальші кроки 

за допомогою вчителя [7, c. 7]. 
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Британські дослідники П. Блек і Д. Вільям у своїх роботах зазначають, що 

впровадження формувального оцінювання приводить до позитивних результатів 

навчання, а саме: дійового зворотного зв’язку між учнями і вчителем; ефективного 

навчання шляхом активної участі учнів у процесі самостійного опанування знань; 

коригування вчителем освітнього процесу з урахуванням результатів оцінювання; 

впливу оцінювання на мотивацію і самооцінювання учнів [7 , c. 10]. 

Водночас формувальне оцінювання сприяє реалізації стратегії успішного 

навчання, оскільки сприяє підвищенню впевненості учнів у власних силах, надає 

орієнтири та корисні поради на різних етапах уроку, забезпечує діалог «учитель – 

учень».  

Формувальне оцінювання, відповідно до вимог НУШ, підпорядковується 

таким принципам: формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних 

цілей; зосередження на учневі; забезпечення активної участі учнів у процесі 

пізнання; ознайомлення учнів із критеріями оцінювання; забезпечення можливості 

й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія); коригування спільно з 

учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання; 

неперервність; опора на якісне викладання навчального матеріалу [3, c. 3]. 

Сучасному вчителю необхідно творчо використовувати набуті знання, 

виявляти конструктивність в організації і плануванні уроку. Для визначення рівня 

засвоєння навчального матеріалу, прогресу учнів у процесі навчання 

використовуються різні техніки формувального оцінювання. Розглянемо деякі з 

них, які доцільно застосовувати на уроках іноземної мови.  

За допомогою електронних додатків можна перевірити рівень засвоєння 

знань із різних видів мовленнєвої діяльності (Socrative або Quizlet, Quizalize, 

Kahoot, FlipQuiz, Gimkit, Plickers та Flippity), регулювати рівень складності завдань. 

Peer-instruction (ефективний спосіб перевірки розуміння) – метод передачі 

учням ролі вчителя й можливість навчити інших тому, що вони самі вже опанували. 

Як приклад, можна доручити здобувачам освіти самостійно написати три 

запитання для тексту, які, на їхню думку, стосуються теми уроку. Це можуть бути 

завдання з кількома варіантами відповіді, доповнення й заповнення пропусків, 

запитання з короткою відповіддю. Учні можуть створити величезну кількість 

проєктів, що демонструватимуть їхнє розуміння, наприклад: плакат або колаж, 

який ілюструє тему; сценку або підкаст, де обговорюються порушені проблеми; 

діарама та розповідь за нею; mind-map; комікси за допомогою додатка «Canva»; 

розробка власних завданнь/питаннь/флеш-карток для перевірки один одного тощо. 

Рефлексією уроку може стати вправа «3 речення»: учні мають написати три 

твердження, які вони сьогодні дізналися/вивчили; 2 цікаві епізоди, що відбулися 

під час заняття й збагатили новими знаннями; одне речення – питання, яке в них 

усе ще залишилося. 

Graffiti Wall – додаток, за допомогою якого можна розмістити в класі серію 

завдань або sticky notes. Учні можуть записувати відповіді маркерами, вибирати 

стрілку для «доповнення» ідей своїх однокласників або робити помітку біля тих 

ідей, з якими вони згодні. Використання означеного додатку на уроці 

урізноманітнює навчальний процес, сприяє підвищенню зацікавленості учнів до 
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навчання, допомагає слабшим учням, адже вони мають можливість співвіднести 

свої відповіді з відповідями інших, ознайомитися із думками усіх учнів.  

Важливим інструментом оцінювання навчальних досягнень сучасного учня в 

процесі пізнання й самопізнання є самооцінювання. Його мета – підвищення 

здатності школяра до саморефлексії. Самооцінювання може здійснюватися на 

різних етапах навчальної діяльності як на етапі планування виконання навчального 

завдання (вироблення критеріїв оцінки), так і після завершення його виконання 

(оцінювання учнем власної роботи за виробленими критеріями) [5, c. 227]. На нашу 

думку, задля ефективного самооцінювання доцільно використовувати такі 

завдання, як «Таблиця для рефлексії», «Шкала».  

При виконанні завдання «Таблиця для рефлексії» учням пропонується 

заповнити таку таблицю: у першому стовпчику записується те, що здобувачі освіти 

знають із теми; у другому, що хотіли б дізнатися; у третьому – фіксується те, що 

зацікавило й було з’ясовано. У процесі виконанні завдання «Шкала» на полях 

зошита учні креслять шкалу й відзначає хрестиком (+) рівень виконання роботи (у 

нижньому краю сторінки – не впорався; посередині – впорався, але виникли 

проблеми; вгорі ‒ усе вийшло). Під час перевірки вчитель обводить хрестик, якщо 

погоджується з оцінкою учня, або малює свій, якщо не згоден. 

Результативним, на нашу думку, є використання мовного портфоліо – це 

особистий документ, який дає можливість учневі оцінити власну мовну 

компетенцію. Портфоліо учень формує та комплектує впродовж тривалого часу, 

збирає й систематизує свої досягнення, отримані результати під час опанування 

іноземної мови, а також окремі види виконаних робіт. 

Отже, використання методик формувального оцінювання сприяє 

підвищенню ефективності навчального процесу, мотивує здобувачів освіти до 

навчання, саморозвитку, самонавчання й самостійної оцінювальної діяльності, яка 

виражається в готовності особистості активно й свідомо контролювати та 

оцінювати свою роботу. У той же час, формувальне оцінювання дає можливість 

забезпечити прозорість процесу оцінювання. Активне застосування сучасними 

педагогами методики формувального оцінювання є одним із ключових чинників 

якісного та ефективного уроку іноземної мови. 
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У статті розглянуто поняття «веб-квест» як форма інтерактивного 

навчання здобувачів освіти в концепції НУШ. У рамках квесту вчитель формує 

пошукову діяльність школярів, задає параметри діяльності й визначає її часові 

межі. У такому випадку вчитель перестає бути «джерелом знань», створює 

необхідні умови для пошуку інформації, а учні перетворюються з пасивних об’єктів 

навчальної діяльності в її активних суб’єктів. 

Ключові слова: квест, веб-квест, Нова українська школа, смартфон, 

інформатика. 

The article considers the concept of “web-quest” as a form of interactive learning 

for students in the concept of NUS. As part of the quest, the teacher forms the search 

activities of students, sets the parameters of the activity and determines its time limits. At 

the same time, the teacher ceases to be a “source of knowledge”, creates the necessary 

conditions for the search for information, and students are transformed from passive 

objects of educational activity into its active subjects. 

Key words: quest, web-quest, New Ukrainian School, smartphone, 

computerscience. 

 

Як відомо, інтерактивне навчання є специфічною формою організації 

діяльності, яка має на меті створити комфортні умови навчання, за яких кожен 

учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Навчальний процес 

відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів, учителя [1, с. 42]. 
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Широке й ефективне впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і вчителів, є важливою 

стадією процесу реформування традиційної системи освіти в контексті глобалізації 

НУШ. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, 

аналізувати, систематизувати і вирішувати поставлені завдання є технологія веб-

квестів.  

Указану технологію створено в США в 1995 році дослідниками Б. Доджем і 

Т. Марчем, які вперше визначили методичні вимоги для гіпертекстового веб-

квесту. Існує низка досліджень учених щодо застосування веб-квестів у 

дистанційному навчанні (Г. Шаматонова), у контексті підвищення якості 

підготовки фахівців різного профілю (Я. Биховський, С. Мєшкова, В. Силантьєв).  

У перекладі з англійської мови слово “web” означає мережа (наприклад, 

інтернет-мережа), а “quest” (пошук) – тривалий цілеспрямований пошук, який може 

бути пов’язаний з прикладами або грою; це слово також служить для позначення 

одного з різновидів компʼютерних ігор [3], [4, с.119]. Як бачимо, веб-квест – це 

цілеспрямований пошук необхідної інформації в деякій мережі (мережі Інтернет). 

О. Гапеєва розглядає веб-технології в класичному розумінні як проблемне завдання 

з елементами рольової гри для виконання якої використовуються інтернет-

технології [2, с. 336]. 

Оскільки ми розглядаємо веб-квест з точки зору омвітнього процесу, то 

приймаємо таке визначення терміну «веб-квест»: це інтернет-пошук, метою якого 

є навчання, тобто отримання нових знань, закріплення наявних знань, закріплення 

навичок користування мережею Інтернет та ключових компетенцій. Результатом 

роботи з веб-квестом є публікація робіт учнів у вигляді вебсторінок, вебсайтів, або 

презентацій, які виконуються в Microsoft Office PowerPoint (Я. Биховський). У 

такому аспекті бачимо безпосереднє застосування квестів на уроках інформатики. 

Веб-квест складається з таких елементів: 

• вступ, де вказується термін проведення певної самостійної роботи і 

задаються вхідні умови; завдання різного ступеня складності для самостійного 

виконання; посилання на ресурси пошукової мережі Інтернет, які надають 

можливість знайти і «завантажити» необхідний матеріал: електронні адреси, 

тематичні чати, книги або методичні посібники, які знаходяться в бібліотеках; 

• поетапний опис процесу виконання певного завдання з поясненням 

принципів переробки інформації, допоміжними питаннями, причинно-

наслідковими таблицями, схемами, діаграмами; 

• висновки, які містять орієнтовні результати виконання завдання, шляхи 

подальшої самостійної роботи за зазначеною темою і тією галуззю, де можливо 

застосувати отримані результати [1, с. 35–37]. 

Тематика веб-квестів, які використовуються в школі на уроках інформатики, 

може бути найрізноманітнішою. М. Шаповалова розрізнює два основні типи веб-

квестів: короткострокові (розраховані на один-три уроки) і довгострокові 

(охоплюють декілька місяців, семестр або цілий навчальний рік) [5]. Веб-квест є 

видом діяльності школярів, для виконання якої вони здійснюють пошук інформації 

за допомогою мережі Інтернет за вказаними адресами, тому єдиною умовою для 
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успішного його проведення є наявність доступу до мережі Інтернет та відповідна 

підготовка вчителя та учнів. 

Веб-квест може виконуватися індивідуально, але групова робота дає значно 

кращий результат, при цьому досягаються дві основні цілі навчання – комунікація 

та обмін інформацією. 

Участь школяра у веб-квестах дає нові знання; уміння користуватися 

глобальними інформаційними ресурсами, сучасними засобами телекомунікації, 

новими пакетами прикладних програм; відкриває перспективи професійного 

зростання; удосконалює навички ділового колективного спілкування, спільного 

розв’язання проблем. Оскільки від ступеня особистої участі залежить оцінка 

роботи всієї команди, то в такому разі колективна робота допомагає подолати 

особисту неорганізованість, перемогти замкнутість, формуючи здатність брати на 

себе відповідальність. Участь у квест-проєктах дає можливість змоделювати, 

програти ситуацію, яка незабаром може виникнути в самостійному житті, 

підготуватися до неї.  

Учень вчиться орієнтуватися в різних обставинах, даючи об’єктивну оцінку 

своєї поведінки, з огляду на можливості інших людей, встановлюючи з ними 

контакти і впливаючи на їх інтереси. Учасники веб-проєкту мають можливість 

«приміряти себе» до професії, оцінивши свої знання і можливості, пізнати себе, 

оцінити практичну значущість різних спеціальностей і свою 

конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.  

Під час роботи з комп’ютерними технологіями змінюється і роль педагога, 

основне завдання якого – підтримувати і направляти розвиток особистості учнів, 

їхній творчий пошук. Відносини з учнями будуються на принципах співпраці та 

спільної творчості. У цих умовах неминучим є перегляд сформованих дотепер 

організаційних форм навчальної роботи: збільшення самостійної індивідуальної та 

групової роботи учнів, відхід від традиційного уроку з переважанням 

пояснювально-ілюстративного методу навчання, збільшення обсягу практичних і 

творчих робіт пошукового та дослідницького характеру [5]. 

На сьогодні можливості Google величезні і вміння ними користуватися 

значно полегшують роботу і вчителя і школярів. Такі форми роботи, як вікторини, 

тести, ребуси, схеми, кросворди та інші, часто використовуються як завдання для 

веб-квесту. Їх можна розробити та виконувати за допомогою мережі Інтернет. 

Можна створювати і різноманітні дидактичні ігри, використовуючи додаток 

LearningApps.org, для створення стрічки часу – time.graphics, myHistro та інші. Для 

створення онлайн тестів можна використовувати такі додатки – Kahoot, Socrative, 

ClassMarker, Plickers, Майстер тест, Твій тест та інші, для ребусів – rebus1/ua, для 

кросвордів – cross.highcat.org/, puzzlecup.com, для пазлів – JigsawPlanet. 

Отже, сучасні освітні інформаційні технології в умовах НУШ – це потужний 

стимул, який дає можливість розвивати пізнавальну активність здобувачів освіти, 

покращує якість знань, сприяє розвитку навичок самостійного отримання знань; 

розвиває ключові компетентності, а саме компетентності в галузі природничих 

наук, техніки і технологій; інноваційність; інформаційно-комунікаційну 

компетентність; культурну компетентність; підприємливість та фінансову 

грамотність. 
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Самостійна робота учнів за технологією веб-квесту має творчий характер, 

оскільки виконується в атмосфері співробітництва і почуття своєї відповідальності 

за успіх загальної справи, в дусі змагання, бажання бути краще за суперника і 

високої мотивації до успіху з реальними, наочними і відчутними плодами власної 

праці. 
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У статті розглядаються дидактичні аспекти конструювання 

компетентнісного зорієнтованого уроку, а саме: мета і результат уроку в 

контексті компетентнісного підходу, принципи конструювання компетентнісно 

зорієнтованого уроку та реалізація системного підходу до конструювання уроку. 

Ключові слова: компетентнісно зорієнтований урок, цілеформування, 

конструювання, принципи, системний підхід.  

The article deals with the problem of the didactic aspects of a competence -oriented 

lesson design. It describes the aim and outcomes of the lesson in the context of the 

competency approach, the principles of a competence-oriented lesson design and the 

implementation of the system approach to lesson design. 

Key words: a competence-oriented lesson, aim setting, design, principles, the 

system approach. 

 

Проблема розвитку професійної компетентності вчителів щодо організації і 

проведення компетентнісно зорієнтованого уроку є актуальною, бо потребує 

практичної реалізації концептуальних засад Нової української школи, осмислення 

уроку як важливої складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти [8].  
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У статті розглядаються дидактичні аспекти конструювання 

компетентнісного зорієнтованого уроку. 

Мета і результат уроку в контексті компетентнісного підходу. Як забезпечити 

компетентнісну спрямованість уроку засобами цілеформування? 

Мета як стан майбутнього, що проектується, виступає прообразом 

передбачуваного / прогнозованого / очікуваного результату. Отже, між метою і 

результатом існує тісний змістово-функціональний зв’язок. 

Триєдина мета уроку поєднує навчальний, виховний та розвивальний 

компоненти, що орієнтовані на формування ключових компетентностей учнів та 

відповідних результатів навчання (див. Табл. 1). 

Реалізація компетентнісного підходу через цільовий компонент уроку 

передбачає осмислення поняття «компетентність» як освітнього результату, що 

поєднує знання, уміння, навички, цінності, погляди, способи мислення, особисті 

якості, що визначають здатність особи успішно провадити діяльність у нових 

непередбачуваних умовах [4, с. 10]. 

У табл. 1 подано орієнтовну модель формування цілей уроку в проекції на 

зміст і структуру нормативно заданого поняття «компетентність». 

Таблиця 1 

Компетентнісна спрямованість формування 

триєдиної мети уроку 

Триєдина 

мета 

ДОМІНАНТИ ЦІЛЕФОРМУВАННЯ 

подано через зміст і структуру поняття 

«компетентність» 

Результат 

навчання 

Навчальна: формувати знання 

Див. навчальну 

програму 

уміння 

навички 

Виховна: виховати особисті якості  

Розвивальна: розвинути способи мислення 

погляди 

ціннісну сферу учня 

 

Етапи роботи з метою / цілями уроку: цілеформування (мета формується в 

процесі підготовки до уроку); цілепокладання (мета повідомляється / покладається 

до реалізації у процесі проведення уроку вчителем або із залученням учнів); 

цілереалізація (мета реалізується / досягається на уроці). 

Цілепокладання уроку. Розрізняють цілепокладання як: етап роботи вчителя 

на уроці; метод навчання учнів, яких залучають до визначення очікуваних 

результатів учіння / навчального заняття. 

Спосіб конструювання цілей ‒ через діяльність учнів – сприяє реалізації 

компетентнісного підходу в освітньому процесі, досягненню мети, завдань та 

очікуваних результатів учіння [10]. 

Зауважимо, що план уроку розробляється вчителем у довільній формі, проте 

«існують загальні компоненти, які є обов’язковими і не залежать від специфіки 

предмета. Це, насамперед, відповідність конкретного уроку основним вимогам, які 

обумовлені цілями, змістом і технологіями навчання. Реалізація вчителем саме цих 
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вимог повинна стати об’єктом загального аналізу плану уроку. До таких вимог 

відносяться: цілеспрямованість уроку; структурна цілісність і змістовність уроку; 

зворотний зв’язок та оцінювання» [10]. 

Принципи конструювання компетентнісно зорієнтованого уроку. 

Принципи ‒ основоположні ідеї, вихідні положення, що регулюють процес 

навчання / виховання. Це певні норми, що слугують орієнтиром діяльності вчителя 

як вияв дії закономірностей.  

Конструювання є складовою проєктування, зокрема, уроку / навчального 

заняття. Тому на етапі підготовки до нього розробляється поурочний план, 

основними структурними компонентами якого виступають: тема, мета, тип / вид 

уроку, етапи реалізації, що включають конкретні компетентнісно зорієнтовані 

завдання / задачі / ситуації тощо. 

Технологічна логіка конструювання уроку передбачає: 

по-перше, дотримання загальних педагогічних принципів, як-от: 

людиноцентризму, гуманізації та демократизації, цілісності та системності, 

наступності й неперервності, інтеграції науки і практики, інноваційності, що 

розкривають особливості організації освітнього процесу; 

по-друге, дотримання дидактичних принципів (принципів навчання), як-от: 

науковості; зв’язку теорії з практикою; систематичності та послідовності навчання; 

цілеспрямованості навчання; свідомості та активності навчання; наочності й 

доступності; емоційності та партнерської взаємодії; міцності й ґрунтовності 

результатів навчання; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, 

зокрема з особливими освітніми потребами, що розкривають особливості 

організації навчального процесу; 

по-третє, дотримання специфічних принципів конструювання компетентнісно 

зорієнтованого уроку як форми організації освітнього процесу, як-от:  

- інтерсуб’єктного навчання (конструювання компетентнісно зорієнтованих 

завдань / ситуацій уроку з опорою на суб’єктний досвід учнів, їхню інтерактивну 

взаємодію);  

- ситуативного навчання (конструювання компетентнісно зорієнтованих 

завдань / ситуацій уроку на міжпредметній основі з використанням конкретних 

практико зорієнтованих ситуацій);  

- рефлексивного навчання (конструювання компетентнісно зорієнтованих 

завдань / ситуацій уроку, що передбачають налагодження зворотного зв’язку 

засобами рефлексії); 

- ціннісно-смислового навчання (конструювання компетентнісно 

зорієнтованих завдань / ситуацій уроку, зміст яких орієнтований на утвердження 

гуманістичних цінностей та смислів). 

Системний підхід до конструювання уроку полягає в тому, що сучасний урок 

як відкрита система узгоджує взаємодію різних наукових підходів, зокрема 

особистісно зорієнтованого (учень як суб’єкт учіння), системного й технологічного 

(реалізація принципу системності щодо конструювання процесу навчання задля 

досягнення мети, завдань уроку), розвивального й аксіологічного (показником 

розвитку учня є здатність до безперервного цілепокладання; розвиток ціннісної 
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сфери учня), компетентнісного й діяльнісного (компетентність як практична 

досвідченість [1, с. 34], виявом якої слугує практична вмілість учня). 

Критерії покомпонентного конструювання уроку як ланцюжку навчальних 

ситуацій [3, с. 171]: 

- особистісно зорієнтований компонент уроку (особистісно зорієнтований 

підхід): суб’єкт-суб’єктна взаємодія; опора на суб’єктний досвід учня; 

конструювання діалогічної структури уроку; моделювання особистісної форми 

змісту; 

- технологічний компонент уроку (системний та технологічний підхід): 

правильність визначення мети, завдань уроку щодо теми; відповідність добору 

змісту щодо мети, завдань, теми; доцільність вибору типу, структури щодо мети, 

завдань уроку; оптимальність добору методів, прийомів, форм щодо мети, завдань; 

- розвивальний компонент уроку (розвивальний та аксіологічний підходи): 

повідомлення теми, мети уроку / цілепокладання; завданнєве оформлення уроку / 

цільові завдання уроку; емоційно-ціннісне ставлення учнів до навчання; 

досягнення мети, завдань уроку; 

- компетентнісно зорієнтований компонент уроку (компетентнісний та 

діяльнісний підходи): активізація навчально-пізнавальної діяльності; організація 

самостійної пізнавальної діяльності; залучення до рефлексивної діяльності; 

формування практичної вмілості учнів. 

Основні теоретичні положення, що обґрунтовують наше розуміння способів 

конструювання сучасного уроку / навчального заняття: 

- розвивальний аспект – основним показником розвитку учня як суб’єкта 

учіння є здатність до перманентного цілепокладання, а не вміння оперувати 

способами досягнення цілей (Г. Костюк, С. Максименко). Зауважимо, що типовим 

утрудненням у роботі вчителя-практика є намагання саме «оперувати способами 

досягнення цілей», які забезпечують темпоритм, щільність уроку. У такий спосіб 

зміщуються акценти щодо продуктивної реалізації ідеї активізації пізнавальної 

діяльності учнів; 

- особистісно-розвивальний аспект – моделювання особистісної форми 

змісту (В. Кремень), яке розуміємо як спосіб, яким може задаватися навчальний 

предмет, а саме: зміст матеріалу доцільно подавати у формі особистісній, що 

моделюється в процесі підготовки і проведення уроку. Навчальний зміст подається 

через життєвий і творчий шлях історичних постатей, громадських діячів та ін., їхні 

ціннісні орієнтації, мислення, вчинки [2]; 

- ціннісно-смисловий аспект – свідомість учня як суб’єкта учіння вибудовує 

власну систему цінностей, індивідуальну концепцію смислу пізнавальної 

діяльності (І. Бех, Н. Ткачова та інші) [7]; 

- компетентнісно-діяльнісний аспект – зміщення центру ваги від 

нагромадження фактів до розвитку вмінь, що його закладено в основах Стандарту 

освіти Нової української школи, обумовлює потребу реалізації концептуальної ідеї 

академіка І. Беха щодо формування практичної вправності учня [1, с. 34], який 

використовує наукове знання як узагальнений спосіб дії для розв’язання 

практичних завдань.  
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У статті розглядається педагогічний дискурс як дидактичне поняття, які 

стосується інституційного типу дискурсу, його загальні характеристики, що 

відносяться до навчальної комунікації, але мають свої особливості; звертається 
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увага на організацію освітнього процесу педагогами, ураховуючи складний процес 

комунікативної поведінки в різних ситуаціях. 

Ключові слова: дискурс, педагогічний дискурс, професійна компетентність, 

комунікація. 

The article considers pedagogical discourse as a didactic concept related to the 

institutional type of discourse, its general characteristics related to educational 

communication, but have their own characteristics; attention is paid to the organization 

of the educational process by teachers, given the complex process of communicative 

behavior in different situations. 

Key words: discourse, pedagogical discourse, professional competence, 

communication. 

 

Позитивні процеси, що відбуваються в освітньому просторі вищої школи 

України пов’язані з переосмисленням ціннісно-змістовної сфери професійної 

компетентності та життєдіяльності майбутніх фахівців. На викладача покладена 

вирішальна роль у реформуванні освітнього процесу вишу, що у свою чергу 

вимагає оновлення змісту, форм, методів і засобів взаємодії в системі «викладач-

студент» та в результаті сприяє фундаментальній якісній теоретико-практичній 

підготовці майбутнього спеціаліста. Отже, усе актуальніше постає питання 

професійного спілкування, впливу загальної інформації на свідомість молодого 

покоління, а також ролі педагога в такому складному процесі, як становлення 

професійної компетентності здобувачів освіти, їх особистісного зростання. 

Важливим для нашої публікації є визначення ролі педагогічного дискурсу як 

складного процесу мовленнєвої поведінки, вербального й невербального обміну 

інформацією між учасниками комунікації у певній ситуації. 

У різних аспектах дискурс розглядався В. Карасиком [1], А. Нікітіною [3] та 

іншими вченими як реальна мовленнєва взаємодія. 

Поняття «дискурс», незважаючи на своє широке застосування в лінгвістиці, 

педагогіці, соціології, психології тощо, залишається неоднозначним за характером. 

Багато наукових праць присвячені розкриттю феномену дискурсу, але для нашої 

наукової розвідки влучним буде визначення, яке подане авторами «Словника-

довідника з української лігводидактики», де дискурс тлумачиться як «сукупність 

взаємопов’язаних висловлювань (текстів), що реалізуються в певних соціально-

культурних, часових і просторових умовах з урахуванням діяльності учасників 

комунікації (адресата й адресанта); процес вербального й невербального 

спілкування. Одиницями дискурсу є мовленнєвий акт, мовленнєвий крок, 

мовленнєвий цикл. Для лінгводидактики важливе тлумачення тексту як 

фіксованого результату мовленнєвої діяльності, а дискурс – як процесу створення, 

відтворення, перетворення висловлювань [5]. 

Зацікавленість викликає визначення Ю. Степанова: «Дискурс – це «мова в 

мові»... Він існує насамперед у текстах, але таких, за якими постає особлива 

граматика, особливий лексикон, особливі правила слововживання та синтаксису, 

особлива семантика, зрештою, особливий світ. У світі будь-якого дискурсу діють 

свої правила синонімічних змін, правила істинності, свій етикет» [6]. 
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За узагальненнями характеристики текстової діяльності, В. Карасик, 

О. Коротєєва визначають педагогічний дискурс як різновид спілкування, що 

відбувається в межах освітнього соціального простору і визначається статусно-

рольовими відносинами учасників комунікації [1]. 

М. Кухта стверджує, що індикатором ефективності педагогічного дискурсу 

виступає очікуваний позитивний результат навчання. З іншого боку, 

продуктивність навчання залежить від рівня мотивації і спонукальної сили мотивів, 

які забезпечують вольовий імпульс пізнавальної діяльності. Це означає, що 

педагогічний дискурс має виступати засобом стимулювання інтересу до знань і 

основою для формування позитивної мотивації учіння. Його реалізація в такому 

поєднанні забезпечується, як нам видається, здатністю вчителя володіти словом, 

яке повинно здійснювати стимулювально-мотиваційну роль, а не пригнічувати, не 

блокувати інтенсивність і якість перебігу психічних пізнавальних процесів, не 

викликати негативних емоцій у вихованців [2]. 

Вивчаючи поняття дискурс, ми стикаємося з такими характеристиками, як 

політичний, гуманітарний, релігійний, поетичний, економічний, медичний, 

діловий, газетний дискурс, протиставляються усний та письмовий дискурс, 

адресатний – безадресатний; діалогічний – монологічний – полілогічний; 

істинний – неістинний; тип дискурсу залежно від використання паравербальних 

засобів тощо. Отже, у визначенні дискурсу можуть мати значення і сфера, і тема, і 

спосіб спілкування. Ці критерії будуть важливими для виділення інституційного 

дискурсу. 

Як уважає В. Карасик «інституційний дискурс є спілкуванням у заданих 

межах статусно-рольових відносин. Щодо сучасного суспільства можна виділити 

такі види інституційного дискурсу: політичний, дипломатичний, адміністративний, 

юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, діловий, 

рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масово-інформаційний. Цей 

перелік можна змінити або розширити, оскільки громадські інститути суттєво 

відрізняються один від одного і не можуть розглядатися як однорідні явища. Крім 

того, вони є історично мінливими, можуть зливатися один з одним та виникати як 

різновиди в межах того чи того типу [1]. 

А. Нікітіна вважає, що належність педагогічного дискурсу до інституційного 

типу не виключає посиленої уваги в ньому до психологічних, особистісних 

характеристик комунікантів, тобто до особистісно орієнтованої риси дискурсу як 

визначальної. Педагогічний дискурс може містити у своїй структурі, насамперед у 

навчальних мовленнєвих жанрах під час моделювання різних ситуацій 

спілкування, моделі інших дискурсів, адже основна мета навчання мови в школі 

полягає у формуванні комунікативно компетентного випускника, передбачає 

опанування учнями різних видів дискурсу. Відтак можна говорити про 

універсалізм педагогічного дискурсу [3, с. 40]. 

Педагогічний дискурс сприяє формуванню людини та її духовної сфери. У 

ньому поєднуються такі цілі, як навчальна та розвивальна. В. Карасик виділяє 

пояснювальну, оцінювальну, контролюючу, сприятливу та організуючу стратегії 
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педагогічного дискурсу [1]. Необхідно відзначити, що педагогічному дискурсу 

притаманні ритуальність (учні вітають учителя, встаючи за партою, піднімають 

руку при бажанні відповісти; а для демонстрування готовності слухати вчителя і 

сприймати навчальну інформацію належним чином кладуть руки горизонтально на 

парті, виходять до дошки для відповіді тощо) та фасцинація («ефект новизни», 

спосіб взаємодії між суб’єктами інтеракції, що викликається спеціально 

організованим вербальним впливом і веде до зміни якості спілкування, діяльності 

та відносин особистості). Основними засобами фасцинації виступають особливості 

тональності, вживання тропів і фігур у мові, пробудження інтересу та інші 

прийоми, які є характернми також і для інших типів спілкування. 

Але педагогічний дискурс не обмежується лише комунікацією з освітніми 

цілями. На думку Н. Остражкової, сюди входять і професійна комунікація 

дослідників у сфері теорії, педагогів і учнів у письмовій та усній формах, 

безпосередня чи опосередкована спеціалізованою літературою. Залежно від галузі 

функціонування дослідниця виділяє такі різновиди педагогічного дискурсу: 

дидактичний, академічний, публіцистичний, фаховий та спеціальний [4]. 

Ураховуючи вище зазначене, педагогічний дискурс – це зразок 

комунікативно-прагматичної мовної поведінки педагога, що здійснюється у сфері 

навчання та має певну кількість незмінних та змінних ознак: соціокультурних 

норм, соціальних ролей та відносин, угод, особливостей інтерактивності тощо. 

Мовленнєва взаємодія учасників педагогічного спілкування виникає з ініціативи 

викладача у точній відповідності до розробленого заздалегідь плану уроку і 

представляється як другорядна ланка. Педагог найбільшою мірою орієнтований на 

організацію своєї педагогічної та виховної діяльності на уроці, а також на активне 

оволодіння різноманітними прийомами з метою залучення здобувачів освіти у 

підготовлений сценарій уроку.  

 

Список використаних джерел 

1. Карасик В. И. О типах дискурса Языковая личность: институциональный 

и персональный дискурс: сб. науч. трудов. Волгоград : Перемена, 2000. С. 5‒20.  

2. Кухта М. Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної діяльності. 

Актуальні питання гуманітарних наук. 2016. Вип. 16. URL: 

https://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/016-44.pdf. 

3. Нікітіна А. В. Педагогічний дискурс учителя-словесника : монографія. К. : 

Ленвіт, 2013. 338 с.  

4. Остражкова Н. С. Обучение пониманию содержательного компонента 

педагогического дискурса лекции : Английский язык, языковой вуз : автореферат 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Тамбов, 2004. 18 с.  

5. Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / Кол. 

авторів за ред. М. Пентилюк. К. : Ленвіт, 2015. 320 с.  

6. Степанов С. Ю. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип 

Причинности. Язык и наука конца XX века : сб. статей. М. : РГГУ, 1995. С. 44.  

 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

395 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 
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У статті розглянуто методику організації професійного спілкування 

майбутніх учителів початкових класів. Охарактеризовано етапи організації 

професійного спілкування. Визначено, що методика організації професійного 

спілкування передбачає формування особистісної професійної спрямованості 

майбутніх учителів початкових класів та ефективне засвоєння ними професійно 

значущих знань, умінь і навичок.  

Ключові слова: майбутні учителі, початкові класи, культура спілкування, 

комунікація, педагогічна ситуація, професійне зростання. 

The article considers the method of organizing professional communication of 

future primary school teachers. The stages of organization of professional 

communication are described. It is determined that the method of organization of 

professional communication involves the formation of personal professional orientation 

of future primary school teachers and their effective acquisition of professionally 

significant knowledge, skills and abilities. 

Key words: future teachers, primary school, culture of communication, 

communication, pedagogical situation, professional growth. 

 

Аналіз наукової літератури дає підстави свідчити, що змістом професійного 

спілкування є обмін інформацією, вироблення стратегії взаємодії, сприйняття та 

розуміння іншої особистості, а оволодіння його способами вимагає педагогічного 

керівництва (Л. Долинська, Т. Іванова, О. Леонтьєв, Н. Лювець, В. Кан-Калік, 

К. Митрофанов) [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Саме тому запропонована методика організації 

професійного спілкування передбачала педагогічне керівництво діяльністю 

майбутніх учителів початкових класів у освітньому процесі, що здійснювалось під 

час вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» та практикуму з цієї 

дисципліни в межах експерименту «Школа професійного зростання. (День у 

школі)». Методика передбачала три етапи роботи:  

I. Етап актуалізації суб’єктного досвіду спілкування.  

Передбачав з’ясування суті педагогічної діяльності вчителя, особистісного 

ставлення до культури і ціннісних основ педагогічної професії та значення 

педагогічного спілкування тощо. 

Форми та методи організації навчального процесу: поєднання імітаційних 

ігрових та неігрових методів у групових та індивідуальних формах навчання 

(семінарські заняття, ділові ігри, тренінги, консультування, самостійна робота).  

Зміст діяльності викладача: організація діяльності здобувачів щодо 

усвідомлення можливостей та обмежень, закладених у їхньому суб’єктному досвіді 
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спілкування; організація та проведення діагностики; організація групової рефлексії 

та самостійної роботи здобувачів.  

Зміст діяльності здобувача: актуалізація, оцінка ефективності та 

продуктивності отриманого суб’єктного досвіду; освоєння способів його 

ефективного використання в контексті майбутньої професійної діяльності.  

Результати етапу: усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів 

власного досвіду спілкування, актуальних та потенційних можливостей вирішення 

завдань професійного спілкування, визначення перспективних напрямів власного 

розвитку як суб’єкта професійного спілкування. 

ІІ. Етап освоєння соціального змісту культури професійного спілкування.  

Змістова основа: наукові знання та уявлення про культуру професійного 

спілкування в педагогічній діяльності, особливості професійного спілкування з 

різними суб’єктами освітнього процесу, особистість як суб’єкт професійного 

спілкування, техніки професійного спілкування під час вирішення професійних 

завдань (за видами професійної діяльності).  

Форми та методи організації навчального процесу: неімітаційні (проблемна 

лекція, лекція прес-конференція, навчальна дискусія, самостійна робота з 

джерелами); імітаційні ігрові (ділова гра, педагогічні ситуації) та імітаційні 

неігрові методи (колективна розумова діяльність, вирішення кейсів), що 

реалізуються на фронтальних, групових та індивідуальних формах.  

Передбачав виконання таких завдань: проаналізуйте розповідь учителя на 

уроці та визначте, чи дотримується він вимог щодо її змісту та викладу; 

проаналізуйте та обґрунтуйте рівень оволодіння класним керівником педагогічною 

майстерністю; під час спостереження освітнього процесу в початковій школі, 

проаналізуйте вміння класного керівника впливати на особистість і колектив; 

зробіть презентацію себе під час першої зустрічі з класом (конструювання і 

створення привабливого образу вчителя). 

Зміст діяльності викладача: розробка змісту завдань практикуму, що 

моделюють майбутню професійну діяльність здобувачів; організація та управління 

процесом вирішення завдань у контекстному змісті майбутньої професійної 

діяльності; організація інформаційно-методичного супроводу (лекції, обговорення, 

інформація для самостійного вивчення); організація взаємодії здобувачів.  

Зміст діяльності здобувача: вирішення поставлених викладачем завдань; 

самостійне опрацювання необхідної інформації для виконання завдань; взаємодія з 

іншими учасниками освітнього процесу для пошуку ефективних рішень: 

отримання та надання допомоги іншим здобувачам, винесення на групове 

обговорення спірних питань.  

Орієнтуючись на виявлені ресурси суб’єктного досвіду спілкування, 

визначаються індивідуально-особистісні форми та напрями розвитку культури 

професійного спілкування майбутніх учителів початкових класів.  

Результати етапу: освоєння знань про культуру професійного спілкування в 

професійно-педагогічному контексті; освоєння способів професійного 

спілкування, які забезпечують ефективне вирішення професійно-педагогічних 

завдань. 

ІІІ. Етап індивідуалізації культури професійного спілкування.  
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Змістова основа: наукові знання та уявлення про напрями та методи 

саморозвитку суб’єкта професійного спілкування в психології та педагогіці, методи 

самооцінки та самоаналізу в професійному спілкуванні, становлення 

індивідуального стилю професійного спілкування в педагогічній діяльності.  

Форми та методи організації навчального процесу: методи педагогічної 

підтримки відповідно до тактики допомоги, сприяння і взаємодії.  

Передбачав розв’язання проблемно-комунікативних завдань: 

1. Інформаційно-пошукові (пошук необхідної інформації з питань 

професійної діяльності і професійного зростання), у процесі яких реалізувалася 

пізнавальна функція професійного спілкування: дайте визначення понять 

«педагогічна діяльність», «професійна та непрофесійна діяльність», «професійне 

зростання» учителя та розкрийте їх значення. Охарактеризуйте мету, функції та 

структуру педагогічної діяльності вчителя. 

2. Регулятивно-оцінні (виражали прагнення до впливу на перетворення 

професійних знань у навички повсякденної поведінки, у процесі чого реалізувалася 

спонукальна функція професійного спілкування): якими професійно значущими 

якостями повинен володіти вчитель початкових класів? Як ви розумієте поняття 

«педагогічна ситуація», і за яких умов вона стає задачею? 

3. Емоційно-оцінні (виражали прагнення до впливу на емоційну сферу 

особистості, формування поглядів та переконань), у процесі яких реалізувалася 

ціннісно-орієнтаційна функція професійного спілкування: від яких умов залежить 

ефективність розповіді вчителя початкових класів? Охарактеризуйте стилі 

педагогічного спілкування. Охарактеризуйте структуру педагогічного спілкування.  

4. Інформаційно-поведінкові: поясніть, від чого залежить успішність 

професійної діяльності вчителя початкових класів? Поясніть, які професійні якості 

вчителя допомагають йому розв’язувати педагогічні ситуації? 

Зміст діяльності викладача: розробка індивідуальних завдань для здобувачів 

на основі стратегій саморозвитку культури професійного спілкування; контроль та 

моніторинг потреби здобувачів у педагогічній підтримці; організація персональних 

та групових форм педагогічної підтримки.  

Зміст діяльності здобувача: участь у розробці індивідуальних завдань; 

самостійний пошук шляхів та засобів вирішення завдань; отримання та надання 

педагогічної підтримки у різних формах. 

У навчально-професійній діяльності здобувачів здійснюється перенесення 

засвоєного змісту культури професійного спілкування в середовище майбутньої 

професійної діяльності, цей процес пов’язаний із самостійним доланням 

об’єктивних та суб’єктивних труднощів, що призводить до суб’єктивного освоєння 

культури професійного спілкування.  

Результати етапу: сформованість ціннісно-смислових компонентів культури 

професійного спілкування та розвиток майбутнього вчителя початкових класів як 

суб’єкта культури професійного спілкування. 

Отже, методика організації професійного спілкування була спрямована на 

формування особистісної професійної спрямованості майбутніх учителів 

початкових класів та ефективне засвоєння ними професійно значущих знань, умінь 

і навичок. Розроблена методика базувалася на принципі єдності навчання та 
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практичної підготовки. Під час реалізації методики організації професійного 

спілкування здійснювались спостереження за роботою майбутніх учителів 

початкових класів, проміжний контроль за змістом та виявом у групі здобувачів 

ситуацій, які виникали внаслідок педагогічного впливу. 
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СЕМІНАР У ФОРМІ ТРЕНІНГУ З НАПИСАННЯ ФАХОВИХ СТАТЕЙ  

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Овсюк Д. Р. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

Представлення результатів власного наукового пошуку здійснюється за 

допомогою наукового тексту. Підготовка здобувачів до роботи та створення 

наукових праць носить переважно теоретичний характер. Використання 

тренінгу як методу навчання дає можливість розвинути практичні навички 

створення наукових текстів. Наведені інтерактивні вправи дають змогу 

розвинути практичний досвід створення наукового тексту молодим фахівцем.  

Ключові слова: молоді науковці, науковий текст, фахова стаття, тренінг, 

інтерактивні вправи. 

The results of one’s own scientific research are presented with the help of a 

scientific text. Preparation of applicants for work and creation of scientific works is 

mainly theoretical. The use of training as a method of teaching provides an opportunity 

to develop practical skills in creating scientific texts. The given interactive exercises 

allow to develop practical experience of creation of the scientific text by the young 

scientists. 
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Key words: young scientists, scientific text, professional article, training, 

interactive exercises. 

 

Сучасний науково-технічний прогрес неможливий без наукового 

дослідження, а простір наукового дослідження неможливий без наукового тексту. 

Це обумовлено головним завданням наукового тексту – представляти наукові 

знання. Завдяки науковим працям учені оприлюднюють результати власного 

наукового пошуку та дослідження, спілкуються з колегами, творять нове. Окремо 

зазначимо, що науковий текст стає засобом самореалізації, самопрезентації, 

саморозвитку автора. Тому засвоєння навичок роботи з науковими текстами та 

створення власних наукових праць є невід’ємною складовою освітнього процесу 

молодих науковців. 

Мета статті – представити фрагмент тренінгу з практичної підготовки 

молодих науковців до написання наукового тексту.  

Існує велика кількість типів наукових текстів. Серед них як роботи невеликі 

за обсягом (тези, статті, доповіді, есе, рецензії), так і великі (дисертація, 

монографія, підручник). Усі вони «характеризується тим, що його основу 

становлять лише точні, отримані внаслідок тривалих спостережень і наукових 

експериментів відомості та факти» [1, с. 31].  

Створення наукової праці розділено на декілька етапів. Це етап визначення 

категоріального апарату (мети, предмету об’єкту, ключових слів). Також 

визначається адресат наукового тексту. Вважаємо, що на цьому етапі доречно 

сформулювати назву наукової праці. Етап визначення новизни дослідження, на 

якому автор працює з джерелами та виділяє нове наукове знання. Етап роботи над 

текстом, на якому автор працює зі структурою тексту, складає план, послідовно 

викладає власні думки, робить висновки та пропозиції. Етап остаточної перевірки, 

під час якого автор «чистить» текст від зайвого, а також остаточно оформлює 

списки використаних джерел, посилання, анотацію [5, с. 15‒17].  

Підготовці здобувача до роботи з науковими працями присвячено чимало 

часу обов’язкової фахової дисципліни «Методологія, технологія науково-

педагогічного дослідження і презентація його результатів». Однак, здебільшого 

отримана інформація має теоретичний характер. Оскільки отримання навичок 

написання наукового тексту – це перш за все практика, при виборі форми 

проведення семінарського заняття ми звернули увагу на такий прийом 

інтерактивного навчання, як тренінг. Серед переваг тренінгу: активізація роботи 

здобувачів під час заняття; широка можливість розробити різноманітні практичні 

вправи, орієнтовані на певний вид діяльності чи на певну групу здобувачів; 

розвиток особистості молодого науковця (зокрема, мотивації, спрямованості на 

самопізнання та самовдосконалення, рефлексії) [2]. Ще одною перевагою тренінгу 

є сприятлива, демократична атмосфера комунікації. Учасники сумісно 

обговорюють перебіг та результати власної роботи, діляться враженнями та 

отримують зворотній зв’язок від тренера та один від одного. 

Реалізація загальної мети та окремих завдань тренінгу досягається через 

виконання учасниками спеціально підібраних тренінгових вправ. Залежно від цілей 
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виокремлюють декілька груп тренінгових вправ: криголами, командоутворення, 

розминки, комунікативні, тематичні, рефлексивні тощо [3].  

Для навчального тренінгу характерними є інтерактивні вправи. Головна мета 

інтерактивних вправ – відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу [4]. Суть 

розробленого тренінгу полягає у використанні інтерактивних вправ для розвитку 

навичок написання наукових праць, зокрема фахових статей.  

Під час проведення тренінгу учасникам були запропоновані такі інтерактивні 

вправи: 

1. Вправа «Склади пазл». Учасникам пропонувалося близько 10 ключових 

слів, з яких потрібно утворити назву наукового тексту. Обсяг не мав перевищувати 

10-12 слів. Назва мала бути точною, вичерпною, відображати цілі, суб’єкт, методи 

та/або засоби досягнення мети. Результат власного пошуку представлявся на дошці 

Padlet. 

2. Вправа «Від назви до мети». Учасникам пропонувалося звернутися до 

раніше сформульованої назви майбутнього наукового тексту та на її основі 

утворити мету наукової праці. Наголошується, що мета не має дублювати назву, 

проте може розширювати та конкретизувати її. Результат власного пошуку 

представлявся на дошці Padlet. 

3. Вправа «Науковий пошук». Учасникам пропонувалося скористатися 

науковими пошуковими сервісами (google scholar, репозитарій університету, сайти 

кафедр, електронні фахові збірки) та знайти наукові праці, дотичні до раніше 

сформульованої теми. Праці мають бути опубліковані за останні 5 років. 

4. Вправа «Ранжування». Учасникам пропонувалося вибрати з 

представленого списку за значущістю до трьох методологічних підходів, якими 

можливо скористатися під час написання гіпотетичного наукового тексту. 

Відповіді було представлено в ресурсі Mentimeter.  

5. Вправа «Планування». Учасникам пропонувалося скласти план викладу 

головних ідей майбутнього наукового тексту. Під час виконання завдання особлива 

увага приділялась формулюванню новизни наукової праці. План мав відповідати 

вимогам чіткості, логічності та послідовності розгортання інформації. 

6. Вправа «Навиворіт». Учасникам був представлений висновок зі статті. 

Спираючись на отриману інформацію, потрібно було відтворити: назву статті, мету 

статті, приблизний зміст, основну думку та наукову новизну статті. Результат 

роботи представлявся на дошці Padlet. 

7. Вправа «Робота над помилками». Учасникам був представлений список 

використаних джерел із помилками. Керуючись діючим стандартом ДСТУ 

8302:2015, потрібно було знайти та виправити всі допущені помилки. 

Запрошеним експертом тренінгу була Л. Штефан, доктор педагогічних наук, 

професор, відповідальна за випуск університетського фахового журналу «Теорія та 

методика навчання та виховання». Учена з практичної точки зору розповіла про 

основні етапи підготовки статті до друку в науковому виданні, як-от: вибір журналу 

для публікації; питання, на які відповідає рецензент під час роботи; етапи перевірки 

статті на плагіат, серед яких попередня перевірка у відкритих антиплагіатних 

програмах та фінальна в спеціалізованих. Експертом були висвітлені типові 

помилки наукових текстів, поданих до друку, серед яких – самоплагіат, 
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використання зі статті у статтю одних і тих самих джерел; неправильно оформлені 

референси.  

На етапі рефлексії здобувачами було зазначено поглиблення обізнаності та 

набуття практичних навичок у створенні наукових текстів, зокрема фахових статей.  

Отже, використання тренінгу загалом та інтерактивних вправ зокрема: 

стимулювало активність та вмотивованість молодих науковців до саморозвитку та 

самонавчання; надало досвід розв’язання конкретних практичних ситуацій 

створення наукового тексту; створило доброзичливу робочу атмосферу пізнання та 

апробування нового. Представлені вправи можуть використовуватися самостійно 

та в комплексі для розвитку практичних компетентностей роботи з науковим 

текстом для здобувача третього рівня вищої освіти.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці інших 

інтерактивних вправ та формування цілісного навчального тренінгу з написання 

різних типів наукових праць.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

Одерій Д. О. 

здобувач вищої освiти третього (освiтньо-наукового) рiвня 

Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця 

м. Харків, Україна 

 

У статті обґрунтовано необхідність аналізу особливостей формування 

іншомовної професійної компетентності майбутніх ІТ-спеціалістів. Відповідно до 

мети, сформульовано суть іншомовної професійної компетентностi, визначено її 

структуру та особливості на основі аналізу специфіки діяльності фахівців ІТ 

галузі та ролі іншомовної підготовки для її успішного здійснення. 
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Ключові слова: підготовка майбутніх ІТ-спеціалістів, компетентісний 

підхід, іншомовна професійна компетентність. 

The need to analyze the peculiarities of the formation of foreign language 

professional competence of potential IT-specialists is substantiated in the article. In 

accordance with the goal, the essence of foreign language professional competence is 

formulated; the structure and features of it are determined based on the analysis of the 

specifics of the IT specialists’ activity and the role of foreign language training for them.  

Key words: training of potential IT specialists, competence approach, foreign 

language professional competence. 

 

Іншомовна комунікація в умовах сучасного глобалізованого суспільства стає 

сьогодні необхідною і деякою мірою навіть природньою завдяки значному 

розвитку соціокультурних, економічних і політичних відносин між країнами світу. 

Особливого значення ефективне іншомовне спілкування набуває для фахівців 

різних напрямів підготовки, що висуває проблему формування саме іншомовної 

професійної компетентності студентів немовних університетів пiд час їх навчання.  

Аналіз сучасних економічних викликів в Україні та світі дає підстави 

свідчити про стрімкий розвиток інформаційних технологій та значний попит на 

висококваліфікованих ІТ-спеціалістів, готових до роботи в транснаціональних 

компаніях. Це вимагає від сучасної вищої ІТ освіти особливих зусиль щодо 

підвищення рівня підготовки студентів до спілкування іноземною мовою в процесі 

вирішення ними професійних завдань та розвитку їхньої іншомовної професійної 

компетентності.  

Проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності 

майбутніх фахівців досліджувалися в роботах Н. Бутенко, О. Волобуєвої, С. Козак, 

Н. Кузьміної, С. Мельник, Е. Пассова, С. Савіньон, Д. Шейлз та інших вітчизняних 

та іноземних учених. Особливості розвитку означеної компетентності у фахівців ІТ 

галузі вивчалися такими дослідниками, як Я.Булахова, І. Вяхк, О. Ткачишина, Л. 

Шмуля та ін. Проте аналіз психолого-педагогічних джерел із цієї проблематики 

засвідчує сконцентрованість науковців на проблемах формування та розвитку 

іншомовної професійної компетентності засобами мовних дисциплін та їхню 

недостатню увагу до необхідності й можливості її розвитку в процесі вивчення 

фахових (професійно-орієнтованих) предметів. У більшості наукових праць 

іншомовна професійна компетентність (ІПК) розглядається як здатність 

здійснювати іншомовну комунікацію згідно з завданнями конкретних, проте 

штучно створених, ситуацій іншомовного спілкування [3]. При цьому в навчанні 

не відтворюється цілісний зміст професійної діяльності із залученням іншомовної 

комунікації. Вищевикладене актуалізує проблему аналізу суті та особливостей ІПК 

майбутніх ІТ-спеціалістів.  

Метою роботи є визначення особливостей та структури ІПК майбутніх ІТ- 

спеціалістів.  

Аналіз сучасної наукової літератури та нормативних джерел, які визначають 

напрями розвитку вищої професійної освіти, засвiдчив визнання пріоритетним 

компетентісного підходу до професійної підготовки майбутнього фахівця будь-

якої галузі, адже компетентність, одержана в процесі саме професійної підготовки, 
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дозволяє йому ефективно реалізовувати професійні функції. Відзначається також, 

що професійна підготовка, яка здійснюється за умов запровадження 

компетентісного підходу, фокусується на формуванні та розвитку загальної 

компетентності фахівця, що є інтегрованою характеристикою особистості як 

сукупності його ключових компетентностей, спрямованих на ефективну реалізацію 

професійних функцій. Дослідники наголошують на інтегративній природі 

компетентності, що виражається в її складній структурі та взаємопов’язаності її 

компонентів [1; 2; 3].  

Сьогодні оволодіння іноземною мовою в процесі професійної підготовки 

спеціаліста будь-якої галузі займає особливе місце, що пов’язане з прискоренням 

інтеграційних процесів та підвищенням рівня академічної та професійної 

мобільності. Сфера інформаційних технологій, що є в сучасному цифровому 

суспільстві провідною, і постійно має зростаючий попит на висококваліфікованих 

фахівців, вимагає від них комплексних умінь швидкого опрацювання значних 

об’ємів іншомовних професійних джерел та ефективної вільної комунікації у складі 

міжнародних команд, що працюють над транснаціональними проєктами. Звідси 

випливають підвищені вимоги до іншомовної професійної спроможності сучасного 

фахівця ІТ галузі, які висувають необхідність змінення акцентів у процесах 

опанування іноземної мови майбутніми ІТ-спеціалістами в університеті та 

розробки нових дидактичних підходів до розвитку саме іншомовної професійної 

компетентності вказаних фахівців. 

Аналіз базових психолого-педагогічних понять компетентності та 

іншомовної комунікативної компетентності дав можливість науковцям 

сформулювати поняття іншомовної професійної компетентності (ІПК) будь-якого 

фахівця. Зокрема ІПК визначають як сукупність групи знань і вмінь різного мовно-

професійного спрямування: лексичних (усталеної іншомовної термінології та 

мовленнєвих зворотів професійного характеру), граматичних, соціокультурних 

(особливостей моральних та етичних цінностей різних народів та світової 

професійної спільноти), а також професійних, що є необхідною основою для 

виконання конкретних функціональних обов’язків за умови іншомовного 

спілкування в різних професійно-спрямованих ситуаціях [3, с. 264]. 

На підставі аналізу досліджень науковців, щодо сутності, формування та 

розвитку ІПК фахівців різних галузей (юридичної, педагогічної, нафтогазової та 

інших промисловостей) визначаємо поняття ІПК ІТ-спеціаліста як комплексну 

якість особистості фахівця ІТ галузі, що демонструє рівень його володіння 

системою відповідних знань і вмінь (лексичних, граматичних, соціокультурних та 

суто професійних) та уможливлює його іншомовну комунікацію та міжнародну 

діяльність у процесі розв’язання задач у сфері інформаційних технологій. Варто 

наголосити, що ІПК ІТ-спеціаліста формується, розвивається та виявляється в його 

професійній іншомовній діяльності. 

Проведений аналіз ролі іншомовної підготовки для успішної професійної 

діяльності фахівця ІТ сфери засвідчує, що вона має низку особливостей у 

порівнянні з іншими галузями. Історично склалося так, що саме англійська мова 

стала мовою ІТ-спеціалістів: усі мови програмування, які застосовують для 

розробки програмного забезпечення, є англоподібними; спеціальна література, 



Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика 

 

404 

інструкції та нормативні джерела, локалізація інтерфейсів навчальних та 

програмних середовищ мають англомовне походження і першими 

популяризуються саме на мові оригіналу; світова ІТ спільнота у блогах та на 

форумах, де обговорюються нагальні професійні питання і проходить, по суті, 

коучинг для початківців, спілкується англійською мовою за замовчуванням; 

основні Open Source проєкти, до яких необхідно залучатися молодь для 

професійного розвитку, розробляються та використовуються виключно 

англійською мовою тощо.  

Наведена специфіка діяльності спеціалістів ІТ галузі зумовлює структуру і 

особливості ІПК ІТ-спеціаліста. Її структурними компонентами слід уважати 

змістово-мовний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісний. Змістово-мовний 

компонент включає знання іноземної як засобу здобуття професійних знань та 

засобу комунікації у професійно-орієнтованому та соціокультурному середовищі. 

Мотиваційно-ціннісний компонент включає цілі та ціннісні орієнтації, що здатні 

спонукати до іншомовної комунікації у професійному полі ІТ галузі. Діяльнісний 

компонент ІПК охоплює здатності застосовувати іноземну мову в професійній ІТ 

діяльності шляхом участі в професійно-орієнтованих заходах (проєктах, 

конференціях, вебінарах тощо).  

До особливостей ІПК фахівця ІТ галузі слід віднести низку аспектів. По 

перше, їй притаманна інтегративність, яка детермінується взаємозв’язком усіх її 

компонентів та їх комплексним впливом на особистість ІТ-фахівця. Іншою 

особливістю ІПК є необхідність постійної актуалізації її рівня фахівцем, що 

пов’язане зі швидкими темпами оновлення змісту професійних знань і, відповідно, 

лексики, термінології та предметно орієнтованих іншомовних знань у цій галузі. 

Це вимагає від майбутнього фахівця ІТ профілю готовності постійного 

самовдосконалення, має бути врахованим у процесі формування та розвитку ІПК і 

зумовлює третю особливість цієї компетентності. Її повноцінний розвиток 

можливий тільки в процесі опанування ІТ-спеціалістами фахових дисциплін. Це 

вимагає введення відповідних змін у освітній процес із таких дисциплін. Аналіз 

суті цих змін та обґрунтування дидактичних умов їх реалізації є перспективним 

напрямом подальшого дослідження.  

Отже, іншомовна професійна компетентність ІТ-спеціаліст є комплексною 

якістю особистості фахівця ІТ галузі, що демонструє рівень його володіння 

системою відповідних знань і вмінь та уможливлює його іншомовну комунікацію 

та міжнародну діяльність у процесі розв’язання завдань у сфері інформаційних 

технологій. 
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Після 1990 року з появою інформаційних технологій вища освіта почала 

швидко розширюватися. В Європі та в усьому світі розпочато процеси для 

підвищення його прозорості та якості. У статті наведено декілька документів 

Європейського Союзу щодо вищої освіти, які координують дії держав-членів 

Європейського Союзу. Описується декілька ініціатив та створено декілька 

закладів для моніторингу вищої освіти та її якості. 

Ключові слова: вища освіта, освітня політика, європейський вимір освіти, 

забезпечення якості. 

With the advent of information technology after 1990, higher education began to 

expand rapidly. Processes have been launched in Europe and around the world to 

increase its transparency and quality. The paper lists several European Union documents 

on higher education, which coordinate the action of the Member States of the European 

Union. Several initiatives are being described and several institutions have been 

established to monitor higher education and its quality. 

Key words: higher education, education policy, european dimension in education, 

quality assurance. 

 

The expansion of transnational education in the world in the 1990s stimulated the 

emergence of many global, European and national activities in the field of standardization 

(standardization) of tertiary education. Their purpose is mainly to ensure the quality of 

the tertiary education provided. The most important and also the world’s first activity in 

this area, widespread in Europe and parts of Asia, is the Bologna Process. The Bologna 

Process is considered to be the most important activity in creating the European Higher 

Education Area. 

European Union education policy or the education policy of the Member States of 

the European Union? This issue is often discussed in many ways in the professional and 

other public. When evaluating the knowledge about the functioning of the European 

Union in the field of education, it can be stated that a unified education policy of the 

European Union does not exist de jure and de facto. The issue of upbringing and education 
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is not included in the basic document – in the Treaty on European Union, its solution is 

not within the competence of the European Union institutions [5]. 

Education policy of the Member States of the European Union 

The education policy of the Member States of the European Union is a set of 

activities and initiatives of the European Union in the field of education and training, 

some of these initiatives are binding, the vast majority is an expression of the European 

Union Member States on a common approach is the basis for future coordinated 

developments in this area. Joint action on selected education and training issues has a 

direct impact on the education policies of the Member States of the European Union. 

Characteristics of the development of joint activities: 

▪ a continuous but irregular process of gradual awareness of the need for 

coordination also in the field of education, 

▪ agreement between the institutions of the European Community or the European 

Union and the Member States of the European Union, 

▪ the principle of subsidiarity, joint learning outcomes are the result of mutual 

cooperation and support and not a “top-down” centralization process. 

The Council of the European Communities meetings in Stuttgart (1983), 

Fontainebleau (1984) and Milan (1995) directly defined the Community’s interest on the 

road to a peoples Europe. Promoting the mobility of young people has become a major 

event, with an emphasis on ensuring that each mobility participant knows at least two 

foreign languages before the end of compulsory schooling. An important event during 

this period was the ruling of the Supreme European Court in the Gravier case, which had 

two aspects, firstly confirming that higher education is considered as vocational education 

and training and secondly, ruling on equal access to education for all citizens of the 

European Community. The validation of higher education for vocational training, and 

thus for vocational training, has led to the creation of several important Erasmus, Comett, 

Lingua, Petra and Force programs, which have supported the improvement of the quality 

of vocational training for participants in these programs. The same applies today to the 

Erasmus + program. 

These programs were set up under Article 166 (ex Article 150 TEC) of the Treaty 

on the Functioning of the European Union, which reads as follows: The Unions action 

shall be aimed at facilitating adaptation to industrial change, in particular through 

vocational training and retraining, improving initial and continuing vocational training to 

facilitate vocational integration and reintegration into the labor market, facilitating access 

to vocational training and promoting mobility of instructors and trainees [4]. 

Pursuant to Article 165 (ex Article 149 TEC) of the Treaty on the Functioning of 

the European Union, the European Union shall contribute to the development of quality 

education by promoting cooperation between Member States and, where necessary, 

complementing Member States action while fully respecting their responsibility for 

teaching content and systems and for their cultural and linguistic diversity. 

According to this article, school policy is a full competence of the Member States 

of the European Union. The European Union is helping in this area mainly by developing 

the European dimension in education, in particular by teaching and disseminating the 

languages of the Member States; promoting the mobility of students and teachers, inter 

alia by promoting the academic recognition of diplomas and the crediting of study time; 
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promoting cooperation between educational institutions; developing exchanges of 

information and experience on issues common to the education systems of the Member 

States; support for the development of youth exchanges and exchanges of social and 

educational workers and support for the participation of young people in democratic life 

in Europe and support for the development of distance learning [4]. 

The education policy of the Member States of the European Union is a set of the 

following activities and initiatives: 

▪ legal framework, 

▪ institutional and organizational mechanisms of European cooperation, 

▪ educational policy programming documents, 

▪ European cooperation and mobility programs, 

▪ framework program for research and technological development, 

▪ European Social Fund. 

The European Parliament and its Committee on Culture, Youth and Education, as 

well as the Advisory Committee on Vocational Training, which is involved in the 

preparation of education policy, The Social Committee, which also has the right to 

express itself and thus to take part in the preparation of education policy documents 

submitted by the European Commission and the Regional Committee, has the same 

powers as the previous committee. According to Art. 165 of the Treaty on the Functioning 

of the European Union, the area of coordination of education is subject to a co-decision 

procedure, which seeks the assent of the European Parliament and the European Council 

on proposals submitted by the European Commission. 

The European Commission (EC), its executive body for the school policies of the 

Member States of the European Union, is the Directorate-General for Education, Youth, 

Sport and Culture. This service of the European Commission is responsible for the 

European Union’s policy in the fields of education, culture, youth, languages and sport. 

The Directorate-General supports these policies and priorities through various projects 

and programs, in particular Creative Europe, Erasmus +, Marie Skłodowska-Curie 

Actions and the European Institute of Innovation & Technology (EIT). 

The activities of decentralized organizations and programs CEDEFOP - the area of 

training, EURYDICE - the area of information on education in individual states (not only 

of the European Union) are important for the coordination of the member states of the 

European Union. 

The Education Committee of the European Commission is preparing documents 

for the discussion of the Ministers of Education of the Member States of the European 

Union. The data cover all levels of education and training, from early childhood and 

compulsory schooling to vocational training, higher education and adult education. 

The European Commission’s Education Committee also serves as an initiator of 

cooperation and exchange of best practices in areas such as: 

▪ teacher education, 

▪ innovative pedagogies, digital education and open educational resources, 

▪ raising literacy levels and other basic skills and competences, 

▪ modernization of higher education, 

▪ making vocational education and training more attractive, and 

▪ improving the provision of education. 
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The Education Committee is also preparing documents for approval, such as the 

Erasmus+ programs and other documents in the field of education and mobility [2]. 

The European Union publishes non-periodic programming documents for the 

education policy of the Member States of the European Union, the aim of which is the 

concept of the European Qualifications Area and the concept of a citizens Europe. 

These goals are being specified in these areas: 

▪ the European dimension in education, 

▪ expanding foreign language teaching, 

▪ distance learning, 

▪ mutual recognition of diplomas and qualifications, 

▪ use of new information technologies, 

▪ fight against excretion. 

The most important programming documents of the educational policy of the 

member states of the European Union after 1990 include: 

Program documents Vocational Training in the European Community in the 

1990s– (1991) and Vocational Training in the European Community: Challenges and 

Future Outlook – (1991) focused on defining the objectives of the common vocational 

training policy and contributing to labor mobility, which requires mutual recognition of 

diplomas and professional qualifications. 

The Memorandum of Higher Education in the European Community (1991), which 

recommended increased participation in diversified higher education, which provides 

better access for adults and eliminates social inequalities in access and higher education 

partnerships with the economic sector. The Green Paper on the European Dimension of 

Education (1993) emphasizes the transnational cooperation on labor mobility and teacher 

and student exchange, and the introduction of a European dimension in teacher training 

and in-service training. 

The Teaching and Learning: Towards the Learning Society (1995) program 

document presents three challenges for the Member States of the European Union, 

namely the development of the information society, the internationalization of the 

economy and the growth of scientific and technological knowledge. 

The Learning in the Information Society (1997) program document is an action 

plan that focuses on schools and their equipping with modern information technologies. 

The Towards a Europe of Knowledge (1998) programming document is one of the 

European Commission’s latest published documents. According to this document, an 

open and dynamic European educational area is to be created in order to promote 

knowledge, promote the objectives of European citizenship and develop the 

employability of the citizens of the Member States. 

Document Education and Training 2020. School policy. (Education & Training 

2020 Schools policy) focused on a holistic approach to schools to address the problems 

of early school leavers. 

International European Higher Education Activities 

Significant activities in the field of higher education took place within the European 

Commission as early as the 1990s. On its proposal, in September 1998, the Council of 

Ministers of the European Union approved a Recommendation on European cooperation 

in quality assurance in higher education [1]. 
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This document recommended that Member States promote and establish a 

transparent quality assurance system at higher education institutions with the following 

objectives, in particular: 

▪ to protect the quality of higher education, taking into account the specific 

economic, social and cultural context of each country, taking into account the European 

dimension and a rapidly changing world, 

▪ to support and assist higher education institutions in the use of appropriate 

measures, in particular quality assurance, as a means of improving the quality of 

education and training for research, 

▪ stimulate the joint exchange of information on quality and quality assurance in 

the Member States and in the world and improve cooperation between universities in this 

field. 

▪ This document also proposes principles for establishing a quality assurance 

system at universities. 

On the basis of this document, the European Network for Quality Assurance in 

Higher Education (ENQA) was set up in March 2000 to support European cooperation in 

quality assessment and quality assurance in the Member States of the European Union. 

In 2003, the Bologna Process ministers asked ENQA to develop an “agreed set of 

standards, procedures and guidelines” for higher education. The task was completed and 

the Bologna Process ministers adopted European Standards and Guidelines for Quality 

Assurance (ESG) in 2005. and was revised in 2015. 

In 2005, the Education Committee of the Council of the European Union prepared 

a Recommendation of the Council and the European Parliament on further European 

cooperation in quality assurance in higher education. 

This document requires all universities to actively create and develop internal 

quality assurance mechanisms in conjunction with the Bologna Process objectives in this 

area. The document further requires that all quality assurance and accreditation agencies 

be independent in their assessments and use the general standards and procedures agreed 

at the Bergen Higher Education Ministerial Conference 2005. These standards should be 

further developed in cooperation with the Higher Representatives. schools, while 

contributing to the protection and promotion of diversity and innovation, to the right of 

higher education institutions to offer quality study programs that are different or more 

innovative. The results of the evaluation should be systematically used by universities to 

improve their performance. 

Furthermore, the document recommends defining the conditions for the registration 

of quality assurance agencies and accreditation agencies in the European register of 

agencies and the rules for the management of this register. The document further 

promotes cooperation between these agencies in order to build mutual trust and 

recognition of the results of quality assurance evaluation and accreditation. The document 

places particular emphasis on ensuring publicity and public access to evaluation results. 

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) has 

worked with the other three E4 agencies, The European University Association (EUA) 

and The European University Association for Higher Education. Association of 

Institutions in Higher Education (EURASHE) and the European Students Union (ESU) 

to establish the European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR), 
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which makes available a validated list of agencies quality standards in higher education, 

which are governed by European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 

European Higher Education Area (ESG), and reduces the risk of accreditation. 

In most European countries, higher education institutions or study programs are 

subject to regular external review by a quality assurance agency. The European Register 

of Quality Assurance Agencies in Higher Education maintains a list of agencies that have 

demonstrated that they comply in principle with common European standards and 

guidelines for quality assurance. The European Register of Quality Assurance Agencies 

in Higher Education aims to provide the public with clear and reliable information on 

quality assurance agencies operating in Europe and therefore has a website and is freely 

accessible. 

The European Register of Quality Assurance Agencies in Higher Education 

(EQAR) was set up in 2008 to: 

▪ promote student mobility by providing a basis of trust for young people from 

higher education, 

▪ expand opportunities to gain the credibility of accreditation centers, 

▪ provide a basis for governments to allow higher education institutions to elect 

any agency from the business register, if this is in line with national measures, 

▪ provide higher education institutions with a means of choosing between different 

agencies, if this is compatible with national rules, and 

▪ serves as a tool to improve the quality of the agencies and to promote mutual 

trust between them. 

Any country that is part of the Bologna Process, as well as the social partners, can 

become a member of the European Register of Quality Assurance Agencies in Higher 

Education. It is governed by an elected Executive Board and has a secretariat based in 

Brussels [3]. 

Conclusion. In 2021 (October 26), a video conference of 60 global education 

ministers and their deputies was held to address hate speech through education at the 

initiative of school authorities at the highest levels to reach a consensus on key priorities 

and coordinated action. It was organized by the United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (UNESCO) in Paris. Amid the current scrutiny of social media 

platforms and online hate speech, the meeting presented key findings on education policy 

that contributes to the ongoing and long-term efforts to address and address the threats 

posed by hate speech facing every society.  

Hate speech around the world threatens human rights and social stability, deepens 

conflicts and tensions and contributes to serious human rights violations, including cruel 

crimes. In the context of the COVID-19 pandemic, hateful content, misinformation and 

conspiracy theories have spread around the world, exacerbating pre-existing prejudices, 

harmful stereotypes, intolerance and discrimination - and calling for a holistic approach 

to dealing with hate speech. Therefore, it is necessary to constantly make efforts in 

schools of all levels and to present facts to students and explain them, the teacher is 

obliged to take moral civic and human attitudes to the situation in world society and in 

his own state. 
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«Донбаський державний педагогічний університет»  

м. Слов’янськ, Україна 

 

У статті визначено роль, місії й функції сучасного університету. 

Схарактеризовано основні академічні цінності (академічна свобода, академічна 

доброчесність, моральність, академічна мобільність, студентоцентризм), що 

покладено в основу роботи цього закладу вищої освіти. Розкрито основні тенденції 

подальшого розвитку університетів: масовізація, дигіталізація, комерціалізація.  

Ключові слова: сучасний університет, місія, функція, академічна цінність, 

тенденції.  

The article defines the role, mission and functions of a modern university. The basic 

academic values (academic freedom, academic integrity, morality, academic mobility, 

student-centered approach) are characterized, which is the basis of the work of this 
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institution of higher education. Main trends of further development of universities 

(massification, digitalization, commercialization) are revealed. 

Key words: modern university, mission, function, academic value, tendencies. 

 

Університети з часу свого виникнення завжди відігравали провідну роль у 

розвитку суспільства, виконуючи три основні місії: навчання, служіння людям і 

дослідження. Важливою подією у розвитку цих закладів вищої освіти стало 

підписання в 1988 р. Великої хартії, в якій визначено фундаментальні принципи і 

цілі подальшого розвитку університетської освіти. Підґрунтя цього процесу 

складають такі ключові положення: майбутнє людства переважною мірою 

визначається впливом університетів як провідних центрів розвитку культури, 

науки й техніки; зазначені заклади вищої освіти мають не тільки виконувати 

ключову роль у залученні молоді до інноваційних знань та передових освітніх 

технологій, але й «служити суспільству в цілому», сприяючи його інтенсивному 

культурному й соціально-економічному розвитку; університети повинні зберігати 

традиції європейського гуманізму, здійснювати навчання, виховання й розвиток 

здобувачів відповідно до актуальних суспільних запитів, зокрема забезпечувати 

оволодіння майбутніми фахівцями сучасними демократичними й академічними 

цінностями, формування в кожної особистості шанобливості до «гармонії 

навколишнього середовища та самого життя» [2]. 

Як відзначається в сучасних наукових джерелах [3; 7 та ін.], сучасний 

університет як флагман вищої освіти й науки реалізує цілу низку важливих 

функцій. Так, навчальна (освітня) функція передбачає створення інноваційного 

освітнього середовища, засвоєння здобувачами необхідних знань, умінь, способів 

мислення, організацію освітнього процесу в університеті за визначеними освітніми 

програмами та напрямками. Виховна функція університету полягає у формуванні 

майбутніх фахівців як високоморальних особистостей, які засвоїли провідні 

цінності демократичного суспільства та здатні до повноцінної особистісної 

самореалізації, прагнуть вносити свій внесок у забезпечення процвітання рідної 

країни та людства загалом.  

Науково-дослідницька функція університету проявляється у проведенні 

фундаментальних і прикладних досліджень з різних актуальних напрямів, 

створення міжнародних наукових проєктів, застосуванні інноваційних технологій 

та інструментів e-Learning. Професійно-підготовча функція зазначеного закладу 

освіти вимагає забезпечення підготовки компетентних конкурентоспроможних 

фахівців для різних сфер життєдіяльності суспільства. Указана функція тісно 

пов’язана з ресурсно-стратегічною функцією університету, що забезпечує в силу 

наявності в ньому першокласних наукових та викладацьких кадрів формування 

представників національної та світової еліти, які займатимуть провідне місце в 

царинах науки, економіки, політики й управлінської діяльності. 

Просвітня функція університету спрямована на підвищення 

інтелектуального рівня населення, створення передумов для здійснення людьми 

безперервної освіти. Культурна функція полягає у підвищенні рівня загальної 

культури як здобувачів університетської освіти, так і населення загалом. 
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Аксіологічна функція університету як потужної корпорації відображає його 

можливості у своєчасному оновленні пріоритетних соціальних цінностей на 

кожному конкретному етапі розвитку суспільства.  

У контексті порушеної проблеми доцільно також визначити актуальні для 

сьогодення академічні цінності університетського сегменту вищої освіти. Серед 

цих цінностей чільне місце займають такі: академічна свобода (автономність і 

самостійність членів університетської спільноти під час реалізації викладацької, 

навчальної, наукової, управлінської діяльності на засадах дотримання принципів 

свободи слова та творчості); академічна доброчесність (сукупність юридичних 

норм та етичних принципів, якими мають керуватися працівники університету та 

здобувачі); моральність (дотримання людиною в силу власних внутрішніх 

установок корпоративних вимог та правил моралі); якість освіти (відповідність 

результатів освітнього процесу актуальним соціальним запитам та вимогам 

стандарту освіти); академічна мобільність (можливість членів університетської 

спільноти навчатися, стажуватися чи проводити наукову діяльність в інших 

закладах освіти); студентоцентризм (створення освітнього середовища, що 

забезпечує реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії кожного здобувача на 

основі врахування його індивідуальних якостей, здібностей, інтересів та 

програмних вимог) [4; 5; 8].  

Як зазначається в документах Міжнародного центру академічної 

доброчесності (The International Center for Academic Integrity – ICAI), зазначена 

якість проявляється в прихильності членів університетської спільноти до таких 

основних цінностей: чесність, справедливість, повага, довіра й відповідальність. 

Зокрема, чесність виступає фундаментальною основою процесів викладання, 

учіння, наукових пошуків й управління, а також необхідною передумовою для 

прояву людьми довіри, справедливості, поваги й відповідальності. Нечесна 

поведінка працівника чи здобувача університетської освіти порушує права інших 

людей, погіршує психологічний клімат у соціумі, а також руйнує репутацію як 

самої особи, так і закладу вищої освіти загалом.  

Важливим чинником у забезпеченні благополуччя університетської 

спільноти є прояв його членами справедливого ставлення один до одного. Таке 

ставлення проявляється значною мірою в передбачуваності, прозорості, чіткості 

дій людей, прояву ними швидких й адекватних реакцій на нечесні вчинки інших 

партнерів взаємодії. В академічному середовище також існує потреба у виявленні 

учасниками поваги як до інших людей, так і до себе. Так, повага до інших людей 

означає, що особистість цінує різноманітність думок, толерантно сприймає точки 

зору своїх опонентів, вікові, національні, культурні відмінності між людьми. 

Повага до себе передбачає насамперед чесне ставлення людини до власних 

проблем. Довіра відображає впевненість людини в порядності й доброзичливості 

своїх партнерів. Важливим індивідуальним обов’язком кожного учасника 

освітнього процесу та водночас спільною турботою членів університетської 

організації є також усвідомлення відповідальності за підтримку цінностей 

доброчесності [3]. 
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Ураховуючи значний вплив університетів на розвиток суспільства, доцільно 

в публікації відзначити основні тенденції в розвитку університетської освіти, а саме 

такі: масовізація (стрімке зростання кількості здобувачів освіти); дигіталізація 

(масштабне застосування інноваційних комп’ютерних та цифрових технологій в 

освітньому процесі), комерціалізація (суттєве розширення дії ринкових механізмів 

у царині освіти). Як з’ясовано, у розвинених країнах світу характерною ознакою 

успішного функціонування університетів є забезпечення їх стратегічного 

партнерства з бізнесом, здійснення довгострокового співробітництва з різними 

організаціями та підприємствами, що дає змогу оптимально використовувати 

особистісний потенціал викладачів і здобувачів університетської освіти в процесі 

затребуваної в суспільстві інноваційної діяльності, підвищувати роль університету 

як передового наукового-технологічного осередка, залучати в його роботу значні 

матеріальні інвестиції. Значні перспективи в цьому плані має модель дуальної 

освіти, що дозволяє органічно поєднувати теоретичне навчання майбутніх фахівців 

у стінах університету та практичну підготовку на реальному робочому місці [1; 6]. 

Отже, сучасний університет є потужним освітнім, науковим, технологічним, 

методичним, культурним центром, який виконує низку важливих функцій. 

Причому важливо відзначити, що з кожним роком його роль у житті суспільства 

тільки збільшується.  
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Розкрито концептуальні засади (суть, мету, завдання, підходи, принципи, 

зміст, форми та методи) методичної підготовки майбутніх учителів фізики, 

математики та інформатики, а також магістрів з освітніх, педагогічних наук на 
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The article author reveals the conceptual principles (the essence, purpose, tasks, 

approaches, content, forms and methods) of methodical training of future teachers of 

Physics, Mathematics and Computer Science at the Faculty of Physics and Mathematics 

of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. 

Key words: future teachers, Physics, Mathematics, Computer Science, Osvitology, 

methodical training. 

 

Nowadays, a new education system is being developed in Ukraine and the success 

of it depends primarily on the proper training and retraining of teachers. The Concept of 

development of pedagogical education notes that the content, structure, standards and 

methods (technologies) of teaching in the system of pedagogical education need 

significant renewal and modernization [1]. This problem acquires special significance and 

attention to the perspective of methodical training of future teachers. 

A large number of scientific researches are devoted to the development of 

theoretical training of future teachers in the methodology of teaching certain subjects. For 

example, the studies of P. Atamanchuk, O. Bugayov, S. Goncharenko, E. Korshak, 

M. Martyniuk, O. Lyashenko, O. Sergeev, O. Trifonova, V. Sharko deal with the training 

of Physics teachers. The works of I. Akulenko, N. Gluzman, O. Zhernovnikova, 

O. Matyash, V. Motorina, E. Nelin, T. Richter, Y. Prostakova (Sushko), S. Skvortsova, 

N. Tarasenkova and others highlight the problems of methodical training of future 

teachers of Mathematics. In scientific researches of N. Balyk, L. Bilousova, Y. Goroshko, 

V. Lapinsky, M. Zhaldak, N. Morse, N. Olefirenko, V. Osadchy, N. Ponomarova, 

Z. Seidametova, S. Semerikov, Y. Ramsky , O. Spivakovsky, Y. Trius and others the 

principles of the methodical system of teacher training in Computer Science are 

determined and developed.  

The institutions of higher pedagogical education have accumulated significant 

practical experience in methodical training of future teachers. 

Thus, the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University implements the concept of methodical training of future 

teachers as a part of the formation of their readiness for further professional teaching, 
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which takes into account specific features of each specialty (for which future teachers are 

trained), purpose, objectives, approaches, principles, content, forms and methods.  

Methodical training of future teachers at the Faculty of Physics and Mathematics 

is carried out on the basis of integration of such methodical approaches as systemic, 

personality-oriented, acmeological, competence, activity, synergetic. 

The principles of methodical training of future teachers include the following: 

consistency, continuity and systematicity; scientificity and relevance (knowledge and 

professional skills); connection of theory with practice; consciousness, activity and 

independence; axiology, integration, predictability, innovation, reliance on their own 

practical experience. 

The purpose of methodical training of future teachers at the Faculty of Physics and 

Mathematics is to formate methodological competence of future teachers as a part of their 

readiness to professional pedagogical activities in educational institutions of different 

levels. 

The tasks of methodical training of applicants for higher pedagogical education are 

the following: 

- mastering theoretical knowledge of methods of teaching Physics, Mathematics, 

Computer Science; 

- formation of general and special methodical skills; 

- formation of professional psychological and pedagogical qualities of future 

teachers; 

- formation of future teachers’ emotional and value attitude to learning; 

- gaining their own experience of professional pedagogical activity in the context 

of the formation of methodical competence. 

The foundations for the formation of methodical competence of future teachers are 

laid from the first year of their training in the study of such general psychological and 

pedagogical disciplines as “Pedagogy” and “Psychology”, the content of which takes into 

account the specifics of the subject. 

Mastering subject knowledge in Physics, Mathematics, Computer Science is the 

basis for further successful methodical training of future teachers. 

The core role in the methodical training of future teachers of Physics, Mathematics 

and Computer Science at the first (bachelor’s) level of higher education is played by 

disciplines of teaching methods as the most important components of educational 

programs (“Methods of Teaching Physics”, “Methods of Teaching Mathematics”, 

“Methods of Teaching Computer Science”). These educational methodical disciplines 

have a special structure and features of teaching. 

The implementation of the concept of the New Ukrainian School led to the 

beginning of updating the content of methodical training of future teachers. Thus, the 

content of methodical disciplines, topics of research work of students have been 

significantly supplemented, special forms of students’ educational activities have been 

introduced, and the list of teaching aids has been expanded. 

Student-oriented technology for building methodical training for future teachers 

includes their involvement in projects on individual topics and helps to reveal their 

potential. 
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The specifics of the Faculty of Physics and Mathematics is that the methodical 

training of future teachers in the specialties of the Faculty should ensure the formation of 

skills in methodically and technically correct preparation and performance of 

demonstration of experiments, including Physics, laboratory workshops, skills in using 

physical devices and more. 

Pedagogical practice in general and specialized secondary education institutions is 

an integral part of the educational process of teacher training at the Faculty of Physics 

and Mathematics. 

The Bachelors curriculum provides for continuous propaedeutic pedagogical 

practice, pedagogical practice in secondary education institutions and organizational and 

educational pedagogical practice in children’s health and recreation facilities [2]. 

Pedagogical practice in institutions of profile and specialized secondary education and 

research practice are provided for Master degree [3]. 

Applicants for higher pedagogical education at the Faculty of Physics and 

Mathematics are motivated in every way to professional methodical growth. For example, 

for last two years, the best ptacticing teachers, leading methodologists, heads of 

educational institutions of Ukraine have been actively invited to meetings with the future 

teachers. 

 

 
Fig. 1. Structural and logical scheme of studying by applicants of the first 

(bachelor’s) level of higher education of educational components on the example of EP 

“Mathematics in educational institutions” [2]. 
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Thus, the analysis of the experience of implementing a holistic concept of 

methodical training of future teachers of Physics, Mathematics, Computer Science, as 

well as Masters of Education at the Faculty of Physics and Mathematics of 

Н. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University shows that methodical 

training of future teachers is cross-cutting period of their study and is the integration of 

subject, general psychological and pedagogical, methodical knowledge and their own 

practical experience of activities in the specialty.  

The implementation of the developed concept of methodical training of future 

teachers allows to provide preconditions for creation of a trajectory of their further 

professional development focused on their personal and professional growth, successful 

professional self-realization. 
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У статті визначено основні фактори, які актуалізують проблему 

емпатійно-партисипативної підготовки майбутнього вчителя; розкрито суть 

означеної підготовки (метою якої є формування професійних компетенцій, що 

базуються на співпраці, співтворчості та педагогічній емпатії) та надано 

змістове наповнення її методологічного, теоретичного та практичного 

компонентів.  

Ключові слова: майбутній вчитель, педагогічна емпатія, 

партиспативність, емпатійно-партисипативна підготовка, змістове наповнення. 
The article identifies the main factors that actualize the problem of empathic-

participatory training of future teachers; the essence of the mentioned training (the 
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purpose of which is the formation of professional competencies based on cooperation, 

co-creation and pedagogical empathy) is revealed and the content of its methodological, 

theoretical and practical components is provided. 

Key words: future teacher, pedagogical empathy, participatory, empathic-

participatory training, content. 

 

Звернення сучасних педагогів до проблем педагогічної комунікації, в якій на 

перший план висуваються емпатійний та партисипативний компоненти, дає 

можливість дійти висновку про те, що емпатія та партисипація мають бути 

розглянуті в єдності як важливий напрям професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя в сучасних педагогічних ЗВО.  

До основних факторів, які актуалізують проблему емпатійно-

партисипативної підготовки майбутнього вчителя відносимо такі: 

- соціальне замовлення на підготовку педагогів, які вміють спілкуватися з 

учнями, здійснювати педагогічну взаємодію на новому рівні, який прописаний у 

нормативних документах і зумовлений демократичними та євроінтеграційними 

процесами, вимогах до освітянських послуг, змінами зовнішньо-політичних 

характеристик нової освітньої парадигми; 

- зміна вимог до професійної підготовки майбутніх педагогів відповідно до 

компетентнісної парадигми освіти; 

- теоретичні положення та інноваційні ідеї у галузі сучасної професійно-

педагогічної підготовки; 

- міжнародний та вітчизняний досвід емпатійної підготовки та 

партисипативності у спілкуванні педагога та учнів; 

- практичний досвід здійснення емпатійно-партисипативної підготовки. 

Розуміння суті емпатійно-партисипативної підготовки майбутнього вчителя 

вимагає окремого аналізу сутнісних характеристик емпатійного та 

партисипативного складників та визначення їх змістового наповнення за 

методологічним, теоретичним та практичним напрямами. 

Уважаємо, що розв’язання проблеми емпатійно-партисипативної підготовки 

потребує узгодження уявлень про емпатію та партисипацію в їх класичному та 

педагогічному трактуванні, що, у свою чергу, вимагає розкриття ключових 

дефініцій досліджуваної підготовки, які зберегли б ключові особливості класичних 

визначень емпатії і партисипації. Це забезпечить можливість більш широкого 

використання таких термінів у педагогічному контексті. 

Під емпатійно-партисипативною підготовкою майбутнього вчителя 

розуміємо системну підготовку (методологічну, теоретичну, практичну), метою 

якої є формування професійних компетенцій, що базуються на співпраці, 

співтворчості та педагогічній емпатії. 

Складність визначення суті й змісту емпатійного складника досліджуваного 

феномену полягає в тому, що педагогічна емпатія має глибоке психологічне 

коріння, що накладає певний відбиток на підходи до її дослідження.  
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За висновками вчених-психологів [1; 2], педагогічна емпатія є інтегральною 

морально-етичною, соціально-психологічною якістю особистості вчителя, в основі 

якої лежить толерантність як ключова характеристика процесу гуманізації, і яка 

виступає раціонально-емоційно-інтуїтивним відображенням іншої людини, що 

дозволяє подолати її психологічний захист і осягнути причини та наслідки 

самопроявів (властивостей, станів, реакцій) із метою прогнозування та адекватного 

впливу на її поведінку. 

Під партисипативністю майбутнього вчителя вчені розуміють професійно-

моральну якість особистості педагога, в основі якої лежать такі суб’єкт-суб’єктні 

відносини, які означають співпрацю, обумовлену загальними інтересами, 

цінностями, поглядами. Такі відносини вибудовуються на засадах креативності та 

педагогічної емпатії. Партисипативність є найважливішою характеристикою 

педагогічного спілкування та комунікації, що визначається суб’єкт-суб’єктними 

відносинами, співпрацею, діалогом вчителя та учнів. 

У педагогіці партисипативність передбачає, передусім, суб’єкт-суб’єктні 

відносини, засновані на співуправлінні, делегуванні повноважень та діалогічності; 

по-друге, партисипативність у освітньому процесі – це визначення спільних цілей, 

завдань та цінностей педагога та здобувачів освіти; по-третє, педагогічне 

спілкування передбачає креативність як із боку педагога, так і з боку здобувачів 

освіти; по-четверте, партисипативність обов’язково співвідноситься та 

перетинається з іншим базовим поняттям ‒ «емпатія», яке є необхідною умовою 

ефективного її функціонування. 

З огляду на вище зазначене партисипативний підхід у професійній 

підготовці майбутнього вчителя розглядаємо як практико-орієнтовану стратегію, 

яка передбачає побудову відносин викладача зі студентами, заснованих на 

співпраці, діалогічності, співучасті, делегуванні повноважень, творчій взаємодії, 

свободі вибору, побудові індивідуальної траєкторії навчання та розвитку. 

Методологічний компонент емпатійно-партисипативної підготовки 

майбутніх учителів передбачає озброєння студентів системою різних методів і 

прийомів пізнання і полягає в освоєнні основних наукових підходів, які є 

концептуальною основою розвитку теорії та практики емпатійної та парсипативної 

підготовки майбутніх фахівців освітньої галузі. 

Теоретичний компонент професійної підготовки розглядається нами як 

наукові інтереси та широкий світогляд, оволодіння фундаментальними знаннями 

та їх практичне застосування здобувачами вищої педагогічної освіти. Теоретична 

підготовка в аспекті досліджуваного феномену передбачає озброєння студентів 

специфічними професійно-педагогічними знаннями, до яких відносимо такі:  

- знання суті емпатії, закономірностей і функцій педагогічної емпатії, її 

видів, фази емпатійного впливу на учнів під час педагогічної взаємодії тощо; 

- знання суті поняття «партисипативність», особливостей педагогічної 

партисипативності та способів її здійснення. 

Практичний компонент емпатійно-партисипативної підготовки як [3; 4]:  
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▪ емпатійно-партисипативно-перцептивні: уміння «розпізнавати» іншого, 

зокрема, його емоційні стани та переживання; уміння чуттєвого сприйняття учня 

як індивідуальної самобутньої особистості; уміння використовувати експресивний 

потенціал усного слова для актуалізації душевних переживань партнера; уміння 

використовувати мімічні та пантомімічні можливості тощо; 

▪ емпатійно-партисипативно-комунікативні: уміння знаходити спільні 

ціннісні установки з учасниками освітнього процесу; уміння вислухати партнера зі 

спілкування та приймати думку партнера; уміння вести продуктивний діалог під 

час комунікації; вміння здійснювати зворотний зв’язок; вміння знайти 

компромісний варіант вирішення конфліктної ситуації; уміння спільно з партнером 

зі спілкування аналізувати отриману інформацію; вміння організувати співпрацю; 

уміння створювати сприятливу психологічну обстановку, психологічний клімат, 

що сприяє організації продуктивної спільної діяльності, що характеризується 

добровільністю та зацікавленістю тощо; 

▪ рефлексивно-коригувальні: уміння ідентифікувати свої емоції з емоціями 

партнера зі спілкування; уміння подумки відтворювати внутрішній світ учня в 

деталях; на основі здійснення рефлексії визначати причини негативних наслідків 

педагогічного спілкування та вносити необхідні корективи тощо. 

Отже, сучасна освіта відчуває потребу в учителях-професіоналах, які мають 

риси педагогічної культури та володіють емпатичним розумінням, емпатичним 

слуханням, що поєднуються в єдине ціле в емпатійно-партисипативній 

компетентності, яка обумовлена об’єктивною потребою суспільства, для якого 

характерні гуманізм, демократизм, духовність та моральність. У зв’язку з цим 

однією із головних складових професійної підготовки майбутнього вчителя стає 

емпатійно-партисипативна підготовка як компонента педагогічної компетентності 

та майстерності. Це вимагає створення моделі емпатійно-партисипативної 

підготовки, яка може бути покладена в основу розроблення її науково-методичного 

забезпечення. 
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У дослідженні на підставі законодавчих документів, аналізу таксономії 

освітніх цілей Блума-Андерсон, дефініцій критичного мислення, технології 

розвитку критичного мислення зроблено узагальнення, що знання відіграють 

суттєву роль і виступають підґрунтям у формуванні критичного мислення 

майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. 

Ключові слова: критичне мислення, майбутні фахівці, ЗВО, формування, 

знання. 

In the study on the basis of legislative documents, analysis of taxonomy of 

educational goals Bloom ‒ Anderson, definitions of critical thinking, technology 

development of critical thinking, we can generalize that knowledge plays a significant 

role and serves as a basis for shaping critical thinking of future professionals in training. 

Key words: critical thinking, future specialists, institutions of higher education, 

formation, knowledge. 

 

Проблема формування критичного мислення громадян особливо гостро 

постає останнім часом. Наслідки низького рівня сформованості такого мислення 

спостерігаємо останніми лютневими днями 2022 року в Україні, коли РФ 

максимально застосовує всі можливості гібридної війни в інформаційному 

просторі, і, як наслідок, панічні настрої в суспільстві, значна кількість перепостів 

фейкових новин, загубленість щодо визначення й упевненості у власних 

переконаннях тощо. Отже, не вдаючись до глибокого аналізу суті й структури 

критичного мислення, можна стверджувати, що проблема його розвитку й 

формування є надзвичайно нагальним питанням.  

Тож робота з розв’язання цієї проблеми має проводитись цілеспрямовано й 

системно. Основне навантаження покладене на систему освіти, яка сьогодні 

частково вже вирішує це завдання: в освітній процес упроваджується технологія 

розвитку критичного мислення, розробляються підручники з різних предметів з її 

використанням, реалізується низка різних програм для розвитку критичного 

мислення педагогічних працівників (до прикладу: Всеукраїнський проєкт «Вивчай 

та розрізняй: інфо-медійна грамотність» за підтримкою IREX, онлайн курси 

«Освітні інструменти критичного мислення», «Критичне мислення для освітян», 

«Наука повсякденного мислення» для освітян на платформі Prometheus, проєкт 

«Сто когнітивок» тощо). Останнім часом у нашій країні активно здійснюється 

дослідження проблеми формування критичного мислення в майбутніх фахівців. 

У Законі України «Про вищу освіту» така освіта характеризується 

«сукупністю систематизованих знань, умінь і практичних навичок»; серед 
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результатів навчання Законом визначено «знання, уміння, навички, способи 

мислення… , які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа 

здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих 

освітніх компонентів»; «компетентність ‒ здатність особи успішно … провадити 

професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, …»; 

«освітньо-науковий рівень вищої освіти передбачає здобуття теоретичних знань …; 

освітній процес ‒ це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, 

що … спрямована на передачу, засвоєння, примноження й використання знань, 

…» [1]. Як видно з виписок із Закону, знання посідають одне з чільних місць у 

вищій освіті. 

Формування критичного мислення майбутніх фахівців є, безумовно, 

педагогічним процесом, основними компонентами якого є загальні і специфічні 

закономірності, принципи, мета, зміст, методи, форми, етапи. Саме формування 

критичного мислення майбутніх фахівців є ефективним навчально-науковим 

інструментарієм, що реалізується через дотримання освітніх цілей та адекватне 

використання методичних і технічних засобів та прийомів, спрямованих на 

одержання знань та отримання об’єктивного відображення світу.  

Формування критичного мислення має відбуватися з опорою на таксономію 

освітніх цілей пізнання, яка містить шість складників: пригадування; усвідомлення; 

застосування; аналізування; оцінювання; створення [4]. Перший рівень таксономії 

освітніх цілей Блума-Андерсон є пригадування отриманих знань, тобто 

запам’ятовування й відтворення вивченого матеріалу, або такого, що вивчається. 

Цей блок таксономії представлений такими дієсловами: впізнавати, описувати, 

визначати, називати, розміщувати, знаходити, пригадувати, виявляти, здійснювати 

пошук. Результат, якого має досягти здобувач на цьому рівні, ‒ це 

запам’ятовування інформації (факти, поняття, терміни та теорії), її пригадування, 

визначення, ідентифікація.  

У дослідженні авторки статті [2, с. 201‒204] через значну кількість визначень 

дефініції «критичне мислення» зроблено спробу класифікувати їх за визначальною 

ознакою розумової діяльності (Є. Архіпова, О. Барболіна, І. Бондарук, І. Глазкова, 

С. Гусєва, Л. Києнко-Романюк, О. Ковалевська, Т. Плохута, Ю. Саньков, А. Сулім, 

М. Філоненко, О. Чуба, В. Ягоднікова); протиставлення іншим розумовим 

операціям (В. Ткаченко); за здатністю визначити проблему та розв’язати її 

(О. Куцінко, О. Тісліченко, Л. Ткаченко); за здатністю до оцінки явищ, дійсності 

(К. Баханов, С. Лисенко, І. Мітіна, О. Пометун, Т. Хачумян); за здатністю до 

використання різних прийомів роботи з інформацією (Є. Архіпова, Т. Воропай, 

І. Земцов, О. Ковалевська, Т. Скрябіна, С. Терно, О. Тягло).  

Якщо докладно розглянути кожне з визначень, то можна побачити, що 

експліцитно на необхідність володіння знаннями не вказує жоден автор. При цьому 

важко собі уявити, яким чином, наприклад, може відбуватися мислення 

«спрямоване на самостійне розв’язання конкретної чи життєвої проблеми через її 

всебічний розгляд на основі різних джерел інформації (за І. Боднарук), якщо 

людина не буде здобувати знання з різних джерел, співвідносити їх з уже 

існуючими, не буде визначати необхідність отримання додаткових знань або 

інформації.  
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Отже, перш, ніж людині почати працювати з інформацією, їй необхідно 

звернутись до наявних знань ‒ відтворити їх у пам’яті, і тільки після цього 

починати роботу з точки зору критичного мислення: проаналізувати, звернутись до 

відтворених знань, співвіднести існуючі знання з новими, визначити прогалини чи 

необхідність звернення до надійних джерел, пошуку фактів, аргументації, 

максимальне уникнути когнітивних викривлень тощо. Адже зрозуміло, що 

критичне розмірковування на початковому етапі буде значно відрізнятись від 

якості набутих знань: які вони ‒ знаходяться на первинному рівні, відомі, добре 

відомі, є сферою професійної діяльності тощо; чи людина зовсім не володіє ніякими 

знаннями з певної проблеми.  

На підтвердження нашої позиції про роль знань у процесі формування 

критичного мислення виступає і відомий український дослідник С. Терно, який 

зазначає, що сьогодні варто відмовитись від знаннєвої парадигми (в умовах 

упровадження особистісно-орієнтованого навчання), однак не варто відмовлятись 

від «повноцінного опанування знаннями», адже саме знання «стають засобом 

діяльності, у процесі якої відбувається розвиток і становлення особистості» [3, 7]. 

У власній педагогічній практиці, щоб довести необхідність володіння певною 

сумою знань, ставимо здобувачам вищої освіти, наприклад, таке запитання: 

«Висловіть свої розмірковування з приводу дисертації…» (зазвичай студенти 

бакалаврату, особливо перших курсів, дуже рідко обізнані в дисертаційних 

роботах). Зрозуміло, що таке запитання ставить здобувачів у «глухий кут», адже 

вони не знайомі з цією роботою, не знають її концепції, структури, викладених 

положень тощо. Вони приходять до логічного висновку: «Ми нічого не знаємо!». 

Однак, у професійній і повсякденній діяльності ми спостерігаємо випадки 

висловлення позицій чи переконань щодо тих чи тих явищ, у яких ми не володіємо 

ніякою сумою знань, це стосується як громадських, суспільних, так і професійних 

проблем.  

Технологія розвитку критичного мислення також ґрунтується на знаннях, 

зокрема трьохфазна побудова заняття (виклик, усвідомлення, рефлексія) з 

використанням означеної технології. Перша фаза в основному покликана 

актуалізувати наявні або раніше отримані знання, уточнити їх для встановлення 

зв’язків з отриманою інформацією, структурування наявних знань, визначення 

лакун в отриманих знаннях і прогнозування самостійних шляхів і акцентів у 

вивченні наступного матеріалу, установлення цілей навчання, зосередження уваги 

на темі. Відповідно, друга фаза може бути схарактеризована як робота з новими 

знаннями, їх аналіз, систематизація, а третя ‒ їх упорядкування та підсумковий 

аналіз. 

Крім того, важливо відзначити, що існує й зворотній взаємозв’язок: 

застосування критичного мислення безпосередньо впливає на засвоєння знань, 

адже вони зазнають впливу критичного розмірковування й, відповідно, 

аналізуються, систематизуються, перевіряються з точки зору їх достовірності й 

вірогідності тощо. 

Отже, на підставі законодавчих документів, аналізу таксономії освітніх цілей 

Блума-Андерсон, дефініцій критичного мислення, технології розвитку критичного 

мислення, можна зробити узагальнення, що знання відіграють суттєву роль і 
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виступають підґрунтям у формуванні критичного мислення майбутніх фахівців у 

процесі професійної підготовки. 
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Стаття присвячена проблемі створення інформаційно-комунікаційного 

середовища як фактора підвищення ефективності та якості підготовки 

здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. Здійснено аналіз ключових 

понять «інформаційне середовище», «інформаційно-освітнє середовище». 

Визначено суть та складові інформаційно-комунікаціного середовища закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційне середовище, 

інформаційно-комунікаційне середовище, здобувачі професійної освіти. 

The article is devoted to the problem of creation an information and 

communication environment as a factor in improving the efficiency and quality of training 

of applicants for professional (professional and technical) education. The analysis of key 

concepts «information environment», «information-educational environment» is carried 

out. The essence and components of the information and communication environment of 

professional (professional and technical) education institutions are determined. 
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Сучасний науково-технічний прогрес характеризується стрімким розвитком 

інформаційних технологій, які проникають у всі сфери діяльності. В умовах 
інформатизації суспільства актуальності набуває проблема впровадження сучасних 
інформаційних технологій в освітню практику, що розглядається як один з 
перспективних напрямів розвитку та модернізації професійної освіти, оскільки 
використання можливостей програмних засобів та Інтернету забезпечують 
підвищення ефективності й якості підготовки здобувачів освіти, надають 
освітньому процесу інноваційного характеру. Застосування інформаційних 
технологій в освітньому процесі дає можливість покращити та урізноманітнити 
виклад навчального матеріалу, зробити його більш цікавим для сприйняття, 
забезпечити контроль знань, отримати швидкий зворотній зв’язок, налагодити 
активне спілкування та взаємодію всіх учасників освітнього процесу. 

Виникнення інформаційного суспільства зумовлено інформаційною 
революцією, яка відбулася наприкінці минулого століття. Її ознаками стали 
комп’ютеризація різних сфер діяльності, популяризація глобальної інформаційної 
мережі, створення світового інформаційного простору. Згодом набувають 
поширення поняття «інформаційне середовище», «інформаційно-комунікаційне 
середовище», причому в дискурсі не тільки фахівців інформаційно-комунікаційної 
галузі, але і представників політики й економіки, і асоціюється з розвитком 
комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та інформаційних технологій [5]. 

У сучасній психолого-педагогічній науці широко використовується поняття 
«інформаційно-комунікаційне середовище», визначення суті якого вимагає 
розкриття феноменологічних особливостей його родових понять «інформаційне 
середовище», «інформаційно-освітнє середовище». 

За визначенням Е. Семенюк, інформаційне середовище, що створюється 
засобами інформаційно-комунікаційних технологій, виступає складовою 
освітнього середовища і являє собою складне багатоаспектне явище, що акумулює 
в собі результати всіх інформаційно-знаннєвих і комунікаційних потоків, на 
перетині яких знаходиться людина [6]. 

На нашу думку, досить влучне визначення поняття «інформаційне 
середовище» надає Д. Гагаріна, яка тлумачить його як певну інфраструктуру 
всередині закладу вищої освіти, що заснована на використанні можливостей 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і припускає стійке 
функціонування й орієнтовану на досягнення нових освітніх результатів [1]. 

Наведені дефініції розкривають сутнісні характеристики інформаційного 
середовища у структурі освітнього закладу.  

Оскільки інформаційне середовище закладу освіти орієнтоване не тільки на 
досягнення мети навчання, адже його сфера функціонування охоплює будь-яку 
сферу діяльності, вважаємо більш вдалим застосування терміну «інформаційно-
освітнє середовище». 

У науковій літературі [2; 3; 7; 8 та ін.] інформаційно-освітнє середовище 
розглядається як: сукупність компонентів, які забезпечують системну інтеграцію 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес; системно 
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організовану сукупність інформаційного, технічного, навчально-методичного 
забезпечення, нерозривно пов’язану з людиною як суб’єктом освіти; сукупність 
різних підсистем (інформаційних, технічних, навчально-методичних), що 
направлено забезпечують навчальний процес, а також учасників освітнього 
процесу; частина, підпростір інформаційного простору, який ситуативно 
використовує конкретний користувач для вирішення освітніх задач. 

Комунікаційний аспект інформаційно-освітнього середовища розкривається 
через здійснення соціально-комунікаційних процесів, під час яких сучасні методи 
і засоби збору, накопичення й переробки інформаційних даних стають дієвим 
способом налагодження інформаційно-комунікаційних зв’язків у контексті 
професійної підготовки майбутніх фахівців [8]. 

Як зазначають науковці [3; 4], інформаційно-комунікаційне освітнє 
середовище закладів вищої освіти є засобом комунікації для процесів «викладання-
навчання», що дає можливість здобувачам освіти сприймати знання у формі 
навчального контенту та навчальних завдань. 

Проведений аналіз ключових понять дає підстави констатувати, що 
інформаційно-комунікаційне середовище закладів професійної (професійно-
технічної) освіти слід розглядати як цілісний системно організований освітній 
простір, що поєднує сукупність інформаційного, організаційного, методичного, 
технічного та програмного забезпечення і сприяє виникненню й розвитку 
інформаційно-педагогічної взаємодії між суб’єктами освітнього процесу. 

В інформаційно-комунікаційному середовищі виділяють декілька рівнів [7]: 
- інформаційно-комунікаційне освітнє середовище навчального закладу, що 

включає всі інформаційні, програмні ресурси і засоби комунікації; 
- предметне інформаційно-комунікаційне середовище, спрямоване на 

викладання певних навчальних дисциплін; 
- індивідуальне інформаційно-комунікаційні середовище, що створюється 

кожним суб’єктом навчання в процесі педагогічної взаємодії в інформаційно-
комунікаційних освітніх середовищах попередніх рівнів. 

У середовищі сучасного освітнього закладу використовують такі джерела 
передачі інформації, як електронні бази даних та інформаційно-довідкові системи, 
електронні підручники й енциклопедії, інформаційні сайти. Інструментами 
освітньої діяльності можуть виступати комп’ютерні тренажери, контролюючі 
програми, а засобами комунікацій – електронна пошта, месенджери, соціальні 
мережі тощо. 

На цій підставі можна визначити структуру інформаційно-комунікаційного 
середовища, яку складають ресурси, необхідні для його функціонування та 
розвитку: технічні (комп’ютерні класи, мультимедійні пристрої, програмне 
обладнання); технологічні (комунікаційні платформи, технології дистанційного 
навчання, доступ до мережі Інтернет, розробки лабораторій ІКТ); навчально-
методичні (електронні підручники, електронний бібліотечний фонд тощо); 
інформаційно-організаційні (веб-сайти начального закладу та його структурних 
підрозділів); кадрові (інформаційно-комунікаційна компетентність викладачів). 

Отже, створення інформаційно-комунікаційного середовища передбачає 
застосування інформаційних та автоматизованих систем, комунікаційних, 
мультимедійних, мережевих технологій, що забезпечує підвищення ефективності 
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та якості підготовки здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти. 
Результативність функціонування інформаційно-комунікаційного середовища 
визначається свідомою й активною позицією суб’єктів освітнього процесу, 
компетентністю викладача, його здатністю до інноваційної діяльності. 
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У статті схарактеризовано командну роботу як ефективний спосіб 

взаємодії членів педагогічного колективу. Акцентовано увагу на чинниках 

формування ефективної команди: високий рівень організаційної культури, 

сформованість комунікативних умінь і соціального інтелекту її членів, реалізація і 
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розширення суб’єктних функцій педагогів і учнів тощо. Визначено ознаки 

педагогічного колективу як ефективної команди. 

Ключові слова: колектив, команда, педагог, учень, суб’єкт-суб’єктна 

взаємодія, особистісний розвиток. 

In this article, team work is considered to be an effective means of interaction 

between members of teaching staff. The author focuses on the factors of forming an 

effective team. They are: a high level of organizational culture, development of 

communication skills and social intelligence of members of teaching staff, 

implementation and expansion of the subjective functions of teachers and learners, etc. 

The features of teaching staff as an effective team have been identified.  

Key words: collective, team, teacher, learner, subject-subject interaction, personal 

development. 

 

Реалізація індивідуальних властивостей особистості може здійснюватися 

тільки в конкретній діяльності, що виконується в конкретних соціальних 

спільнотах. Оптимальні умови для самореалізації і саморозвитку учасників 

освітнього процесу забезпечуються створенням у закладі освіти згуртованого, 

високого рівня розвитку педагогічного колективу.  

Ю. Конаржевський підкреслює: «Кожен із учителів представляє досить 

вузьку галузь знань, ось чому вчителі в школі так потрібні один одному, ось чому 

виховання і розвиток особистості учня, на яку впливає велика кількість 

особистостей, може успішно здійснюватися лише на основі колективних, 

погоджених дій педагогів-однодумців на чолі з керівником школи» [2, с. 16]. 

Неузгодженість педагогічних дій, коли цілі одного педагога суперечать цілям 

іншого або й усього педагогічного колективу, негативно відбивається не тільки на 

особистісному розвитку учнів, оскільки руйнується цілісність педагогічного 

процесу, але й на професійному, особистісному розвитку самого вчителя. Якщо ж 

професійні потреби окремого вчителя лежать у контексті спільних прагнень 

педагогічного колективу й узгоджені з традиціями педагогічної спільноти, тоді 

колектив стає своєрідним інструментом досягнення як індивідуальних цілей 

педагогів, так і цілей усього колективу. Ефективним способом взаємодії членів 

педагогічного колективу є командна робота. 

Педагогічний колектив, який працює як команда, легко перебудовується, 

здатний пристосовуватися до змін і реагувати на новації, у ньому чітко розподілені 

обов’язки, встановлений тісний взаємозв’язок і взаєморозуміння між педагогами, 

складається сприятливий соціально-психологічний клімат. 

Ефективність педагогічної взаємодії в команді значною мірою визначається 

рівнем сформованості комунікативних умінь її членів, ступенем розвитку їхнього 

соціального інтелекту, характерними особливостями якого є: соціальна 

спрямованість, готовність до співробітництва, особиста зацікавленість у 
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благополуччі інших; соціальна самоефективність як очікування успіху при 

розв’язанні міжособистісних проблем; емпатія і особисте співчуття; ціннісне 

ставлення до себе й інших. Очевидно, що характеристики соціального інтелекту 

відбивають саме особистісну спрямованість спілкування: соціальний інтелект 

дозволяє розуміти інших, мотивацію їх поведінки, розпізнавати сутнісні риси 

особистості партнера по команді, вести діалогове спілкування.  

Команда, яка створена не тільки на основі спільності цілей, ціннісних 

настанов педагогів, але й на основі особистісної атракції (від лат. ‒ привабливість, 

принадливість), здатна до швидкого налагоджування внутрішньогрупового 

професійного й міжособистісного спілкування, оскільки задоволення від 

спілкування одного з одним сприяє згладжуванню суперечностей, що виникають 

під час сумісного розв’язання педагогічних завдань, саме взаємна привабливість 

робить процес спілкування не тільки професійно необхідним, але й бажаним. 

Для педагогічного колективу високого рівня розвитку, який працює як 

команда, характерним є створення умов для реалізації і розширення суб’єктних 

функцій педагогів, здійснення ними діяльності з самоорганізації змін, 

саморозвитку, що передбачає активність педагогів, свободу їх вибору і 

відповідальність за нього, спроможність до реалізації задумів, готовність до 

самозмінення, прагнення вчителів постійно реалізовувати себе, свої здібності. 

Діяльність педагога з самоорганізації змін характеризується постановкою 

проблемних завдань, у центрі яких – процес розвитку особистості вихованця. 

Виявлення вчителем проблем власної педагогічної діяльності передбачає аналіз 

повноти використання кожним учнем індивідуальних і особистісних можливостей, 

виявлення педагогом недоліків власної діяльності, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між різними компонентами проблем своєї діяльності й 

утруднень у навчальній діяльності учнів. 

Постійний пошук нових рішень, узагальнення й систематизація відомостей 

про можливості дитини, перенесення цих знань у конкретні ситуації її розвитку 

створюють унікальну мотиваційну основу для діяльності педагога з саморозвитку. 

Учитель не може змінюватися, самовдосконалюватися поза змін, розвитку учня як 

цілісної особистості, поза його суб’єктного досвіду навчальної діяльності, 

особливостей індивідуальності, вольової, емоційної, когнітивної сфер.  

Педагог повинен планувати і здійснювати власні суб’єктні зміни у зв’язку із 

суб’єктними змінами учня, що є можливим тільки на основі адекватного включення 

в цей процес особистісного досвіду вихователя й вихованця (почуттів, переживань, 

емоцій, а також дій і вчинків, що їм відповідають). Це вимагає володіння педагогом 

такими формами взаємодії з учнем, які забезпечують її суб’єкт-суб’єктний 

характер, тобто реалізацію й розширення суб’єктних функцій не тільки педагога, а 

й учня. Саме суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія забезпечує сприйняття 
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вчителя учнем не лише як носія певних знань, а насамперед як особистість, людину, 

яка має власну життєву і професійну позицію й допомагає своїм вихованцям у 

їхньому особистісному зростанні, що передбачає транслювання не тільки знань, але 

й особистісних сенсів, надбання учнями унікальності й багатства індивідуальності 

вчителя.  

Отже, робота в команді забезпечує умови для активного включення педагогів 

у систему соціальних зв’язків, їх представленості у життєдіяльності своїх колег і 

учнів, тобто задоволення потреб особистості педагога через активну участь у 

спільній діяльності, привносити своє «Я» у свідомість, почуття і волю інших 

людей, долучаючи їх до своїх інтересів, досягати в цьому успіху. 

Важливим чинником формування педагогічного колективу як ефективної 

команди є високий рівень його організаційної культури, основною ознакою якої є 

чітко визначені, усвідомлені цінності й переконання, що приймаються всіма 

членами педагогічного колективу та визначають цілі їхньої сумісної діяльності. 

Організаційна культура виконує функцію інтеграції всіх учителів у єдиний 

колектив, регулює їхню діяльність і спілкування, взаємні права і обов’язки, 

включає зразки поведінки і межі їх можливих варіацій. Важлива особливість 

педагогічного колективу полягає в тому, що його організаційна культура 

транслюється безпосередньо вихованцям. Становлення нормативно-ціннісної 

системи особистості кожного учня, його соціальний розвиток значною мірою 

залежать від рівня розвитку організаційної культури педагогічного колективу. 

Отже, робота в команді, у співдружності однодумців сприяє накопиченню 

знань, зростанню соціальної і професійної активності педагогів, дає можливість 

розвивати комунікативні вміння, будувати спілкування в режимі діалогу. Командна 

робота створює умови для професійного і особистісного розвитку кожного 

педагога, формування його творчого досвіду, який згодом інтегрується в досвід 

педагогічного колективу й сприяє розв’язанню головного завдання закладу освіти – 

забезпечення розвитку вихованців.  

Основними ознаками педагогічного колективу як ефективної команди є: 

наявність спільної мети, яка сприймається всіма членами колективу як особистісно 

значуща; єдність професійно-ціннісних настанов; високий ступінь участі членів 

команди в розробці нових ідей і реалізації їх у педагогічній діяльності; висока 

позитивна оцінка внеску кожного педагога керівником і членами команди; 

колективна відповідальність за рішення, що приймаються; організованість 

колективу, здатність формувати раціональну структуру сумісних дій і гнучко її 

перебудовувати в умовах, що змінюються; згуртованість колективу як здатність 

протистояти внутрішнім і зовнішнім впливам, які негативно відбиваються на 

ефективності сумісної діяльності. 
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У тезах розкрито суть проблеми необхідності здійснення 

диференційованого навчання як засобу задоволення потреб учнів початкової 

школи. На основі практичного педагогічного досвіду подано рекомендації щодо 

використання диференційованого підходу в навчально-виховній діяльності вчителя 

початкових класів. 

Ключові слова: початкова школа, навчальний процес, диференційоване 

навчання, диференційоване викладання. 

The theses reveal the problem of the need for differentiated teaching as a means of 

meeting the needs of primary school students. Based on practical pedagogical 

experience, recommendations are given on the use of a differentiated approach in the 

educational activities of primary school teachers.  

Key words: elementary school, educational process, differentiated learning, 

differentiated teaching. 

 

Однією з актуальних проблем сучасності є питання диференційованого 

навчання, організація навчально-виховної роботи учнів з урахуванням 

індивідуальних потреб та можливостей кожної дитини. На жаль, кожного року в 

закладах загальної середньої освіти збільшується кількість дітей з особливими 

освітніми потребами. Як зазначає Т. Собченко, вчитель має бути готовим до 

сучасних освітніх викликів та впроваджувати в освітній процес педагогічні 
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інновації [6, с. 159–160], продукувати та генерувати новаторські ідеї, здатним до 

рефлексивного та творчого мислення, гнучким та впевненим у собі [5, с. 12].  

Учнівська спільнота стає більш багатогранною, де можна помітити 

особливості емоційного, когнітивного, фізичного та комунікативного розвитку 

учнів початкових класів. Тож сучасний педагог має шукати дієві підходи в 

організації освітнього процесу, щоб досягти очікуваних результатів своєї 

діяльності. 

На думку вітчизняної науковиці А. Колупаєвої, розв’язати проблему в 

задоволенні проблем усіх учнів можна за допомогою диференційованого підходу в 

навчальній діяльності [4, c. 85].  

У диференційованому підході центральне місце посідає власне індивідуальна 

навчальна діяльність дитини. Так, на противагу традиційній системі навчання, це 

передбачає провідну роль учителя в освітньому процесі, використання усталеного 

навчального плану та єдиних для всіх вимог. Упровадження диференційованого 

навчання дає змогу задовольняти індивідуальні потреби, розвивати сильні сторони 

дітей та їхні інтереси [2; 4]. 

Суть означеного підходу полягає в тому, що інструменти навчання та 

оцінювання стають справедливими, доступними та гнучкими, до навчання 

залучаються всі без винятку учні. 

Ефективність результатів диференційованого навчання можна отримати 

через кілька років систематичної роботи, оскільки учні звикають до поданих 

учителем методів і форм роботи, в них розвивається стійкість уваги, формуються 

навички самостійної роботи. Значний вплив указаний підхід має і на виховання 

учнів початкової школи. Діти вчаться толерантності, вміння розуміти та 

допомагати один одному. Особливо це стосується дітей з особливими освітніми 

потребами, які відчувають себе в класному колективі рівними, а не зайвими.  

Не існує єдиної методики диференційованого навчання, проте до початку 

його впровадження вчитель має чітко розуміти кінцеву мету та розуміти, що 

потрібно для досягнення поставлених завдань. Існує п’ять об’єктів навчального 

процесу, які необхідні для здійснення диференційованого навчання і 

взаємопов’язані між собою: вчителі, учні, зміст навчальної програми, навчання як 

процес, оцінювання.  

Учителі можуть диференціювати процес навчання, зміст навчання, продукт 

навчання, навчальне середовище, враховуючи стиль навчання учнів, їхню 

підготовку та інтереси учнів як всього класу так і кожного окремо. У класному 

колективі кожен прагне досягти поставленої мети своїми зусиллями. Учитель 

розподіляє увагу, спостерігає за кожним учнем і при необхідності надає посильну 

допомогу, слідкуючи за настроями, емоціями та поведінкою дітей. 

Безперечно, використання диференційованого підходу – це нелегко, бо 

вимагає більше часу для планування, організації та підготовки диференційованого 

матеріалу, але, якщо правильно спланувати свою роботу, створити для своєї 

діяльності відповідні правила, педагог обов’язково досягне очікуваних результатів 

і отримає емоційне задоволення від того, що кожна дитина могла досягти успіху в 

навчанні. Диференційоване навчання не має бути чітко створеним алгоритмом дій 

педагога. Воно повинно спонукати вчителя більше експериментувати, шукати та 
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впроваджувати різні методики викладання, використовувати нові підходи, форми 

взаємодії з кожним учнем, спираючись на власні спостереження, особливі потреби, 

можливості, емоційний інтелект дитини.  

Спираючись на власний педагогічний досвід щодо використання 

диференційованого підходу в навчальній діяльності, можемо поділитися деякими 

рекомендаціями:  

• слід використовувати найрізноманітніші види роботи;  

• потрібно варіювати складність матеріалу, але основний зміст має 

залишатися незмінним;  

• необхідно використовувати більшу кількість носіїв інформації, постійно 

змінювати формати подачі інформації, що дає змогу здійснювати зміну розміру, 

контрасту, кольору та інші характеристики подачі презентацій;  

• слід відокремлювати важливі елементи, уникаючи концентрації уваги 

учнів на менш важливих деталях і фактах;  

• важливо застосовувати ретельне попереднє та поточне оцінювання, 

моніторинг навчальної діяльності та розвитку кожного учня; 

•  необхідно створити умови для того, щоб учні були активними 

дослідниками, завдання мають бути доступними, захопливими і водночас учень 

має відчути, що завдання є викликом до пізнання;  

• доцільно змінювати вимоги до відповідей учнів відповідно до їхнього 

настрою, потреб та можливостей;  

•  слід дотримуватися доброзичливої творчої взаємодії вчителя і учня у 

форматі діалогу двох партнерів, відсутність страху, радість спілкування;  

• необхідно сформувати в учнів таку схему реалізації поставлених перед 

ними завдань: «Можу – якщо не зможу – обов’язково спробую – помилюся – ще 

раз спробую». 

Отже, диференційований підхід до навчання – один з успішних кроків до 

реалізації дитиноцентризму, гуманізації та демократизації національної сучасної 

освіти. 
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У статті визначено мету, завдання і зміст методика викладання юридичних 

дисциплін у ЗВО, що полягають у засвоєнні аспірантами системи знань та 

формуванні в них відповідних умінь і навичок щодо організації освітнього процесу 

у ЗВО, зокрема викладання юридичних дисциплін із застосуванням різних форм, 

методів і технологій. 

Ключові слова: освітній процес, юридична освіта, метод навчання, 

інноваційні технології викладання, результати навчання.  

The purpose and objectives of the course "Methods of teaching legal disciplines in 

free economic education" are defined, which are to master the system of knowledge and 

formation of relevant skills in organizing the educational process in free economic 

education, including teaching legal disciplines using various forms, methods and 

technologies. 

Key words: educational process, legal education, teaching method, innovative 

teaching technologies, learning outcomes. 

 

Курс «Методика викладання юридичних дисциплін у ЗВО» забезпечує 

підготовку аспірантів до професійної діяльності як майбутніх викладачів 

юридичних дисциплін, розвиток їхньої професійно-педагогічної компетентності. 

Курс передбачає вирішення комплексу завдань:  

1) засвоєння аспірантами знань про: нормативно-правові основи організації 

освітнього процесу у ЗВО; теоретичні й методичні основи організації навчання 

юридичних дисциплін; особливості пізнання і засвоєння змісту юридичної освіти, 

управління пізнавальною діяльністю студентів, у тому числі стимулювання та 

формування мотивів навчальної діяльності; психолого-педагогічні основи 

взаємодії суб’єктів навчання; проблеми, тенденції та перспективи розвитку 

юридичної освіти; суть, специфіку, зміст і форми правового виховання;  

2) формування вмінь: упроваджувати в освітній процес досягнення 

юридичної та педагогічної наук; визначати мету і завдання навчання окремої 

юридичної дисципліни, розділу, теми (заняття); забезпечувати науково 

обґрунтований характер змісту юридичної освіти; планувати процес навчання, 

розробляти навчально-методичні комплекти; проєктувати процес навчання, 

планувати, організовувати та проводити навчання юридичних дисциплін у ЗВО в 

різних формах (лекційні, семінарські, практичні заняття, консультації, колоквіуми, 

конференції); організовувати самостійну роботу студентів та забезпечувати її 

науково-методичний супровід; застосовувати різні методи навчання, інноваційні 

технології (кейс-метод, проблемне, проєктне, інтерактивне, інформаційно-
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комунікативне навчання); сприяти розвитку критичного, аналітичного мислення 

здобувачів освіти, їхніх умінь аналізувати, систематизувати, узагальнювати, 

класифікувати, порівнювати, абстрагуватися на матеріалі юридичних дисциплін, 

брати участь в обговоренні актуальних проблем (дискусії); контролювати 

(моніторити) результати навчання юридичних дисциплін, застосовувати різні види 

та форми контролю для виконання різного роду дидактичних завдань, 

використовувати показники навчальних досягнень здобувачів освіти для 

оптимізації методики викладання; забезпечувати правове виховання студентів. 

У результаті вивчення курсу аспірант:  

1) знатиме: мету і завдання юридичної освіти; зміст, форми (лекція, семінар, 

практичне заняття, консультація, колоквіум, залік, екзамен), методи і технології 

навчання юридичних дисциплін; мету, завдання та принципи контролю, види і 

форми оцінювання, рівні навчальних досягнень студентів; принципи, завдання та 

форми правовиховної роботи у позаудиторний час; специфіку підходів до вивчення 

юридичних дисциплін за межами України;  

2) умітиме: визначити мету навчання, цілі та завдання конкретного заняття 

(лекційного, семінарського, практичного тощо); добирати зміст, необхідний і 

достатній для досягнення конкретної мети та виконання завдань; використовувати 

методи і прийоми навчання, виходячи з дидактичної мети та змісту навчального 

матеріалу; обирати форму навчального заняття, виходячи з дидактичної мети та 

змісту навчального матеріалу, обґрунтовувати свій вибір; складати розгорнутий 

план-конспект лекції, методичні рекомендації до семінарського заняття, 

самостійної роботи тощо; застосовувати технології засвоєння правових знань та 

формування правових понять і категорій права; застосовувати різні види і форми 

контролю, перевірки та оцінювання у процесі вивчення юридичних дисциплін, 

розробляти рівневі тестові завдання, питання до термінологічного диктанту тощо; 

реалізовувати індивідуальний та диференційований підходи в навчанні, 

оптимально поєднувати індивідуальні, групові, парні, фронтальні форми навчання 

і контролю; проводити різні форми правовиховної позааудиторної роботи; 

розробляти окремі науково-методичні проблеми вищої юридичної освіти. 

Вивчення курсу «Методика викладання юридичних дисциплін у вищій 

школі» сприяє формуванню й розвитку в аспірантів загальних та професійних 

компетентностей, визначених у Професійному стандарті на групу професій 

«Викладачі закладів вищої освіти» [1]. Йдеться про такі загальні компетентності, 

як: знання та розумінні предметної області та професійної діяльності; володіння 

комунікативними навичками, здатність проявляти емпатію; здатність 

використовувати інформаційні й комунікативні технології; здатність до особистого 

і професійного розвитку; здатність застосовувати кращі практики в професійній 

діяльності, мотивувати людей і рухатися до спільної мети, діяти на основі етичних 

міркувань, мотивів.  

Істотною є роль курсу «Методика викладання юридичних дисциплін у ЗВО» 

для формування професійних компетентностей, необхідних для виконання 

покладених на викладача трудових функцій, зокрема таких компетентностей, як: 

здатність розробляти й оновлювати програми навчальних юридичних дисциплін, 

навчальне й методичне забезпечення; здатність проводити навчальні заняття й 
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забезпечувати досягнення запланованих результатів навчання, консультувати 

студентів із предмета конкретної юридичної дисципліни; здатність здійснювати 

об’єктивне оцінювання результатів навчання, розробляти рекомендації щодо їх 

покращення; здійснювати керівництво науковою роботою здобувачів освіти.  

Зміст програми курсу передбачає вивчення таких тем:  

Тема 1. «Методика викладання юридичних дисциплін у ЗВО» як наука і 

навчальна дисципліна. У результаті її засвоєння в аспірантів мають бути 

сформовані вміння визначати поняття, об’єкт, предмет, мету та завдання методики 

викладання юридичних дисциплін у ЗВО як навчальної дисципліни і науки тощо. 

Тема 2. Система вищої юридичної освіти та навчання юридичних дисциплін 

у ЗВО. Уміння, які мають бути сформовані у здобувача вищої освіти в результаті 

засвоєння відповідного змісту: роз’яснювати структуру системи правової освіти та 

навчання юридичних дисциплін у ЗВО тощо. 

Тема 3. Ґенеза вищої юридичної освіти в Україні. Уміння, які мають бути 

сформовані: характеризувати етапи розвитку і становлення системи правової 

освіти та навчання юридичних дисциплін у ЗВО. 

Тема 4. Науково-педагогічна діяльність викладача юридичних дисциплін у 

ЗВО. Уміння: характеризувати види діяльності, особливості планування й 

нормування праці викладача юридичних дисциплін у ЗВО тощо. 

Тема 5. Мета і завдання вищої юридичної освіти. Уміння: визначати поняття 

правового світогляду, правового мислення, правової свідомості та правової 

культури як складників мети вищої юридичної освіти; характеризувати структуру 

професійної компетентності юриста. 

Тема 6. Зміст вищої юридичної освіти як сукупність юридичних навчальних 

дисциплін/курсів. Уміння: розрізняти підходи до структурування змісту вищої 

юридичної освіти тощо. 

Тема 7. Зміст вищої юридичної освіти в структурно-функціональній площині. 

Уміння: характеризувати складники змісту вищої юридичної освіти (правове 

знання, способи діяльності за зразком та досвід їх здійснення, досвід творчої 

діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення); розрізнювати емпіричний і 

теоретичний рівні опанування змісту юридичної освіти тощо. 

Тема 8. Засвоєння теоретичного правознавчого матеріалу. Формування 

правових понять. Уміння: характеризувати процес засвоєння теоретичного 

матеріалу, виходячи з етапів пізнання об’єктивної дійсності в процесі навчання; 

визначати етапи формування правових понять тощо. 

Тема 9. Форми навчання юридичних дисциплін у ЗВО. Уміння: 

організовувати навчання юридичних дисциплін у різних формах (лекція, 

семінарське заняття, самостійна робота тощо), розробляти відповідні навчально-

методичні матеріали. 

Тема 10. Методи і технології навчання юридичних дисциплін у ЗВО. Уміння: 

використовувати традиційні (наочні, словесні, практичні) та інноваційні (активні, 

інтерактивні, проблемно-пошукові, проєктні) методи і технології навчання 

юридичних дисциплін. 
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Тема 11. Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти в процесі 

вивчення юридичних дисциплін у ЗВО. Уміння: застосовувати різні види контролю 

навчальних досягнень студентів. 

Тема 12. Методика викладання окремих юридичних дисциплін/тем у ЗВО. 

Уміння: викладати окремі теми з галузей публічного і приватного права. 

Тема 13. Завдання, особливості та форми позааудиторної навчально-виховної 

роботи з правознавства у ЗВО. Уміння: організовувати різні форми позааудиторної 

навчально-виховної роботи з правознавства (дискусії, дидактичні ігри тощо), 

роботу студентів у наукових гуртках. 

Тема 14. Особливості організації навчання юридичних дисциплін у вищій 

школі за межами України.  

асвоєння змісту курсу «Методика викладання юридичних дисциплін у ЗВО» 

сприятиме формуванню в аспірантів загальних і професійних компетентностей 

викладача, забезпеченню їхньої повноцінної підготовки до викладання юридичних 

дисциплін у ЗВО.  
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У статті висвітлюється проблема формування компетентності 

міжкультурної взаємодії в майбутніх бакалаврів філології. Структурними 

компонентами компетентності міжкультурної взаємодії майбутніх бакалаврів 

філології є ціннісний, теоретичний, процесуальний. Ефективному формуванню цієї 

компетентності сприяє атмосфера міжкультурної співпраці студентів, 

інтерактивний характер навчання, дослідницький, творчий характер діяльності. 

Ключові слова: компетентність, міжкультурна взаємодія, бакалавр 

філології. 

The article highlights the problem of forming the competence of intercultural 

interaction in future bachelors of philology. The structural components of the competence 

of intercultural interaction are valuable, theoretical, procedural. The effective formation 

of this competence is facilitated in atmosphere of intercultural cooperation of students, 

interactive nature of learning, research, creative activities. 
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Процеси глобалізації й інтеграції України у світовий економічний простір 

актуалізують проблему підготовки випускників закладів вищої освіти до 

міжкультурної взаємодії та партнерства. Це зумовлює неабияку важливість 

формування компетентності міжкультурної взаємодії в майбутніх фахівців. У 

цьому аспекті пріоритетного значення набуває формування окресленої 

компетентності саме в майбутніх філологів, оскільки саме вони відповідно до 

вимог їхньої професійної діяльності якнайактивніше взаємодіють з 

представниками різних культур.  

Наголосимо й на тому, що сформована компетентність міжкультурної 

взаємодії саме в бакалаврів філології дозволяє забезпечити надійне підґрунтя для 

подальшого саморозвитку (на етапі навчання в магістратурі, у подальшій 

професійній діяльності) як медіатора культурного здобутку різних етносів, 

професіонала, здатного забезпечувати ефективну співпрацю, партнерство, 

вирішувати конфлікти, розвивати в інших здатність до взаєморозуміння, 

взаємодопомоги, командної діяльності.  

Вивчення наукових джерел переконує в необхідності визначення таких 

напрямів вивчення зазначеної проблеми, як-от теоретичні аспекти реалізації 

компетентнісного підходу в процесі професійної підготовки фахівців (І. Глазкова, 

М. Князян); методологічні засади професійної підготовки майбутніх філологів 

(М. Васильєва, С. Ніколаєва, О. Тарнопольський); форми організації міжкультурної 

взаємодії (Г. Алтухова, Дж. Бенкс, Є. Зеленов, Ж. Кюк). Зокрема, науковці 

одностайно акцентують пріоритетність міжкультурної взаємодії в будь-якому 

контексті (соціальне, особисте життя, навчальна, професійна діяльність), оскільки 

саме володіння відповідною компетентністю дозволяє розширювати обрій власних 

можливостей, спілкування та співтворчості, розвивати та вдосконалювати себе як 

особистість та фахівець [1–4]. 

Утім, пілотне дослідження з вияву розуміння сутності компетентності 

міжкультурної взаємодії здобувачами вищої освіти Міжнародного гуманітарного 

університету (м. Одеса), Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова свідчить про те, що переважна більшість не має системного 

уявлення про міжкультурну взаємодію та відповідну компетентність. Наприклад, 

52% здобувачів вищої освіти зазначили, що компетентність міжкультурної 

взаємодії відображає насамперед готовність до спілкування іноземними мовами з 

представниками різних культур, 23 % − володіння теоретичними знаннями про 

традиції, культурне надбання народів, мову яких вони вивчають, 25% − 

спроможність розпочинати комунікацію на основі сформованих лінгвістичних та 

соціолінгвістичних знань.  

Як зазначає Г. Алтухова, міжкультурна взаємодія є обміном знаннями та 

вміннями між її суб’єктами, що сприяє ознайомленню кожного з них з культурною 

спадщиною, традиціями, способом життя інших етносів [1]. Це зумовлює 

розширення знань та збагачення внутрішнього світу особистості, формуванню в неї 
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гуманістичних цінностей. Зокрема, в освітньо-професійних програмах 

відзначається необхідність формування готовності майбутніх бакалаврів та 

магістрів філології до міжкультурної взаємодії в багатонаціональному 

регіональному соціумі. 

У контексті дослідження погоджуємося з поширеним визначенням: 

компетентність міжкультурної взаємодії майбутніх бакалаврів філології є 

здатністю до вивчення як надбань культури, так і особливостей життєдіяльності, 

поведінки та спілкування представників різних народів задля успішного здійснення 

завдань професійної діяльності. 

Як засвідчує аналіз наукових позицій учених (Г. Алтухова, М. Князян [1; 3]), 

у структурі міжкультурної взаємодії суб’єктів навчання вони виокремлюють такі 

компоненти: емоційно-ціннісний, змістовий та операційний. Так, емоційно-

ціннісний компонент містить альтруїстичні емоції, піклування про інших, увагу до 

них, намагання щиро зрозуміти представників різних народів, толерантність, 

неупередженість до звичаїв, а також інтерес до духовних надбань різних етнічних 

груп, мов, світової історії. До змістового компонента науковці правомірно 

відносять знання про норми, правила поведінки й особливості взаємовідносин у 

сімейному й суспільному житті представників різних етносів, про їхні досягнення 

в різноманітних видах мистецтва. Викликає неабиякий інтерес позиція окреслених 

вчених щодо системи вмінь операційного компонента, що містить такі вміння, як-

от: адаптаційно-соціальні (запобігання конфліктних ситуацій та ефективне їх 

розв’язання, подолання бар'єрів спілкування з представниками інших народів та 

етнічних груп), пошукові (вивчення, аналіз, систематизація й узагальнення 

культурного фонду окремої нації), колективно-конструктивні (співтворчість 

представників різних етносів у спільній діяльності), рефлексивні (самоаналіз, 

самооцінка, самоконтроль).  

Виходячи з окреслених вище позицій, виділимо структурні компоненти 

компетентності міжкультурної взаємодії майбутніх бакалаврів філології, а саме 

такі: ціннісний, теоретичний, процесуальний. Так, ціннісний компонент має бути 

репрезентований їхніми прагненнями пізнавати мову та культуру інших народів, 

їхній спосіб буття, світогляд, традиції. Оскільки мова йде про фахівців-філологів, 

важливим є також інтерес кожного з них до теоретичної та прикладної лінгвістики, 

лінгвокраїнознавства, дидактики, методики навчання іноземної мови, 

різноманітних аспектів інноватизації викладання мов в учнівській аудиторії. До 

теоретичного компонента відносимо з одного боку знання про здобутки народів, 

мова яких вивчається, з іншого боку – культурне надбання представників різних 

етносів у регіоні, закладі вищої освіти, академічній групі. Слід відзначити й той 

факт, що бакалавр філології має можливості працевлаштування перекладачем і 

вчителем іноземної мови, а отже, до теоретичного компонента слід віднести й 

професійно-лінгвістичні та професійно-педагогічні знання. Процесуальний 

компонент відображає володіння філологом методами розвитку особистості 

кожного учня на засадах багатокультурності, а також стратегіями перекладу, 
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прийомами ознайомлення школярів із кращими культурними надбаннями різних 

народів.  

Зазначимо, що під час проведення дослідження в пригоді стали також такі 

теоретичні положення науковців: необхідність насичення освітнього процесу 

багатокультурним змістом (О. Землянська); доцільність широкого впровадження 

активних й інтерактивних методів навчання (ділові, рольові ігри, дискусії, дебати) 

(Н. Ананьєва); пріоритетність ознайомлення майбутніх фахівців із засобами 

міжкультурної комунікації (наприклад, проведення лекцій за темами 

«Міжкультурний діалог», «Культура і міжкультурна взаємодія у сучасному світі», 

«Жити у злагоді із собою та іншими», «Практика міжкультурного спілкування 

сьогодні») (О. Ведищева, Т. Данилюк, Т. Свиридюк); перспективність 

застосування методів формування міжкультурної компетентності в системі 

білінгвальної освіти (М. Винарчик). Заслуговують на інтерес також висновки 

П. Степанова, який пропонує: ознайомлювати здобувачів освіти з іншими 

культурами в середовищі, привабливому й цінному для них; створювати проблемні 

ситуації задля розвитку у студентів умінь вияву та подолання можливих протиріч 

у площині соціокультурного функціонування етнічних груп, організовувати 

інтерактивні заходи з аналізу культурної спадщини народів. 

Отже, аналіз наукових джерел та досвіду професійної підготовки бакалаврів 

філології Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса), Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова переконує в необхідності 

впровадження в освітній процес таких педагогічних умов формування в майбутніх 

фахівців міжкультурної взаємодії: створення в закладі вищої освіти атмосфери 

заохочення до міжкультурної співпраці студентів; забезпечення інтерактивного 

характеру навчання теоретичних та прикладних основних та вибіркових компонент 

освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів філології; орієнтація 

здобувачів вищої освіти на самостійний, творчий, дослідницький характер 

діяльності з пізнання культури іншого народу. 
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ПРОБЛЕМА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

Сімакова С. І. 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено суть понять «професійна готовність», «професійне 

самовдосконалення» та «готовність до професійного самовдосконалення». 

Проаналізовано суть та види професійної готовності, визначено чинники, 

показники та умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців 

музичного мистецтва. 

Ключові слова: готовність, професійна готовність, професійне 

самовдосконалення, готовність до професійного самовдосконалення, майбутні 

фахівці музичного мистецтва. 

The article defines the essence of the concepts of “professional readiness”, 

“professional self-improvement” and “readiness for professional self-improvement”. 

The essence and types of professional readiness are analyzed, the factors, indicators and 

conditions of professional self-improvement of future specialists of musical art are 

revealed. 

Key words: readiness, professional readiness, professional self-improvement, 

readiness for professional self-improvement, future specialists of musical art. 

 

На сучасному етапі розвитку системи вищої освіти України висуваються нові 

вимоги до особистості майбутнього фахівця. Об’єктивними стають потреби 

суспільства у високоосвіченій, творчій, духовно багатій, різнобічно розвиненій, 

мобільній, самостійній та ініціативній особистості, яка здатна до самоосвіти та 

самовиховання, постійного особистісного та професійного розвитку, що відповідно 

сприяє оновленню цілей, мети та результатів професійної підготовки. Виходячи з 

цього, особливої актуальності набувають питання готовності майбутнього фахівця 

музичного мистецтва до професійного самовдосконалення, що складає передумову 

їхньої успішності та високого професіоналізму в майбутній професійній діяльності. 

Як підкреслює І. Щербак, у процесі свого професійного становлення 

майбутній педагог-музикант повинен постійно прагнути інтерпретувати, 

створювати, долати стереотипи та самовдосконалюватися в музично-педагогічній 

діяльності, адже вирішення означених завдань визначає вибір стратегії та 

процесуальних основ професійного навчання майбутніх учителів музичного 

мистецтва [8, с. 424].  

Аналіз наукових досліджень засвідчує, що питання готовності до різних 

видів професійної діяльності перебуває в центрі уваги сучасних дослідників. 

Дослідженню питань професійної готовності майбутніх фахівців присвячені праці 

Т. Жванії, В. Москальця, Л. Потапкіної, І. Чорної та ін. Питання готовності до 

професійного самовдосконалення майбутніх фахівців розкрито в працях 

В. Демченко, В. Квас, Л. Мацук, Т. Северіної, В. Стрельнікова та ін. Проте питання 
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готовності до професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного 

мистецтва ще висвітлено недостатньо, що потребує їх подальших досліджень.  

У дослідженнях науковців поняття «професійне самовдосконалення» 

розглядається як: внутрішній процес якісних самозмін (Л. Сущенко), свідомий 

цілеспрямований процес підвищення рівня своєї професійної компетентності, 

розвиток професійно значущих властивостей, ціннісних орієнтацій (В. Гриньова), 

процес та результат цілеспрямованого самотворення (М. Ксьонзенко), свідома 

професійна діяльність людини в системі її неперервної професійної освіти 

(О. Прокопова) та ін. 

Із метою визначення особливостей готовності майбутнього фахівця 

музичного мистецтва до професійного самовдосконалення звернемося до 

визначення суті поняття готовності в науковій літературі. Так, у довідникових 

джерелах поняття «готовність» здебільшого тлумачиться як «стан готового» та 

«бажання зробити що-небудь» [6, с. 148]. Словник-довідник із професійної 

педагогіки окреслює «готовність» у якості цілісного утворення, яке характеризує 

емотивно-когнітивну та вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його 

включення в діяльність певної спрямованості. Стверджується, що готовність 

виникає в результаті певного досвіду людини, яке ґрунтується на формуванні її 

позитивного ставлення до обраної діяльності, усвідомленні мотивів й потреб у них, 

об’єктивації її предмету, а також способів взаємодії з ним [5, с. 49].  

Поняття «готовність» складається з психологічної готовності (бази та стійкої 

платформи діяльності) та професійної (практичної готовності для застосування 

набутих знань та вмінь) [2, с. 299]. 

О. Павленко, звертаючись до визначення суті професійної готовності, 

стверджує, що вона є не тільки результатом, але й метою професійної підготовки, 

початковою та основною умовою ефективної реалізації можливостей кожної 

особистості [3, с. 112].  

Аналізуючи запропоновані вченими різновиди професійної готовності, 

О. Скоробагата виокремлює загальну (довготривалу) і ситуативну (короткочасну 

готовність). Довготривала готовність є стійкою системою професійно важливих 

якостей особистості, її досвід, знання, навички, які потрібні для успішної діяльності 

в багатьох ситуаціях. Короткочасна готовність розглядається як актуалізація 

довготривалої готовності, яка підвищує її дієвість. Цей вид готовності визначає 

ситуативну продуктивність мислення, пам’яті, навичок, знань та всієї діяльності [4, 

с. 146].  

В. Квас наголошує на тому, що вчені єдині в поглядах на питання готовності 

до професійного самовдосконалення й стверджують, що окреслене поняття 

відповідає всім ознакам готовності як синтезу властивостей особистості, який 

формує особливий стан до професійної діяльності та володіє всіма ознаками самого 

процесу самовдосконалення особистості. Дослідниця тлумачить готовність до 

професійного самовдосконалення як інтегративну особистісну властивість 

майбутнього вчителя, яка характеризується наявністю системи професійно-

педагогічних знань та вмінь, сформованих самоосвітніх та самовиховних умінь, 

професійної самосвідомості, переконаності в соціальній і особистісній значущості 

професійного самовдосконалення [1, с. 121].  
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Т. Шестакова визначає такі компоненти готовності майбутніх педагогів до 

професійного самовдосконалення: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

інтелектуальний, операційно-діяльнісний, які забезпечують вмотивованість та 

цілеспрямованість, осмисленість і цілісність, ефективність і результативність дій 

педагога з самовдосконалення [7, с. 11].  

Воднораз, процес формування готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх педагогів-музикантів істотно детермінується 

системою внутрішніх (формування потреби в професійному самовдосконаленні; 

наявність професійних здібностей та якостей майбутніх фахівців; прагнення до 

самовдосконалення; підсилення мотивації до професійної діяльності, інтересу до 

педагогічної діяльності, професійної спрямованості; посилення професійно-

ціннісної орієнтації, здатності до професійної рефлексії) та зовнішніх (запити та 

вимоги суспільства, які висуваються до особистості майбутнього вчителя; 

організація освітнього середовища, яке б максимально сприяло процесу 

професійного зростання майбутніх фахівців; вплив особистості викладача; 

міжособистісна взаємодія суб’єктів освітнього процесу) чинників їхнього 

професійного самовдосконалення, які за умови їх комплексної взаємодії 

визначають мету, призначення, шляхи ефективної реалізації освітньої діяльності, 

впливають на визначення професійних ідеалів та орієнтирів, розвиток професійних 

і особистісних здібностей та якостей майбутнього фахівця.  

Аналіз педагогічних досліджень дає підстави свідчити, що готовність 

майбутнього фахівця до професійного самовдосконалення визначається наявністю 

певних особистісних та професійних якостей, а також умінь та навичок 

професійного самовдосконалення. Так, показниками готовності майбутніх фахівців 

музичного мистецтва до професійного самовдосконалення на наш погляд, є: 

наявність комплексу професійно-педагогічних знань, умінь бачити та 

усвідомлювати проблему, визначати педагогічну мету та завдання; знаходити, 

аналізувати та перетворювати отриману інформацію; керувати процесом та 

досягати конкретних результатів у професійно-педагогічній діяльності. 

Ефективність процесу формування готовності до професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва забезпечується 

створенням відповідних для цього умов: залученням майбутніх фахівців до різних 

видів діяльності, спрямованих на отримання навичок самоосвіти та 

самовдосконалення; впровадженням у освітній процес активних форм навчання; 

готовності викладачів максимально сприяти ефективності самоосвітньої діяльності 

майбутніх фахівців та керувати нею; педагогічного консультування, підтримки та 

контролю майбутніх фахівців у процесі даної діяльності. 

Отже, спираючись на вищевикладене можна дійти висновку, що проблема 

готовності майбутнього фахівця музичного мистецтва до професійного 

самовдосконалення набуває особливої актуальності в теорії та практиці вищої 

школи, оскільки саме вона безпосередньо впливає на якість професійної 

підготовки, зумовлює подальше професійне зростання, визначає успішну 

самореалізацію майбутнього педагога-музиканта в професійній діяльності. 
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СТУПІНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

НАВИЧОК SOFT SKILLS У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

 

Сутановська В. О. 

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті акцентовано увагу на підходах українських дослідників до вивчення 

проблеми формування у здобувачів вищої педагогічної освіти навичок soft skills. 

Розкрито напрями наукової розробки визначеної проблеми, представлено стислий 

анотаційний аналіз наукових статей, зосереджено увагу на пропонованих 

дослідниками шляхах формування гнучких навичок у педагогічних працівників в 

системі професійної підготовки й підвищення кваліфікації. 

Ключові слова: soft skills, формування, майбутній педагог, заклад вищої 

педагогічної освіти, українські дослідники. 
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The article focuses on the approaches of Ukrainian researchers to the study of the 

problem of forming soft skills in higher pedagogical education. The directions of 

scientific development of a certain problem are revealed, the brief annotative analysis of 

scientific articles is presented, the attention is focused on the ways of formation flexible 

skills at pedagogical workers in the system of professional training and advanced training 

offered by researchers. 

Key words: soft skills, formation, future teacher, institution of higher pedagogical 

education, Ukrainian researchers. 

 

Вимоги реалізації засадничих положень Концепції педагогічної освіти, 

Концепції «Нова українська школа» ставлять на порядок денний питання 

підготовки вчителя, здатного знаходити рішення в будь-яких професійних і 

життєвих ситуаціях, прогнозувати та передбачати результати своєї роботи, 

ефективно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, мислити креативно, 

виявляти лідерство, керувати часом, навчатися впродовж життя тощо. Отже, 

здобувачі вищої педагогічної освіти по завершенні освітніх програм 

бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти мають оволодіти не лише 

комплексом «hard skills», але й «soft skills». 

Вивчення стану наукової розробки проблем дає підстави свідчити, що 

питання формування навичок «soft skills» у процесі фахової підготовки і 

професійного розвитку педагогів активно дискутується науково-педагогічною 

спільнотою. В останні роки дослідницьке поле зарубіжних учених (С. Бріггс, 

Д. Хазелбергер, Дж. Хекман, Т. Кауц) за визначеною О. Біляковська [1], 

О. Друганова [2], Л. Зеленська [3], Н. Коляда, О. Кравченко [4], О. Підсосонна [5], 

І. Сизоненко [6], Т. Смагіна, О. Шуневич [7] та ін. 

Так, О. Біляковська у статті «Soft skills» як необхідна складова якісної 

професійної підготовки майбутнього вчителя» [1] систематизувала підходи 

науковців (Ю. Портланд, В. Давидова, Т. Кожушкіна, О. Кучай, К. Коваль) до 

розвитку soft skills майбутніх учителів у процесі професійної підготовки й 

обґрунтувала їх значущість для подальшої професійної діяльності. Дослідниця 

потрактовує soft skills як універсальні навички, які допомагають професійно 

розвиватися майбутнім учителям і будувати успішну  кар’єру. До структурних 

компонентів soft skills науковець зараховує такі: соціально-комунікативний, 

емоційний, когнітивний, прогностичний, управлінський, акмеологічний, 

інноваційний. 

Дослідницький інтерес О. Підсосонної [5] зосереджено навколо 

характеристики особливостей підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

розвитку гнучких соціальних умінь молодших школярів. Дослідниця характеризує 

soft skills як комплекс умінь або здатностей, котрі можна означити як 

метапредметні для різних видів діяльності, що включають в себе деякі основні риси 

когнітивної та загалом інтелектуальної діяльності, емоційного інтелекту, 

управління власною діяльністю і продуктивну комунікацію з іншими людьми [5, 

с. 75]. На переконання дослідниці, рівень розвитку гнучких умінь молодших 

школярів залежить від володіння вчителями початкової школи такими навичками 

soft skills, як: взаємодія з людьми, критичне мислення, креативність, емоційний 
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інтелект, гнучкість розуму. Саме формуванням цих метапредметних навичок, за 

висновком О. Підсосонної, має бути покладено в основу освітньо-професійних 

програм спеціальності 013 – Початкова освіта. 

В аспекті розгляду досліджуваної проблеми привертає увагу наукова стаття 

Н. Коляди і О. Кравченко «Практичний досвід формування «soft skills» в умовах 

закладу вищої освіти» [4], в якій автори акцентують увагу на потенціалі 

позанавчальної діяльності в закладах вищої педагогічної освіти для формування 

«гнучких навичок» у здобувачів спеціальностей 231 – Соціальна робота, 052 – 

Психологія, 011 – Освітні, педагогічні науки, як-от: уміння працювати в команді, 

лідерські якості, креативність, організаційні здібності, комунікація, емоційний 

інтелект, робота з інформацією, системне мислення, мотивація. Найбільш  

сприятливими для цього, на переконання дослідників, є тематичні центри та інші 

професійно орієнтовані організації, на базі яких формуються тимчасові молодіжні 

колективи [4, с. 141]. Так, в Уманському державному педагогічному університеті 

імені Павла Тичини такі функції виконують Студентська соціально-психологічна 

служба, Національно-патріотичний табір для студентської молоді «Дія», 

Гендерний центр, Центр соціально-освітньої інтеграції та інклюзивного 

реабілітаційно-соціального туризму «Без бар’єрів», Молодіжний центр «STAРТ», 

Науково-практичний центр родинного виховання, Центр психологічного 

діагностування та тренінгових технологій «Інсайт».  

Результати проведеного авторами статті опитування, яке охоплювало 

студентських лідерів, керівників студентського осередку, співробітників того чи 

іншого центру, активістів, ініціаторів акцій, заходів, а також працедавців 

демонструють суттєве підвищення рівня сформованості у здобувачів, які беруть 

активну участь у позаудиторній роботі, лідерських якостей, комунікативних 

здібностей, уміння працювати в команді у порівнянні з тими здобувачами, які 

залучені виключно до навчальної діяльності [4, с. 143–144]. 

Окремий кластер складають наукові розвідки [2; 3; 6], в яких автори 

розкривають потенціал освітніх компонент для формування навичок soft skills , 

зокрема вибіркових навчальних дисциплін, у процесі підготовки здобувачів галузі 

знань 01 Освіта/Педагогіка бакалаврського і магістерського рівнів вищої освіти. 

Так, Л. Зеленська у статті «Формування у майбутніх учителів навичок soft skills у 

процесі викладання навчальної дисципліни «Коучингові технології в освіті» [3] 

представила досвід ХНПУ імені Г. С. Сковороди щодо запровадження авторським 

колективом (д.пед.н., проф. Л. Д. Зеленська, д.пед.н., доц. Т. М. Собченко) 

відповідно до «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (у новій 

редакції)», «Положення про вивчення навчальних дисциплін з циклу вільного 

вибору здобувачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди» вибіркової дисципліни загального 

циклу підготовки «Коучингові технології в освіті» як додаткового ресурсу 

формування в майбутніх учителів комунікативних навичок, лідерських 

компетенцій, навичок селф-менеджменту, інтелектуальних навичок. 

О. Друганова у статті «Роль дисциплін вільного вибору у формуванні в 

здобувачів вищої освіти «soft skills» [2] розкрила потенціал авторського курсу 

«Педагогіка успіху», який у 2020–2021 навч. році був обраний здобувачами 
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна. Тематику 

курсу було вибудувано у такий спосіб, щоб сприяти підвищенню продуктивності 

самостійної навчальної діяльності й позитивного ставлення до неї здобувачів вищої 

освіти, озброєнню їх стратегіями самооцінки, формуванню позитивної «Я-

концепції», ефективного розподілу часу, пошуку, оцінки й обробки інформації, 

презентації власних напрацювань, організації комунікативної взаємодії учасників 

освітнього процесу, а також шляхів забезпечення презентації себе як особистості і 

професіонала.  

Дослідницьке поле за визначеною проблемою доповнює і стаття Т. Смагіної, 

О. Шуневич [7], в якій автори презентували шляхи розвитку гнучких навичок 

педагогів у системі післядипломної освіти (чотирьох блокова карта, проспекти 

наскрізних тем до програм курсів підвищення кваліфікації вчителів, організація 

середовища як освітнього коворкінгу і готовності андрагога до активної взаємодії, 

комунікації, саморозвитку й самореалізації суб’єктів освітнього процесу). 

Зазначене вище дає підстави для висновку, що проблема формування навичок 

soft skills у здобувачів вищої педагогічної освіти перебуває у стадії активної 

розробки вітчизняними дослідниками, що суттєво збагачує національну 

педагогічну теорію і освітню практику. 
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Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки сучасних офіцерів 

Національної гвардії України до військово-соціальної роботи, потреба в якій 

з’являється під час військових конфліктів. Авторка розкриває зміст навчальної 

дисципліни та посібника до неї, виходячи з освітньої програми, сучасної суспільно-

політичної обстановки й потреб військовослужбовців і членів їхніх сімей. 

Ключові слова: військово-соціальна робота, майбутній офіцер, 

компетентність, Національна гвардія України.  

The article is devoted to the topical issue of training modern officers of the National 

Guard of Ukraine for military and social work, the need for which arises during military 

conflicts. The author reveals the content of bulk discipline and a manual to it, based on 

the educational program, the current socio-political situation of the needs of servicemen 

and their families. 

Key words: military and social work, future officers, competencies, National Guard 

of Ukraine. 

 

Актуальність військово-соціальної роботи зумовлена необхідністю 

збільшення уваги щодо впровадження комплексного підходу до розв’язання 

соціальних проблем військовослужбовців та членів їхніх сімей. До початку 

збройного конфлікту на сході України підготовка офіцерів до військово-соціальної 

роботи проводилася в обмеженому обсязі. Проведення АТО, а згодом і ООС, 

пандемія коронавірусу на тлі загальної трансформації суспільства, внутрішня 

міграція людей позначилися на життєдіяльності всіх громадян України й, зокрема, 

військовослужбовців Національної гвардії України (далі ‒ НГУ) та членів їхніх 

сімей.  

Загострення соціальних проблем в сім’ях указаної категорії вимагає їх 

комплексного розв’язання на основі залучення й об’єднання ресурсів громади та 

військових частин НГУ. Цей процес здійснюється в контексті сталого розвитку 

суспільства й сучасної соціальної політики держави, яка реалізується через надання 

соціальних послуг населенню, а також забезпечення соціального захисту 

військових, у тому числі НГУ.  

Важливо зазначити, що розв’язання проблеми підвищення якості несення 

служби офіцерами силових структур України значною мірою залежить від 

людського фактору, морально-психологічного забезпечення служби, мікроклімату 

у військовому колективі, створення сприятливих умов для несення служби: 

соціальних, економічних, матеріальних, психологічних, медичних тощо. Очевидно, 

що один командир військового підрозділу не в змозі розв’язати всі соціальні 
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проблеми як на рівні кожного зі своїх підлеглих, так і всього колективу загалом. На 

допомогу командирам уведені посади заступників з роботи з особовим складом, які 

відповідають за такий напрям роботи, як військово-соціальна робота у військовому 

колективі. Заступник також проводить відповідні заходи з особовим складом.  

Проте слід відзначити, що визначення суті військово-соціальної роботи в 

сучасному законодавстві відсутнє. Тому підготовка фахівців до військово-

соціальної роботи має здійснюватися з урахуванням нормативних документів 

військових структур, а також наявних теоретичних та практичних (технологій, 

методик) доробок щодо проведення соціальної роботи з різними категоріями 

населення. Цьому питанню були присвячені окремі публікації автора [1; 2], але 

зміст методичного забезпечення дисципліни «Військово-соціальна робота в НГУ» 

розкривається вперше.  

Зазначена навчальна дисципліна призначена для здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 254 Забезпечення військ (сил) за 

освітньо-професійною програмою «Лінгвістичне забезпечення та комунікація». 

Вона орієнтована на майбутніх офіцерів НГУ по роботі з особовим складом 

тактичного рівня. Посібник складено відповідно до робочої програми навчальної 

дисципліни «Військово-соціальна робота» для курсантів НАНГУ. Цей посібник 

спрямований на досягнення такої мети робочої програми навчальної дисципліни 

«Військово-соціальна робота»: підготовка фахівця полягає в забезпеченні 

отримання комплексу професійних знань: посадових обов’язків у мирний та 

воєнний час; питань, які регламентують проходження військової служби та 

трудових відносин, а також регулюють сферу діяльності стосовно виконання 

посадових обов’язків; форм, методів, вимог до морально-психологічного, 

психологічного й гуманітарного забезпечення службово-бойової діяльності; форм 

і методів організації та здійснення роботи з особовим складом в підрозділах НГУ; 

професійних навичок щодо: виконання посадових обов’язків; ефективного 

керівництва підлеглим особовим складом; оперативного прийняття та реалізації 

рішень; організації взаємодії з іншими підрозділами; ефективного планування 

роботи; створення ефективних взаємовідносин у військовому колективі, 

систематичного підвищення професійних знань; розробки документів, надання 

методичної та практичної допомоги військовослужбовцям; організації та 

здійснення морально-психологічного, психологічного й гуманітарного 

забезпечення службово-бойової діяльності; організації і здійснення роботи з 

особовим складом в підрозділах НГУ. 

Викладання вказаної навчальної дисципліни за розробленим посібником 

спрямовано на формування у здобувачів вищої військової освіти таких 

компетентностей:  

• здатність вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

під час виконання завдань забезпечення військ (сил), розв’язання яких у змозі 

надати можливість створити сприятливі умови для дій військ у різних умовах 

наявної обстановки або в процесі навчання, що передбачає застосування 

теоретичних положень, методів військових і технічних наук та характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов;  
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• здатність діяти соціально відповідально та свідомо;  

• здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

• здатність здійснювати морально-психологічне забезпечення у військовому 

підрозділі.  

Основна увага під час викладання дисципліни за запропонованим посібником 

приділяється створенню сприятливих соціальних умов у підрозділах НГУ для 

реалізації прав і свобод військовослужбовців, розв’язання проблем соціалізації й 

адаптації, інтеграції їх як професійних військових і мобілізованих громадян, які 

служать своїй країні, а також членів їхніх сімей, формування у 

військовослужбовців професійних умінь через надання їм відповідних соціальних 

послуг.  

Після викладання курсу лекцій з дисципліни «Військово-соціальна робота в 

НГУ» курсанти повинні мати уявлення про суть, особливості, принципи, 

нормативну базу, суб’єктів та клієнтів військово-соціальної роботи в НГУ, її 

теоретичні основи, передовий вітчизняний і закордонний досвід її реалізації, уміти 

виявляти проблеми й потреби клієнтів соціальних послуг та створити соціальні 

умови у військовому колективі для їх задоволення і вирішення, організовувати 

надання соціальних послуг відповідно до наявних ресурсів, виявлених потреб і 

проблем, демонструвати цінності й якості, що притаманні професійним військовим 

у демократичних країнах і соціальним працівникам відповідно до кодексів етики та 

чинного законодавства. 

Уточнимо, що зміст дисципліни включає такі модулі й питання, як:  

1. Військово-соціальна робота, її особливості та завдання на сучасному етапі 

реформування НГУ.  

2. Теоретичні основи військово-соціальної роботи в НГУ.  

3. Технології й методики роботи з різними категоріями користувачів 

військово-соціальної роботи в НГУ.  

Слід зауважити, що вказана навчальна дисципліна, зміст якої охоплює 

здійснення військово-соціальної роботи в усіх закладах вищої військової освіти 

України, викладається вперше. Уперше також пропонується її методичне 

забезпечення.  
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У роботі уточнено поняття «самостійна робота», що розглядається, як 

спеціально організована навчально-творча діяльність викладача та студентів, 

спрямована на самоорганізацію, самоосвіту та самоконтроль. У дослідженні 

пропонується впровадження проєктної технології навчання як засобу активізації 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти.  

Ключові слова: самостійна робота, проєкт, метод проєктів, діяльність. 

The concept of independent work has been clarified in the article. It means 

specially organized educational and creative activities of teachers and students, which is 

aimed at self-organization, self-education and self-control. In our article, the author has 

suggested the introduction of project-based learning technology as means of enhancing 

the independent work of university students. 

Key words: independent work, project, project method, activity. 

 

Потужний потік інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій 

має великий вплив на розвиток особистості та сприйняття навколишнього світу. 

Метод проєкту є ефективним засобом, що забезпечує активізацію пізнавальної 

діяльності студентів. Із метою поліпшення його використання метод проєктів 

почали поєднувати із самостійною діяльністю. 

У «Словнику-довіднику з професійної педагогіки» за редакцією А. Семенової 

зазначається, що самостійна робота студентів є одним з головних видів 

пізнавальної діяльності, яка виконується за умови відсутності викладача [2]. Саме 

відсутність допомоги з боку викладача сприяє розвитку навичок планувати, 

прогнозувати власну діяльність. Науковці (Є. Зозуля, О. Коджаспіров, О. Яцій) 

підкреслюють, що самостійна робота здобувачів вищої освіти сприяє реалізації 

творчого потенціалу студентів та розвитку самостійності як риси характеру.  

Дослідники (Ю. Зіньковський, Є. Рапацевич, Н. Хлупіна) підкреслюють, що з 

метою активізації самостійної роботи в освітньому процесі необхідно надати їй 

проблемного характеру, що мотивує суб’єктів на формування ставлення до неї як 

до засобу оволодіння загальними та професійними компетенціями. Активізація 

самостійної роботи студентів розглядається як цілеспрямована спільна діяльність 

викладачів та студентів, що передбачає вдосконалення змісту, форм, методів, 

прийомів пізнавальної діяльності з метою формування позитивної навчальної 

мотивації. 

І. Зимня, Р. Семенова виокремлюють психолого-педагогічні умови, що 

сприяють активізації самостійної роботи здобувачів вищої освіти, а саме: 

усвідомлення позитивного впливу виконуваної роботи на подальшу професійну 

діяльність та розвиток у професійній сфері; психологічний настрій студентів; 
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участь студентів у творчій діяльності (науково-дослідній чи методичній роботі); 

уведення в освітній процес активних методів; використання мотивувальних 

факторів контролю знань, які, за певних умов, можуть сформувати прагнення до 

змагальності; заохочення студентів на успіхи в навчанні та творчій діяльності; 

індивідуалізація завдань, що виконуються як в аудиторії, так і поза нею. Отже, 

активізація самостійної роботи студентів сприяє набуттю нових професійних 

знань, а також детермінує становлення студентів не лише як реальних суб’єктів 

власного розвитку, а і як суб’єктів освітнього процесу. 

У нашому дослідженні ми пропонуємо організацію самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти засобами проєктної технології навчання. Проєкт є 

психолого-педагогічною технологією, що передбачає певну сукупність 

дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю, що 

дозволяють вирішити те чи інше завдання внаслідок самостійних дій студентів з 

обов’язковою презентацією отриманих результатів. За своєю суттю метод проєктів 

передбачає необхідність диференціації навчання, орієнтацію на особистість 

студента як суб’єкта освітнього процесу, його потреби та можливості та 

ґрунтується на принципах співробітництва і включення студентів до активних 

видів діяльності, впливаючи на їхню мотиваційну сферу [1, с. 99–101; 2, с. 377]. 

До проєктів висуваються такі вимоги: робота над проєктом завжди 

спрямована на розв’язання конкретної проблеми: дослідницької, інформаційної, 

практичної; обов’язково здійснюється планування дій щодо розв’язання проблеми; 

у процесі роботи організується пошук інформації, яка потім обробляється, 

осмислюється та представляється учасниками групи; результатом роботи над 

проєктом є продукт, який створюється учасниками проєктної групи; презентація та 

захист готового проєкту; створення проєктної папки, у якій зібрано всі робочі 

матеріали, у тому числі чернетки, звіти; рефлексія, що відбувається як на певних 

етапах, так і за підсумками реалізації проєкту [4, c. 148–153]. 

Головною метою проєктів є формування вмінь та навичок проблематизації, 

висування гіпотез, структурування та систематизації, планування та організації 

мислення та діяльності з вирішення різноманітних завдань. Робота над проєктом – 

це самостійна робота студентів щодо розв’язання проблеми. Вибір форми 

кінцевого продукту проєктної діяльності – важлива задача учасників проєкту. Від 

її вирішення значною мірою залежить, наскільки виконання проєкту буде 

захоплюючим, а захист проєкту ‒ презентабельним та впевненим. 

Кінцевими продуктами проєктної діяльності можуть бути відеофільм, газета, 

виставка, публікація, екскурсія, свято тощо. Завдання викладача – визначити 

проблему, позначити способи її розв’язання, працювати зі студентами. Більшість 

роботи над проєктом проходить в аудиторії, де викладач працює зі студентами не 

як керівник, а в ролі консультанта. Студентам необхідно підказати нові джерела 

інформації, направити їх думки у необхідний напрям для самостійного пошуку.  

Проєкт також можна розглядати як засіб мотивації для вивчення англійської 

мови. Ситуація, коли студенти бачать реальні результати своєї праці, а саме 

проєкту, та презентують їх аудиторії, не може не приносити почуття задоволення. 

Слід особливо відзначити, що до початку роботи над проєктами необхідно закласти 
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основи знань та навичок практичного використання англійської мови. Студенти 

повинні опанувати достатній обсяг граматичного та лексичного матеріалу, перш 

ніж вони зможуть використовувати іноземну мову як засіб для здобуття 

професійних навичок. Проєктна діяльність дає можливість студентам 

використовувати власні мовні навички у новій реальній ситуації. 

Хочемо продемонструвати приклад впровадження інформаційно-творчого 

проєкту «Аmerican Brands» для студентів третього курсу мовного закладу вищої 

освіти. Завдання, що мають бути реалізовані в процесі роботи здобувачів вищої 

освіти над зазначеним проєктом такі: залучення студентів до різних видів 

діяльності; самостійне набуття нових знань; формування навичок дослідницької 

діяльності; розвиток уміння працювати самостійно та формування самостійності як 

риси характеру; виховання толерантності та поваги до думки інших людей; 

розвиток внутрішнього інтересу до вивчення та використання на практиці 

англійської мови як засобу комунікації. 

У процесі роботи над проєктом здобувачі вищої освіти не лише шукали 

інформацію та ілюстрації, але й самі дібрали музику до слайдів. Кожен студент 

зробив посильний внесок у розробку проєкту, група стала однією сильною 

командою і, за словами самих студентів, вони дізналися багато нової цікавої 

інформації. Студенти із задоволенням представили та обговорили проєкт з іншими 

групами свого курсу. 

Узагальнюючи все вищесказане, дійшли висновку про те, що проєкт під час 

вивчення англійської мови має конкретну мету, яка передбачає використання 

іноземної мови в контексті майбутньої професійної діяльності студентів, 

забезпечує вихід за рамки аудиторного навчання. Проєктна методика передбачає 

самостійний пошук іншомовної інформації, що здійснюється засобами іноземної 

мови, і це, у свою чергу, сприяє більш міцному засвоєнню знань. Оформлення та 

презентація готового проєкту вимагають активного використання іноземної мови, 

що сприяє значному розширенню словникового запасу. Проєкт дозволяє студентам 

усвідомити практичну значущість володіння іноземною мовою та отримати досвід 

спілкування, який може бути застосований у майбутній професійній діяльності. 
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У статті з посиланням на основоположну документацію розглянуто вплив 

проєктних технологій на виховний процес здобувачів освіти, а саме національно-

патріотичної свідомості. Проаналізовано педагогічні можливості проєктних 

технологій в аспекті переводу теоретичних знань у площину практичних умінь та 

навичок. 

Ключові слова: інноваційні технології, проєкт, національно-патріотичне 

виховання. 

The article with reference to the basic documentation considers the impact of 

project technologies on the educational process of students, namely the national-patriotic 

consciousness. The pedagogical possibilities of project technologies in the aspect of 

transfer of theoretical knowledge into the plane of practical skills are analyzed. 

Key words: innovative technologies, project, national-patriotic education. 

 

Нові інформаційні виклики та суспільні реалії зумовлюють адекватну 

реакцію освіти, яка спрямована на розвиток різних способів мислення, творчих 

здібностей, високих соціально адаптаційних можливостей особистості. Цим 

пояснюється підвищення популярності в освітньому просторі нетрадиційних 

підходів до процесу навчання. 

Головною метою сучасних інноваційних освітніх технологій наразі є 

підготовка здобувача освіти до життя, що постійно змінюється. Метою 

інноваційної діяльності є якісні зміни особистості здобувача освіти в порівнянні з 

традиційною, яка була налаштована переважно на кількісне накопичення 

інформації. Інноваційні методи навчання сприяють розвиткові пізнавального 

інтересу, систематизації й узагальненню інформації, діалогу учасників освітнього 

процесу. Таким чином здобувачі освіти отримують навички практичної діяльності. 

Інноваційні методи навчання націлені на розвиток самостійності дитини, її 

здатності до прийняття власних рішень. 

Однією з ефективних інноваційних технологій в сучасному освітньому 

просторі є проєктна технологія. Вона розуміється як сукупність навчально-

пізнавальних прийомів, які дають змогу дітям застосовувати набуті знання, уміння 

й навички на практиці. В основі проєктної технології лежить самостійна 

дослідницька, пізнавальна та продуктивна діяльність дітей, що визнається 

пріоритетно в умовах переформатування освіти відповідно до компетентнісного 

підходу [2, с. 255].  

Проблему концептуального опису проєктної технології розглядають 

науковці С. Гончаренко, О. Козіна, Є. Полат, О. Рибіна, Ю. Хотунцев, І. Чечель, 
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визнаючи вказану технологію як перспективу співпраці здобувача освіти й 

викладача. Саме можливість тісної співпраці, переведення набутої інформації в 

практичну діяльність робить проєктування таким привабливим для роботи з 

національно-патріотичного виховання.  

Різні аспекти патріотичного виховання презентовано в дослідженнях І. Беха, 

О. Вишневського, Б. Мельниченко, О. Рацул, Ю. Руденка, О. Сухомлинської, С. 

Оришко [1; 4]. Ми підтримуємо точку зору про те, що поняття «патріотизму» 

передбачає усвідомлення безперечної цінності Батьківщини [1].  

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку 

українського суспільства та української політичної нації. Важливу роль у 

просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної пам’яті про тривалі 

державницькі традиції України. Сьогодні на освітні заклади різного рівня 

покладено складну місію – поєднання патріотичного й національного виховання з 

метою формування особистості здобувача освіти, яка віддана Батьківщині, прагне 

своїми діями служити її інтересам. 

Нормативно-правовою базою для реалізації в освітньому процесі концепції 

національно-патріотичного виховання слугують державні документи й програми: 

Державні національні програми «Освіта» («Україна ХХІ століття») та «Діти 

України», «Національна програма патріотичного виховання громадян, розвитку 

духовності», концепції громадянського та патріотичного виховання, формування 

гуманістичних цінностей, гуманізації виховання (І. Бех, Н. Ганнусенко, 

О. Сухомлинська, К. Чорна), «Програма патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді» (І. Бех, К. Чорна) та ін. [1; 4]. 

Ефективність національно-патріотичного виховання залежить від виконання 

розвивальних, виховних, навчальних стратегічних та тактичних цілей. Серед них 

важливими вважаємо розвиток патріотичної самосвідомості, відповідальності; 

бажання бути корисним своїй країні, виховувати почуття громадянськості й 

патріотизму через соціалізацію особистості, інтересу до історії та традицій своєї 

країни через популяризацію культурно-історичного надбання українського народу, 

формування національно-патріотичних почуттів через залучення до реалізації 

виховних проєктів [1, с. 11]. 

До основних компонентів національно-патріотичного виховання відносимо: 

соціальний, національний, культурно-історичний та військово-патріотичний [4, 

с. 8]. Удосконалення національно-виховної системи в закладах освіти, на нашу 

думку, значною мірою пов’язане з розвитком системи через метод проєктів. Така 

форма роботи дає можливість створити для здобувачів освіти «розширену 

діяльність», у якій вони діють, пізнають і спілкуються [4].  

Метод проєктів формує усвідомлення молоддю прийняття власних життєвих 

перспектив, можливого місця і ролі в суспільному житті, визначення своїх 

покликань, формування життєвого проєкту. До того ж така діяльність у 

національно-патріотичному вихованні займає неабияке місце, адже, дякуючи 

проєктам, відроджується інтелектуальний потенціал, формується й розвивається 

творча особистість, важливими рисами якої є самостійність в інтелектуально-
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творчій діяльності, здатній до самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, 

самооцінки. 

Безперечно реалізація проєктів вимагає співробітництва і продуктивного 

спілкування всіх сторін освітнього процесу, що спрямоване на спільне розв’язання 

проблем, формування здібностей виділяти важливе, ставити пізнавальні цілі, 

планувати діяльність, критично міркувати, бути відповідальним у досягненні 

результатів. А результатом має стати формування основних компетентностей: 

громадянської, загальнокультурної, соціальної. 

У педагогічній теорії та практиці до методики організації навчального 

проєкту висувають такі вимоги: наявність у дослідному плані проблеми (завдання), 

що вимагає інтеграції знань, творчого пошуку; практична й пізнавальна значимість 

очікуваних результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність 

здобувачів освіти; використання дослідних методів; презентація отриманих 

результатів [3, с. 68].  

Виконання навчального проєкту передбачає наявність таких етапів 

діяльності: ціннісно-орієнтаційного, планування й організації діяльності, 

конструктивного, презентаційного й рефлексивно-оцінного. Саме така поетапність 

реалізації проєктів дає можливість глибоко усвідомити проблему, творчо 

реалізувати змістове наповнення інформативного блоку, дібрати відповідну 

адекватну форму презентації результатів проєктної діяльності й отримати 

зворотній бік від аудиторії. 

Тому реалізація національно-патріотичного виховання засобом виконання 

патріотично зорієнтованих проєктів сприяє переведенню теоретичних аспектів у 

суто практичні набуті дослідницькі вміння й навички, виконання суспільно 

значущих видів діяльності. Зокрема, різноманітність видів й тематики таких 

проєктів дозволяє реалізовувати їх практично в усіх освітніх компонентах.  

Ми виділяємо навчально-інформаційні проєкти, які можуть мати форми 

презентацій, плакатів, коротких роликів, відео екскурсій тощо («Моя Батьківщина 

– Україна», «Славетні українці» та ін.), дослідницькі проєкти, що можуть бути 

представлені підготовкою популярних статей, дописів, плакатів, відео («Державна 

символіка й українська геральдики», «Історія маленьких містечок України», 

«Родинний етикет. Мої родинні традиції», «Сучасне обличчя України», «Україна 

на карті світу»), практико-орієнтовані проєкти, що можуть мати форми 

флешмобів, акцій, творчих заходів тощо («Державні свята», «Символи моєї 

Батьківщини» та ін.). Такі проєкти покликані сприяти осмисленню цінностей 

національної культури здобувачів освіти, активної громадянської позиції, умінню 

дати адекватну оцінку подіям, явищам, заходам. 

Наразі неабиякою цікавістю у здобувачів освіти користуються ве бквести як 

різновиди проєктної діяльності. Веб квест (Вебquest) – проблемне завдання з 

елементами рольової гри, для виконання якої використовуються інформаційні 

ресурси Інтернет. Наприклад, під час вивчення теми «Сучасні дитячі письменники 

України» освітнього компоненту «Дитяча література з основами 

літературознавства» для спеціальності 013 Початкова освіта цікавою темою для 

проведення веб квесту є «Живі письменники». Такий веб квест спрямований на 

виховання почуття національної автентичності, розуміння природи творчості, 
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важливості віртуозного володіння словом й, власне, дбайливого ставлення до 

рідної мови, культури, традицій.  

Отже, проєктна діяльність набуває все більшої актуальності, вона виконує 

адаптивну функцію до навчальної й виховної діяльності, до вміння доходити 

адекватних висновків щодо місця й значення Батьківщини в системі цінностей 

кожної особистості. Така інноваційна діяльність орієнтована на формування 

особистої думки здобувача освіти, культури мислення й культура мовлення, стійкої 

картини світу. 
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中国影子教育研究的现状、热点与问题分析 
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Вплив тіньової освіти на академічну успішність студентів та проблеми, які 

існують в її розвитку, стали центром проведеного дослідження. У цьому 

дослідженні використовувалося програмне забезпечення CiteSpace. Визначено, що 

на сьогодні проведено більше емпіричних, ніж теоретичних досліджень порушеної 

проблеми. Запропоновано, щоб в подальшому науковий пошук було зосереджено на 

тіньових закладах освіти та їх викладачах, а також на забезпеченні якості 

досліджень, пошуку оптимальних методів їх проведення для збільшення широти, 

глибини та впливу наукових розвідок на тіньову освіту.  
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Ключові слова: тіньова освіта, огляд досліджень, візуалізаційний аналіз. 

The influence of shadow education on students’ academic performance and the 

problems existing in its development have become the focus of research. This research 

use CiteSpace software. There are more empirical studies than theoretical ones. It is 

suggested that the follow-up research should focus on shadow education institutions and 

their teachers, and combine qualitative research and case analysis methods to increase 

the breadth, depth and influence of shadow education research. 

Key words: shadow education; research review; visualization analysis. 

 

一、引言 

影子教育作为与主流学校教育平行的一种教育形式，已经成为全球普遍的

教育现象。马克·贝磊认为，影子教育即以补差或培优为目的区别于学校主流教育

之外的非正规性且有偿的教育形式或教育活动 [1]。国外学者对影子教育的研究始

于 20 世纪 80 年代，并持续至今 [2]。而中国学者彭湃于 2008 年最早引进影子教

育概念后，中国学者才开始影子教育的相关研究。中国学者习惯把影子教育称为

“课外补习”“课外辅导”“校外补习”“私人补习” 等 [3]。近年来，影子教育在中国逐

渐兴起，且已经在中国城乡地区迅速蔓延。影子教育的快速扩张致使学生的教育

竞争从校内主流教育系统延伸扩展到校外的影子教育系统。 

在中国，21 世纪以来，影子教育市场空前发展，学生人数逐年增长，校外

补习机构盛行使影子教育成为教育研究的热点话题。2016年 12月，一项有关课外

培训的报告显示：中国参与课外补习的学生数已达 1.37 亿人次，辅导机构从业教

师达 850 万，相关教育培训机构约有 20 万家。[4]《2020H1 中国在线教育数据调

研及典型企业案例研究报告》显示，中国在线教育整体市场规模已由 2016 年的

2218亿元增长到 2019年的 4140亿元，年均增速保持在 19.71%。[5]本研究借助中

国知网搜集并整理了中国十余年间对影子教育研究的学术文献，开展引文分析，

对主要研究内容和研究进展进行归纳与总结，分析后续影子教育研究重点，期望

为中国影子教育更深层次的研究提供借鉴。 

二、研究方法 

1.数据来源及选取原则 

文献来源于中国知网(CNKI)数据库，采用高级检索中的专业检索方式，以

“主题=影子教育或者主题=课外补习或者主题=补习教育”为检索式，检索时间设

置为 2008年 1月 1日至 2021年 12月 31日，文献类型选择为中文文献，得到文献

452 条。过人工筛选与统计，剔除会议通知、广告、公告声明和征稿启事等无关

文献后，最终得到 266 篇文献，并以此作为本研究的数据来源。 

2.研究工具与方法 

基于可视化软件 CiteSpace 可视化分析工具来开展引文分析，对文献集中出

现的高被引作者、高频关键词和高被引文献进行统计，梳理影子教育领域的研究

成果；CiteSpace 是由美国德雷赛尔大学陈超美教授基于 Java 开发的、主要用于科

学文献数据计量和分析、识别和显示科学发展新趋势的软件，其在分析和可视化

共引网络方面具有准确和高效的特点。 

https://kns-cnki-net-443.v.cnu.edu.cn/kcms/detail/knetsearch.aspx?dbcode=CJFD&sfield=kw&skey=visualization%20analysis&code=&uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqMDh6cEFHS0l3by9aRkVPcUNxbFBqRUV4WUozZz0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!
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采用定性分析的方法，从学生参与影子教育的影响因素、培训效果及影子

教育存在的问题出发，分类并归纳影子教育研究进展；总结本研究的分析结果并

给出进一步研究的方向。 

三、中国影子教育研究的基本现状. 

1.高频关键词分析 

关键词作为论文的重要部分，通常代表着论文主题。通过对关键词的共现

分析，可以显示哪些关键词共同出现的次数较多，可以直观展现影子教育领域的

研究热点。通过对高频关键词进行统计和可视化分析，从图 1 的关键词可视化图

谱中，每个节点代表一个关键词，每个节点的大小与该关键词出现频次呈正相关

关系，点越大代表该关键词出现频次越高。两个不同关键词共同出现的次数与节

点间的连线呈正相关关系，连线越粗代表关键词共现的次数越多。在相关研究中

，影子教育背后产生的教育公平问题，影子教育给学校教育带来的冲击等是学者

广泛关注的话题。 

统计这些关键词出现的频次，并进行修正，删除出现频次为 1的关键词，得

到 40 个关键词，表 1 列出了前 10 位高频关键词。从 CiteSpace 对高频关键词的分

析来看，影子教育和课外补习这两个关键词的中心性较高，说明它们是研究领域

的重点，与之相关程度较高的学校教育、教育公平、社会再生产也得到了研究者

较高的关注。 

 

 
（图 1 中国影子教育研究关键词共现图） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序号 
未过滤 过滤后 

频次 关键词 频次 关键词 

1 236 影子教育 48 影子教育 

2 37 课外补习 44 课外补习 

3 12 课外辅导 14 教育公平 

4 9 教育公平 12 补习教育 

5 7 学校教育 9 有偿家教 

6 4 文化资本 7 学校教育 

7 4 启示 6 在职教师 

8 4 社会再生产 4 文化资本 

9 3 辅导班 4 课外辅导 

10 3 家庭背景 4 社会再生产 
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表 1 中国影子教育研究前 10 位高频关键词 ） 

 

2.研究内容分析 

2.1.学生与影子教育的影响因素研究 

学生作为影子教育的主体，其参与影子教育的动机问题是教育研究者研究

的焦点。对于不同年龄阶段、学习能力有所差异的学生参与影子教育的动机，有

三种不同的观点：一是学习中等和优秀的学生更乐于补习[6, 7];二是学生是否参与

课外补习与学习成绩没有显著关系 [8]三是学习成绩靠后的学生参与课外补习的概

率更高[9]。学习成绩优秀的学生通过补习能够提升个人的自我效能感，是一种“

培优”的表现；学习成绩较差的学生通过补习来巩固课堂知识，从而提高学习成

绩，是一种“补差”的表现；课外补习在一定程度上占用了学生的课余时间，也可

能对学生成绩没有帮助。[19] 

2.2.家庭层面与影子教育的影响因素研究 

家庭是影响孩子成长的关键性因素，父母没有时间看管孩子、盲目从众以

及互相攀比等因素往往决定着孩子是否参加课外补习。[6]研究发现，家庭经济资

本、文化资本以及人力资本对学生参与补习教育有着明显的正影响[8, 10, 11], 具

备这些因素越高的学生，参与课外补习的可能性就越大。同时，父母的受教育程

度与孩子参加课外补习有关。李佳丽等人指出，受教育程度越高的父母，其孩子

参与课外补习的概率越大。[12]但曾满超等人在对省城学生的调查中发现，私营

企业和工人家庭的孩子的父母的文化水平偏低，无力辅导孩子的学习，这一类孩

子可能通过参加课外补习来弥补家庭教育的不足。[13] 

2.3.社会层面与影子教育的影响因素研究 

学校作为承担社会教育责任的主要场所，影响着家长对影子教育的选择。

学校教学质量高，学生参与文化课补习的概率就低，这类学生往往会去参加一些

兴趣补习班。[8]因此，学校的教学质量会对学生是否参加课外补习产生影响。如

何更好地提高学校教学质量是缓解中国课外补习盛行问题的重中之重。教育资源

的城乡差异也影响着学生参加课外补习的可能性。[13]曾满超等人的研究发现，

农村学生参与课外补习的比例比城市学生低，课外培训机构更多地分布在一些经

济发展的大城市，农村和一些偏远地区缺乏这方面的供给者。随着在线教育的发

展，影子教育由线下逐步向线上和线下混合的方式发展，受众面不断扩大，即使

偏远地区的学生，其接受影子教育的机会也在不断增加。[19] 

从分析可知影子教育领域的教育公平问题研究是中国影子教育研究的核心

与热点问题，主要集中在影子教育与学生成绩、教育公平、家庭资本、城乡差异

、社会再生产等实证调查研究方面，且研究成果十分丰富。[14–18]中国大力推行

义务教育均衡化政策，减小城乡教育差异，促进教育公平，而影子教育的快速发

展却在打破这种均衡。因为不同家庭背景差异会导致影子教育机会的差异，最终

导致学生成绩的差异，从而出现校内教育极力促进教育公平与校外影子教育不断

扩大教育差距的矛盾局面，这是当前许多已有影子教育研究所关注的焦点问题，
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也说明中国影子教育的研究注重从实际出发，与教育主流政策相呼应。而影子教

育领域现状、问题、原因和对策等方面的研究已有相当多的成果，而关于辅导班

、学校、家长与学生等影子教育主体关系方面的研究仍具有很大的研究需求和研

究潜力，需要研究者进一步分析与探索。[20] 

三、讨论与建议 

通过对 266篇影子教育研究文献的关键词进行共词分析和定性分析，并结合

图谱，可以总结出中国影子教育研究具有以下几点研究趋势和特点。 

一、中国影子教育研究呈现快速增长的趋势，且刊文质量总体水平较高。

2008 年之后，中国影子教育研究的文献数量总体呈现出逐年上升的趋势，特别是 

2012 年至 2017 年总文献量增长趋势明显加快。二、影子教育研究主体比较集中

，研究者多为高等院校人员，且主要来自于师范院校，研究机构和人员明显缺乏

多样性。同时，中国影子教育研究主要分布在北京、上海、浙江、江苏、辽宁等

经济和教育均很发达的地区，表明影子教育的发展与地方经济发展水平和教育水

平联系密切。三、研究方法偏重量化研究，轻视文献归纳与质性研究。从影子教

育研究的高频关键词“调查研究”、“PISA”、“影子教育支出”等，可以发现，中国

影子教育研究大多是以调查数据分析为主的量化研究，质性访谈研究明显不足。

四是研究对象主要是中小学生。影子教育涉及到众多参与主体，包括学生及家长

、学校及教师、影子教育机构、政府等，很少将师资来源、家庭文化等作为研究

对象。 

我们应积极地从多学科、多角度去分析挖掘影子教育主体间的复杂关系。

如影子教育机构与公立学校的关系研究，学校教育系统的变化是如何影响影子教

育的市场，回答这一问题能更全面地理解影子教育存在的意义，从而对公立学校

教育改革与发展提供借鉴；在学生及家长与影子教育机构的关系研究中，学生及

家长参与影子教育的权益如何得到保障，以及学生参加影子教育的心理发展变化、

父母对待影子教育的心理压力等问题同样值得关注和研究。丰富影子教育的研究

对象，形成全面性、多层次的研究范围，才能促使影子教育研究更加充实与丰富

。此外，还需要关注中西部偏远地区、二三线城市以及农村地区的影子教育发展

状况及需求，从而完善影子教育的研究和实践工作。通过实证研究，可以比较客

观地分析影子教育的规模、现状及影响，有助于把握影子教育的全貌，并提供契

合实际的策略建议。但不同的研究方法都具有其价值和局限之处，在后续研究中

应结合使用文献归纳、质性访谈和个案分析等多种研究方法来对影子教育进行综

合性分析，这样才能更加深刻地理解和解释影子教育发展迅速的成因和助力国家

“双减”政策的贯彻落实。 
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ФЕНОМЕН «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ НАЦІЇ» У КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Чихаріна К. І. 

здобувачка вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У світі глобалізаційних трансформацій кожна країна має бути підготовлена 

до ефективної взаємодії з викликами ХХІ століття. Прошарком суспільства, який 

відповідає за інтелектуальний, культурний, духовний розвиток, інноваційну 

діяльність тощо, є інтелектуальна еліта нації, тож виникає необхідність аналізу 

особливостей її діяльності у сучасних реаліях.  

Ключові слова: еліта, інтелектуальна еліта, суспільство інтелекту, 

глобалізаційні процеси.  

In the world of global transformations, every country needs to be prepared for the 

effective interaction with the challenges of the 21st century. The stratum of society, which 

is responsible for the intellectual, cultural and spiritual development of society, is the 

intellectual elite of nation. So, there is a need to analyze the main features of its activities 

in modern reality. 

Key words: elite, intellectual elite, society of intellect, globalization processes. 

 

Сучасний світ невпинно висуває високі вимоги до національної еліти. Саме 

прошарок кваліфікованої національної еліти, маючи владні й адміністративні 

повноваження, здатен успішно розв’язувати проблеми ХХІ століття, забезпечувати 

розвиток країни в усіх сферах життя, презентувати та укріплювати її позиції на 

міжнародному ринку. У свою чергу, інтелектуальна еліта нації бере на себе 

відповідальність за інтелектуальний, науковий й культурний багаж держави; має 

на меті не лише зберегти набуте, але й вдало примножити здобутки. 

Проблема інтелектуальної еліти нації не є достатньо розробленою на 

сьогодні, проте науковці все ж активно приділяють увагу поняттю «інтелектуальна 

еліта» й розгляду основних завдань осіб, які належать до цього прошарку 

суспільства. Визначене питання стало предметом дослідження як українських 

учених (В. Гошовська, В. Карлова, І. Коляда, В. Кремень, К. Михайльова та ін.), 

так і закордонних науковців (Дж. Говер, Ч. Кадушин, М. Тічі та ін.). 

Даючи визначення поняттю «еліта», ми неминуче зіштовхуємося з 

дихотомією еліта — маса. У будь-який період розвитку людства виділявся певний 

привілейований прошарок населення, який був провідним у суспільстві, мав більші 

повноваження в прийнятті важливих рішень, їх реалізації. Засновниками теорії еліт 

у сучасному вигляді вважаються В. Парето, Г. Моска, Р. Міхельс. Так, 

В. Парето вважає, що прошарок еліти займають особи, які мають найвищий індекс 

у своєму полі діяльності, досягли вищого рівня кваліфікованості, займають 

провідне положення в суспільстві згідно зі ступенем впливу, соціальною 

могутністю [1]. Г. Моска стверджує, що еліту складає прошарок, зорієнтований на 
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управління й владу; він є меншістю, що контролює масу [1]. Р. Міхельс підкреслює 

організаційні здібності еліти [4]. Спираючись на тенденцію наділення прошарку 

еліти вищими владними повноваженнями, розуміння означеної верстви як більш 

кваліфікованої, впливової й соціально активної, можемо перейти до наступної 

складової термінологічного поля ‒ поняття «інтелектуальна еліта нації». 

Сучасні глобалізаційні процеси визначають нові виклики й вимоги для 

національної еліти, зокрема для прошарку інтелектуальної еліти нації. Це й 

породжує нові дискусії щодо визначення поняттєвих рамок терміну 

«інтелектуальна еліта нації», її функцій у сучасному світі змін та інноваційних 

технологій. Довгий час поняття «інтелектуальна еліта» не мало чітких рамок в 

контексті дефініцій. У класичному розумінні поняття «інтелектуальна еліта» ми 

говоримо про особливий прошарок суспільства, який є генератором філософських, 

економічних, соціальних, гуманітарних ідей, виявляє себе в здатності до нових 

відкриттів, новаторській діяльності в межах власної спеціальності, у такий спосіб 

здійснює вплив на широкі маси та суспільно-політичне життя країни. У своїх 

доробках В. Кремень стверджує, що в сучасному суспільстві окреслена група 

людей має виконувати принципово важливі для нації функції, як-от: інтеграційна, 

комунікативна, ціннісно-нормативна, інноваційна, пізнавальна, контролююча, 

консультативна [2]. Отже, діяльнісний потенціал інтелектуальної еліти нації буде 

повністю реалізовуватися на благо держави, її майбутнього.  

Основні дефініції поняття «інтелектуальна еліта» все ж зберігають певні 

лейтмотивні принципи та вимагають від інтелектуальної еліти дотримання 

духовної культури, високих інтелектуальних показників, розвиненої культури 

мислення [3]. Наразі можна стверджувати, що роль інтелектуальної еліти нації у 

житті країни поступово збільшується. Дослідники пов’язують це з поступовим 

формуванням «суспільства інтелекту». За таких умовах значну перевагу отримують 

саме суб’єкти наукової й інтелектуальної діяльності. Можна стверджувати, що на 

сучасному етапі історичного розвитку суспільства, виявляються певні 

меритократичні тенденції. Приходимо до розуміння, що формування 

інтелектуальної еліти нації та розвиток інтелектуального капіталу країни залежить 

від здібностей та потенціалу відповідної групи осіб. Безперечно, суспільство 

інтелекту визначає певні тенденції у життєдіяльності нації: затребуваність 

інтелектуальної праці в різних сферах життя суспільства; високі вимоги до 

інтелектуального ресурсу кваліфікованих фахівців; продукування нових 

інтелектуальних, культурних, духовних продуктів.  

Не зважаючи на стрімкий розвиток усіх сфер життя суспільства й 

спрямованості в бік інтелектуалізації світу, певні проблеми залишаються 

актуальними й породжують нові, як-то: міграційні процеси, транснаціональний 

ринок праці, руйнування культурної унікальності країни, зменшення ролі духовної 

й культурної складової в житті суспільства тощо. Подані явища створюють нові 

сфери для діяльності інтелектуальної еліти. Крім того, ми розуміємо, що однією з 

причин гальмування розвитку країни є слабо представлений прошарок 

інтелектуальної еліти нації у керівній верхівці держави. Частина пострадянського 
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суспільства не має достатнього капіталу й ресурсів, які можуть впливати на 

формування розвиненого «суспільства інтелекту». 

Нова генерація суспільства потребує нової освітньої парадигми, 

вдосконалення й модернізації освітніх програм, сучасних підходів до розв’язання 

педагогічних завдань нового етапу розвитку людства. Формування сучасної 

інтелектуальної еліти нації нерозривно пов’язане з освітніми процесами ХХІ 

століття. Ми відмічаємо, що відбувається розширення ринку освітніх послуг, 

посилення конкуренції між закладами освіти, докорінні зміни в устрої формальної 

й неформальної освіти, реформація системи освіти в цілому. Крім того, змінюються 

ціннісні, культурні та духовні орієнтири. Удосконалення потребує і професійна 

підготовка педагогічних кадрів, які готують інтелектуальну еліту суспільства. 

Сучасна еліта має бути підготовлена до взаємодії з глобалізаційними викликами 

світу, вміти вдало аналізувати ризики й прогнозувати можливі наслідки суспільних 

процесів, бути готовими до пошуку нестандартних рішень.  

Виклики сучасного глобалізаційного процесу й світової пандемії визначили 

за необхідне створення й підтримку нового типу освітнього простору ‒ 

дистанційного простору. Виникає необхідність створення якісного освітнього 

продукту, розробки онлайн-платформ, якісних онлайн-курсів, які можуть 

забезпечити не лише ґрунтовне викладення теоретичного матеріалу, але й 

формувати вміння та навички. Ми маємо пам’ятати, що необхідним є й оцінювання 

знань. Слід зазначити, що зростають вимоги до педагогів. Від педагогічних кадрів 

вимагається вміння виховати справжнього спеціаліста, кваліфікованого 

інтелектуала, який може, спираючись на власний розум та інтелект, аналізувати 

проблеми сучасного життя, вдало взаємодіяти з ними в межах власної 

спеціальності, компетентності. 

З одного боку, новий дистанційний освітній простір ‒ це новий вимір у 

контексті сучасного освітнього процесу, тож певні спеціалісти, викладачі 

зіштовхуються з відсутністю навичок й недостатньою готовністю до нових реалій 

роботи, відсутністю мобільності в означеному питанні. З іншого боку, процеси, які 

сьогодні відбуваються, є рушіями розвитку, переосмислення освітньої системи, її 

сильних та слабких сторін. Це розширює можливості набуття знань, умінь та 

навичок за будь-яких умов. 

Не зважаючи на позитивні чи негативні оцінки, глобальні зміни продукують 

нову реальність, суспільство інтелекту потребує нової генерації національної 

інтелектуальної еліти, яка має володіти інструментами для ефективної взаємодії з 

дистанційним онлайн-середовищем, використовувати його не лише для власного 

розвитку й вдосконалення кваліфікації, але й на благо розвитку нації.  

Отже, роль інтелектуальної еліти у формуванні сучасного «суспільства 

інтелекту» у світі глобалізаційних трансформацій є надзвичайно значною. Ми 

впевнені, що держава має посилювати прошарок інтелектуальної еліти в керівній 

верхівці держави, наголошувати на вихованні інтелектуальної еліти нового 

формату, накопиченні інтелектуального капіталу задля збереження духовних, 

культурних та наукових надбань. Ланка підготовки педагогічних кадрів, які 
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виховують інтелектуальну еліту нації, теж потребує інноваційних підходів та 

прогресивних ідей. Сучасне онлайн-середовище відкриває нові горизонти для 

освоєння, а кваліфікована інтелектуальна еліта здатна перетворити його на дієвий 

інструмент суспільного розвитку. За умов успішного подолання заявлених 

викликів країна зможе успішно формувати суспільство інтелекту, яке вдало 

представить її, забезпечить невпинний розвиток та процвітання. 
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Розглянуто законодавче забезпечення концепції профільного навчання в 

українській школі в період 2003-2021 рр. Проаналізовано нормативну базу на рівні 

концепцій і законів. Висвітлено основні труднощі стосовно втілення профільної 

освіти у сучасній старшій школі. Актуалізовано подальші напрями дослідження: 

вивчення практичного досвіду закладів загальної середньої освіти, які на 

теперішній час вже працюють як профільні. 

Ключові слова: Концепція профільного навчання, профільна середня освіта, 

академічне спрямування, професійне спрямування, опорна профільна школа. 

The legislative support of the concept of field-specific education in the Ukrainian 

school in 2003–2021 is revealed in the article. The normative base at the level of concepts 

and laws is analysed. The main difficulties in the implementation of field-specific 

education in modern high school are highlighted. The further directions of studying the 

mentioned problem are revealed. They involve studying the practical experience of 

general secondary educational institutions, which are currently working as field-specific 

institutions. 

https://znannya.org.ua/index.php/arkhiv/62-suspilstvo-arkhiv/309-intelektualna-elita-v-konteksti-lyudinotsentrizmu
https://znannya.org.ua/index.php/arkhiv/62-suspilstvo-arkhiv/309-intelektualna-elita-v-konteksti-lyudinotsentrizmu
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Завдання вибору професійного шляху постає перед кожною особистістю в 

той чи інший період життя. Найчастіше це відбувається у старшому шкільному віці, 

коли молода людина намагається визначитися з вибором професії. Школа є 

сприятливим середовищем для розкриття нахилів і здібностей учня. Цей вибір 

носить екзистенційний характер і не залежить від прийнятих чи не прийнятих 

законодавчих актів. Але його здійснення значно спрощується, якщо створюються 

відповідні умови під час навчання у ЗЗСО, чому сприяють, у тому числі, й рішення 

на законодавчому рівні. Реформування національної системи освіти України 

зумовлює актуалізацію теми профільної середньої освіти, яка, згідно з Законом 

України «Про повну загальну середню освіту», є третім рівнем повної загальної 

середньої освіти [5]. В ідеалі профільна освіта має створити сприятливі умови для 

врахування індивідуальних особливостей, інтересів і потреб учнів, для формування 

в них орієнтації на певний вид майбутньої професійної діяльності. 

Системне дослідження реалізації профільного навчання (регіональний 

контекст) презентовано С. Вольянською [1].  

Мета статті ‒ проаналізувати законодавче забезпечення профільної освіти в 

сучасній українській школі. 

Питання впровадження профільного навчання в українській школі не є 

новим. Ще у 2000 р. Рішенням колегії Міносвіти і науки України було затверджено 

Концепцію профільного навчання у старшій школі (далі –Концепція). Вона 

враховувала вітчизняний і зарубіжний досвід організації профільного навчання в 

загальноосвітній школі, визначала мету, завдання, принципи організації 

профільного навчання його структуру і форми [3]. 2009  року було затверджено 

нову редакцію Концепції, що значною мірою перетиналася з попередньою.  

2013 року наказом тодішнього міністра освіти з метою модернізації змісту 

загальної середньої освіти було затверджено нову Концепцію профільного 

навчання у старшій школі. Ця концепція мала значні відмінності від попередньої. 

У ній наголошувалося «на забезпеченні умов для якісної освіти старшокласників у 

відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і 

потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка 

користується попитом на ринку праці» [3]. У Концепції було розкрито передумови 

допрофільного навчання, зокрема: організація допрофільної підготовки учнів на 

завершальному етапі основної школи (8–9 класи), і як результат – умотивований 

вибір учнем профілю навчання; необхідність створення знаннєвої й 

функціональної бази для формування професійної компетентності та її складових; 

вивчення бажань, потреб та можливостей учнів 8–9 класів щодо необхідності 

введення того чи іншого профілю; необхідність урахування двох джерел 

цілевизначення – соціального замовлення та потреб і можливостей учня тощо. Крім 

того, до Концепції було додано розділ «Психологічний супровід профільного 

навчання та допрофільної підготовки», у якому прописано завдання моніторингу 

та своєчасної корекції професійно можливих нерівномірностей розвитку учнів; 

поглиблення профорієнтації учнів; психологічної діагностики під час добору учнів 
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у профільні класи, окреслено форми психологічного супроводу: профорієнтаційна 

діагностика; профконсультативна діяльність; профінформаційна робота, а також 

прописано умови реалізації Концепції [3].  

У цілому Концепція 2013 року поглибила і розширила попередню Концепцію 

2003 року, додавши принципи диференціації й індивідуалізації в організацію 

профільного навчання, тим самим зосередивши увагу на розкритті індивідуальних 

нахилів, можливостей, здібностей і потреб учнів. Окрім того, у Концепції було 

розкрито поняття опорної профільної школи не тільки як закладу, що об’єднує 

школи I–III ступенів в межах територіальної доступності, а як «центру методичної 

роботи щодо організації профільного навчання, де розробляються методики 

проведення спеціальних курсів, психологічних тренінгів, проводяться майстер-

класи, презентації та ін.» [3]. 

2014 року «на численні звернення батьківської громадськості, з метою 

врахування пропозицій експертного освітнього середовища та педагогічної 

громадськості щодо запровадження профільного навчання в системі загальної 

середньої освіти» Наказом Міністерства освіти і науки України [6] було скасовано 

наказ Міністерства освіти і науки України від 21.10.2013 р. № 1456 «Про 

затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» [3] для того, щоб 

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з Національною 

Академією педагогічних наук України до 10.06.2014 р. узагальнили зауваження та 

пропозиції та подали на затвердження Концепцію профільного навчання у старшій 

школі Але процес, на жаль, затягнувся на роки. Повернулися до питання профільної 

освіти у 2017–2020 роках з прийняттям законів «Про освіту» (2017 р.), «Про 

загальну середню освіту» (2020 р.) і Концепції Нової української школи (Концепція 

НУШ, 2016 р.) [2].  

Отже, на теперішній час на законодавчому рівні профільна середня освіта 

стає третім рівнем повної загальної середньої освіти, триватиме три роки і 

передбачатиме два спрямування – академічне і професійне. Академічне 

спрямування поєднує зміст освіти, визначений стандартом профільної середньої 

освіти, і поглиблене вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та 

освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих 

рівнях освіти. Професійне профільне навчання зорієнтоване на ринок праці на 

основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої 

освіти, та професійно орієнтованого підходу до навчання з урахуванням здібностей 

і потреб учнів [4].  

Вочевидь, не залежно від спрямування академічного чи професійного, 

йдеться про необхідність урахування здібностей і потреб учнів. Ця тенденція 

(принцип дитиноцентризму) спостерігається, починаючи з моменту реалізації 

попередніх Концепцій профільного навчання в старшій школі (2003, 2013 рр.), і 

набуває посилення в Концепції НУШ, де декларується місія Нової української 

школи – «допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної 

дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками» та нова роль 

вчителя – «не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасилітатора, 

тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини» [2].  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1456729-13
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Нова українська школа є ключовою позицією реформування з позицій 

Міністерства освіти і науки. Ця реформа поступальна і розрахована на роки. Згідно 

з Концепцією НУШ існує орієнтовний графік впровадження профільної освіти в 

ЗЗСО: до 2023 року має бути розроблено і затверджено стандарти профільної 

середньої освіти на компетентнісній основі. Не пізніше 2025 року передбачено 

сформувати мережу закладів III рівня – профільні школи, не пізніше 2027 року 

створити систему незалежного оцінювання професійних кваліфікацій випускників 

професійного профілю старшої школи та розпочато роботу профільної школи за 

новими освітніми стандартами на компетентнісній основі [2].  

Отже, законодавче підґрунтя для введення профільної освіти певною мірою 

напрацьовано. Але на практиці втілення профільної середньої освіти в старшій 

школі зазнає певних складнощів. Серед них виокремлюють такі [7; 8]: 

1) кадрові проблеми старшої профільної школи, особливо в сільській 

місцевості та неготовність учителів, які працюють у старшій ланці школи, 

повноцінно організувати освітній процес у профільних класах;  

2) відсутність механізму комплектування профільних класів;  

3) створення профілів навчання, де першочерговими є не побажання 

здобувачів освіти, а забезпечення педагогічного навантаження вчителів;  

4) запровадження певного профілю навчання на основі вибору найбільшої 

кількості учнів, ігноруючи потреби меншості;  

5) нерозуміння батьками справжньої суті профільного навчання в подальшій 

успішній кар’єрі дітей і, як наслідок, нерозуміння можливості та необхідності зміни 

закладу освіти їхніми дітьми для забезпечення якісного та відповідного потребам 

дітей профільного навчання;  

6) недостатнє методичне забезпечення нових освітніх комплексів; 

7) організація профільного навчання в однокомплектних і малокомплектних 

школах, які у своєму складі мають ІІІ ступінь. Лише 5% шкіл мають три та більше 

старших класів на паралелі; 

8) дублювання однакових профілів навчання в закладах освіти, які 

розташовані на географічно малих територіях; 

9) слабка матеріально-технічна база закладів освіти, незадовільний для 

профільного навчання стан освітнього середовища (із загальної кількості шкіл, що 

мають 5‒11 класи, лише 57% мають кабінети хімії, 59% – біології, 68% – фізики і 

51% – географії) [7, 8]. 

У результаті старшокласники навчаються в умовах, коли вибір профілю ними 

суттєво обмежений неготовністю вчителів, нерозробленістю методичного 

забезпечення, матеріально-технічним станом освітньої мережі та освітнього 

середовища. Крім того, на теперішній часпочаток реалізації реформи старшої 

школи викликає спротив батьків, оскільки скорочення шкіл з 10–12 класами 

відбулося раніше, ніж насичення освітньої мережі достатньою кількістю 

профільних шкіл. 

Водночас на сьогодні в Україні існує низка закладів загальної середньої 

освіти, які протягом багатьох років уже успішно втілюють на практиці Концепцію 

профільного навчання. Уважаємо, що перспективний шлях подальших досліджень 

буде полягати у вивченні потужного досвіду таких закладів освіти.  
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ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Чжоу Мінь 

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті зазначено, що вокальна підготовка спрямована на формування 

готовності майбутніх музично-педагогічних працівників до вокально-педагогічної 

діяльності. Виховання естетичного смаку є складником вокальної підготовки 

музично-педагогічних працівників. На ефективність виховання естетичного смаку 

музично-педагогічних працівників впливають постановка мети, стиль співу, 

творчість популярних виконавців.   

Ключові слова: музичне мистецтво, естетика, вокальна підготовка, 

музично-педагогічний працівник, стиль співу, інноваційні методи навчання. 

The article states that vocal training is aimed at forming the readiness of future 

music and pedagogical workers for vocal and pedagogical activities. Education of 

aesthetic taste is a component of vocal training of music and pedagogical workers. The 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
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effectiveness of educating the aesthetic taste of music and pedagogical workers is 

influenced by goal setting, singing style, creativity of popular performers. 

Key words: musical art, aesthetics, vocal training, music-pedagogical worker, 

singing style, innovative teaching methods. 

 

Вокальна підготовка є процесом опанування майбутніми музично-

педагогічними працівниками голосовою культурою як мистецтвом співацького 

голосу, вдосконалювання вокальних здібностей завдяки побудові художнього 

образу твору засобами словесної, музичної, вокальної майстерності. Як зазначають 

учені О. Петриченко і С. Румянцева [3], метою такої підготовки є формування 

готовності музично-педагогічних працівників до вокально-педагогічної діяльності 

на високому рівні кваліфікації, а одним із ключових завдань ‒ формування 

естетичних смаків до справжніх взірців вокального мистецтва. Саме такі завдання 

є дотичними до нашого дослідження.  

Проте в сучасних наукових працях недостатньо розкритий зв'язок між 

вокальною підготовкою та вихованням естетичного смаку в майбутніх музично-

педагогічних працівників у закладах вищої освіти, який розширює функціональні 

обов’язки працівників музичної сфери.  

Метою статті є розкриття функціональних зв’язків між вокальною 

підготовкою та вихованням естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних 

працівників у закладах вищої освіти. 

У дослідженні Ван Чао [1], присвяченому вивченню тенденцій розвитку 

сучасного китайського народного співу, акцентовано увагу на потребах у вихованні 

естетичного смаку як музично-педагогічних працівників, так і глядачів, що так 

прихильно ставляться до популярних музичних творів.  

Виокремимо цінні думки автора, що мають місце у вокальній підготовці 

майбутніх музично-педагогічних працівників. Для формування естетичного смаку 

співакам, як уважає автор, необхідно засвоювати інноваційні методи співу, 

аналізувати сучасний стан популярного співу в Китаї, інтегрувати нові співочі 

програми, освоювати нові музичні форми. Практичну значущість мають 

різноманітні вправи, оскільки завдяки їм відбувається тренування вокальних умінь 

і навичок, що позитивно впливає на розвиток індивідуального стилю музично-

педагогічних працівників. Для того, щоб відобразити естетичні характеристики 

популярної музики, їм необхідно максимально повно розкривати виконавські 

здібності, опановувати художніми емоціями, користуватися музичними 

стандартами. Такі думки автора переконують нас у тому, що естетичний смак і 

вокальна майстерність мають тісний зв’язок. Через вокальну майстерність 

глядачам передається краса музичного мистецтва, завдяки якій розкривається 

духовний світ людини, котра діє і живе за правилами естетики як науки про красиве 

й витончене. Настрої прихильників виявляються під впливом красивої та яскравої 

музики, гарних і колоритних співів. Художня цінність популярної музики та співів 

полягає в тому, що їх сприймає налаштована публіка, котра поціновує високе й 

красиве, справжнє й неповторне. На основі сказаного вище зазначимо те, що 

естетичний смак і популярність працівників музичної сфери знаходяться в 
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кореляційному зв’язку, підсилюють один одного та є показниками найвищого рівня 

самоствердження. 

Естетичний смак музично-педагогічних працівників, безумовно, формується 

під впливом різних музичних стилів, що сприймаються чи не сприймаються 

суспільством. Як зазначає Ван Ючжі [2], усередині 1980-х років у Китаї 

виокремилися музичні стилі «Lingnan Style» і «Northwest Style», що мають 

величезний контраст, але обидва є лідерами на музичному ринку.  

Успіх великої кількості співаків за контрактом зробив “Lingnan Style” 

популярним. “Golden Girl and Jade Girl” на музичній сцені Гуанчжоу досить 

репрезентативна. Мао Нін співав “The Sound of the Waves Are Still”, “Late Autumn” 

і “Блакитна ніч, блакитний сон”, співачка Ян Юйін “I Don’t Want to Tell”, “Tell You 

Softly” та інші твори, які на деякий час поширилися в Китаї. “Lingnan Style” – це 

спроба локалізувати популярну музику Південного Китаю після запозичення її з 

Гонконгу та Тайваню. Цей стиль втілює естетичні характеристики музики в 

південному регіоні материка, а музичні твори є делікатними, красивими, 

ліричними.  

Музичний характер та стиль співу “Northwest Style” виражають особливості 

народної музики в Північно-Західному регіоні та рок-стилю популярної музики. 

Такий стиль ще характеризують як гучний, чудовий, піднесений, прямолінійний. 

Наприклад, стиль співу Цуй Цзяня у його творі «Нічого» показує, що слова лірики 

короткі, сильні та тверді. Співак використовує справжній голос для співу, замість 

того, щоб переслідувати резонанс і прикрашати ефект звуку, він створює досить 

напружений звук за допомогою контролю дихання, що дає слухачеві сильне 

відчуття реальності, ніби вона «справді прийшла з землі». Голос – це відновлення 

методів народного співу, руйнування стереотипу публіки, що співаки повинні мати 

лише милий і тендітний голос.  

Нині в Китаї популярною є творчість тайванського співака Джея Чоу, а його 

музичні твори поєднують стилі європейської та американської поп-музики, 

китайські культурні елементи. «Синьо-біла порцеляна», «Тераса хризантем», 

«Передмова павільйону орхідей» та інші стародавні тексти демонструють 

чарівність китайської культури, а також хіп-хоп, ритм-енд-блюз, рок-н-рол, 

електронна танцювальна музика та інші іноземні музичні форми. Якщо співак 

інтегрує ці елементи природно та плавно, то це робить пісні особливими та новими, 

а його спів є дуже впізнаваним і популярним. Такі твори з багатьма елементами 

китайської та західної музики досягли великого комерційного успіху, відкрили 

особливості китайського звучання популярної музики, яку люди шукали. Завдяки 

співпраці та новим творчим пошукам Джея Чоу із Фан Веньшанем була 

започаткована тенденція «китайського стилю», що й впливає на виховання 

естетичного смаку музично-педагогічних працівників. 

Не дивлячись на високі таланти співаків і музикантів, широку популяризацію 

їхніх пісень у Китаї та за кордоном, дослідник Ю. Дунся [4] критично оцінює 

вокальну підготовку музично-педагогічних працівників і пропонує для 

обговорення власні висновки й рекомендації. Так, на його думку, цілі навчання 

співу є недостатньо чіткими. У викладацькій діяльності мають бути чітко визначені 

короткострокові й довгострокові цілі, що є орієнтирами для досягнення високих 
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результатів. Погоджуючись з цитованим автором, переконані, що виховання 

естетичного смаку музично-педагогічних працівників є одним із завдань їхньої 

вокальної підготовки.  

Зазначимо про те, що в деяких статтях із досліджуваної нами проблеми 

термін «організаційні форми навчання» підміняється терміном «режим навчання». 

Так, Ю. Дунся [4] зосереджує увагу на режимі навчання, що називається 

індивідуальною роботою викладача із здобувачами вищої школи. На думку 

дослідника, така робота покращує навички популярного співу, хоча групова робота 

має переваги в тренуванні співу та виконавстві, у дуетному співі, популяризації 

комбінації стилів тощо. До того ж групові заняття будуються з урахуванням стилів 

виконання або стилів співу, рівнів музичної підготовленості здобувачів.  

Нам імпонує ставлення автора до народного співу, який стає більш технічним 

і художнім, має не лише ознаки масової культури, але й відбиває вищі естетичні 

потреби людини, своєрідні художні характеристики. Викладання народного співу 

має орієнтуватися на розвиток творчих здібностей особистості, а для цього 

необхідно використовувати активні методи навчання. Вибір методів навчання має 

бути різноманітним, зокрема доцільно використовувати лекційний, евристичний, 

дискусійний, ситуативний, практичний методи навчання. У процесі вибору методів 

навчання доцільно враховувати поставлені навчальні завдання, індивідуальні 

особливості здобувачів, їхню пізнавальну спрямованість і зацікавленість у 

вихованні естетичних смаків як естетичного складника їхньої професійної 

діяльності.  

Отже, у процесі вокальної підготовки в закладах вищої освіти здійснюється 

виховання естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. 
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У статті розглянуто проблему визначення кадрової відповідності науково-

педагогічних працівників, які забезпечують підготовку здобувачів за спеціальністю 

242 «Туризм». Встановлено, що існуючі проблеми мають об’єктивний характер, і 

потрібен час для їхнього вирішення. Визначено кроки, які дозволяють зменшити 

їхню гостроту на даному етапі. 

Ключові слова: туризм, професійна освіта в туризмі, кадрова відповідність, 

підготовка фахівців сфери туризму. 

The article analyses the problem of determining the personnel compliance of 

scientific and pedagogical workers who provide training for students of the speciality 242 

“Tourism”. It is established that the existing problems are objective  and need time to be 

resolved. Steps have been identified to reduce their relevance at this stage. 

Key words: tourism, professional education in tourism, personnel compliance, 

training of tourism specialists. 

 

Професійна освіта в туризмі, як педагогічна система, характеризується 

складністю, відкритістю, динамічністю, цілеспрямованістю, самоврядністю, 

ймовірністю, соціальністю і т. ін. Так, як система туристичної освіти є структурним 

компонентом одночасно двох мегасистем – системи освіти та сфери туризму – 

успішність її функціонування значною мірою залежить від здатності своєчасно 

обирати відповідну реакцію на зміни, які відбуваються в межах цих мегасистем. Ця 

здатність значною мірою визначається рівнем управління, кадровим потенціалом 

та матеріально-технічним забезпеченням як системи туристичної освіти загалом, 

так і кожної ОП, зокрема. Адже не викликає заперечень той факт, що освітній 

процес, як діяльна система, має колосальну здатність до вдосконалення за умови 

чіткої його організації. Це покладає значну відповідальність на науково-

педагогічних працівників, що забезпечують підготовку фахівців сфери туризму. 

Колапс (у значенні руйнування якоїсь структури під впливом системної 

кризи) системи освіти та сфери туризму, спричинений пандемією Covid-19, призвів 

також до збільшення навантаження на НПП, яким доводиться працювати в умовах 

невизначеності та хаосу [1, с. 31]. До цього додалися хвилювання з приводу 

кадрової відповідності – одне з найбільш поширених зауважень при акредитації ОП 

зі спеціальності 242 «Туризм». 

Треба відзначити, що процес підготовки фахівців сфери туризму активно 

досліджується вітчизняними науковцями. Про це свідчить значна кількість 

досліджень, результати яких представлено в дисертаційних роботах, монографіях, 

наукових публікаціях. Здебільшого вчені звертаються до формування моделі 

фахівця чи окремих його компетентностей (А. Віндюк, С. Літовка-Деменіна, 
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О. Фастовець, Л. Щербак та ін.), або вивчення досвіду такої підготовки за кордоном 

(Л. Кнодель, Т. Сокол, Л. Чорна та ін.). Натомість питання кадрового забезпечення 

піднімаються недостатньо, а кадрової відповідності – взагалі вважаються 

контраверсійними. Мета цього дослідження: встановити причини виникнення такої 

ситуації та окреслити можливості її вирішення. 

Відповідність освітньої та/або професійної кваліфікації науково-

педагогічних, педагогічних та наукових працівників освітньому компоненту, за 

п.37 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності [2], визначається на 

підставі документів встановленого зразка про: 

- про вищу освіту; 

- присудження наукового ступеня (однакова за змістом спеціальність 

(предметна спеціальність, спеціалізація); 

- наявність досвіду професійної діяльності (заняття) за відповідним фахом 

(спеціальністю, спеціалізацією) не менше п’яти років (крім педагогічної, науково-

педагогічної, наукової діяльності); 

- керівництво (консультування) дисертації на здобуття наукового ступеня за 

спеціальністю, що була захищена в Україні або за кордоном; 

- щонайменше п’ятьма публікаціями у наукових виданнях, які включені до 

переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection, протягом останніх п’яти років. 

Вимоги, здавалося б, мінімальні та досить адекватні. Розглянемо, що заважає 

їх виконувати. Перша причина конфліктної ситуації, на наш погляд, полягає в 

«молодості» самої спеціальності. Підготовка фахівців сфери туризму 

започаткована була лише на зламі тисячоліть: у 2002 р. спеціальність «Туризм» 

було введено до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка фахівців у ЗВО за відповідними ОКР. Відповідно, до освітнього процесу 

залучалися НПП, які вже мали досвід роботи в ЗВО або в галузі, але не мали 

диплому про вищу освіту з цієї спеціальності (бо її не існувало) [3, с. 486].  

Друга причина, як ми її бачимо, полягає у відсутності тривалий час наукового 

ступеня доктор / кандидат наук з туризму, доктор філософії Ph.D. з туризму. І хоча 

ряд ЗВО (наприклад, КНУ імені Т. Г. Шевченка, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ЛІФК ім. 

І. Боберського та ін.) розпочали підготовку докторів філософії за цим напрямком, 

це не задовольняє потребу у кадрах. З цієї ж причини існує незначна кількість 

керівників чи консультантів здобувачів наукових ступенів за цією спеціальністю. 

Певна кількість НПП прийшла на кафедри туризму зі сфери туризму. Туристична 

діяльність завжди була більш прибутковою, ніж викладацька, тому лише з 

початком пандемії окремі представники бізнесу почали розглядати себе в якості 

викладача, але обсяги обов’язкової документації у ЗВО лякають, і вони віддають 

перевагу ролі тренера / коуча / консультанта в освітніх грантових програмах. 

Єдиний критерій, який дозволяє НПП довести свою відповідність – наукові 

публікації. І це прикро. Відсутність вільного часу на проведення ґрунтовних 

наукових досліджень призводить до зниження якості змісту таких. Проте, це 

питання виходить за межі проблематики цієїпублікації. 

З метою забезпечення відповідності науково-педагогічні працівники кафедр 

туризму роблять рішучі кроки: 
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1. Здобувають вищу освіту зі спеціальності «Туризм».  

Ініціатива цікава, але, як це часто буває, доведена до абсурду. Особливо, коли 

здобувач вже має науковий ступінь та/або вчене звання (по кафедрі туризму); чи 

коли стає здобувачем на тій же кафедрі, де працює, і сам собі надає освітні послуги.  

2. Отримують вчене звання (доцента, професора) по кафедрі туризму. 

Рішення логічне (особливо для тих викладачів, які відкривали ці кафедри і 

накопичили значний досвід підготовки фахівців галузі туризму), але абсолютно 

неефективне. Серед критеріїв відповідності НПП освітньому компоненту вчене 

звання не згадується.  

3. Готують до видання навчально-методичні посібники. Цей вид діяльності 

також не покращує показники відповідності, але хоча б позитивно впливає на якість 

освітнього процесу.  

У результаті частина НПП кафедр туризму під час акредитації перебувають 

у ситуації невизначеності. Їхня відповідність визначається «в ручному» режимі і 

залежить, у якійсь мірі, від фаховості та позиції експерта. Наприклад, 

рекомендовано, щоб викладач ОК «Менеджмент туризму» був економістом за 

дипломом, «Географія туризму» – географом, що логічно. А викладач таких 

дисциплін, як «Організація анімаційних послуг», «Туроперейтинг», «Активний 

туризм», «Медичний туризм» і т. д. Наприклад, під час однієї з акредитацій 

експерти зробили зауваження, що науковці, які захищалися за спеціальністю 

«Педагогіка» під час підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм» можуть 

викладати лише ОНД. 

Ця проблема кадрової відповідності характерна для всіх «молодих» 

спеціальностей. Цей факт підкреслює необхідність визначення «винятків» 

(спеціальностей, які знаходяться на етапі свого формування) і встановлення для 

них нормативно визначених додаткових критеріїв.  

Наприклад, НПП, які не мають досвіду роботи в галузі, але залучаються до 

викладання професійно зорієнтованих дисциплін, в обов’язковому порядку 

повинні проходити стажування на підприємствах галузі: викладачі туроперейтингу 

– в туроператорських фірмах, лікувально-оздоровчого туризму – в санаторних 

комплексах, займаючись реалізацією туристичного продукту. НПП, які прийшли 

мають досвід роботи в галузі, можуть пройти стажування в ЗВО, який під час 

акредитації цієї спеціальності отримав кілька «А».  

На превеликий жаль, випускники, які отримали можливість вступити у 

магістратуру за спеціальністю «Туризм» за перехресним вступом, у більшості 

випадків демонструють досить посереднє розуміння як самої сфери туризму, так і 

процесу формування її фахівця (за винятком педагогічних спеціальностей).  

Отже, відповідність науково-педагогічного працівника повинна визначатися 

як відповідність ОК, який він забезпечує, так і ОП, до якої належить цей компонент. 

Проте, для ряду новоутворених спеціальностей, серед яких спеціальність 242 

«Туризм», встановлені вимоги можуть бути розширені у такий спосіб: врахування 

вченого звання відповідно до ОП, наявних навчально-методичних матеріалів, 

стажування на підприємстві галузі чи у ЗВО – в залежності від виду наявного 

досвіду.  
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На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних завдань є 

виховання всебічної, творчої, соціально активної особистості. Естетичне 

виховання сприяє глибшому пізнанню навколишнього світу, всебічному розкриттю 

самого себе. Хореографія має величезні можливості для повноцінного 

естетичного вдосконалення дитини, для її гармонійного духовного і фізичного 

розвитку 

Ключові слова: естетичне виховання, дошкільний вік, танець, емоційне 

сприйняття. 

At the present stage of development of society, one of the main tasks is the 

education of a comprehensive, creative, socially active personality. Aestgetic education 

promotions to a deeper understanding of the surrounding world, acontributes to a more 

comprehensive disclosure of himself. Choreography has great potential for the full 

aesthetic improvement of the child, for its harmonious spiritual and physical 

development. 

Key words: aesthetic education, preschool age, dance, emotional perception. 

 

В умовах сьогодення важливим завданням стає виховання гармонійної 

особистості. Естетичне виховання сприяє розвитку особистості, творча енергія та 

ініціатива якої проявлятимуться в усіх сферах її життєдіяльності. Мистецтво було 

і залишається дуже важливим напрямом естетичного виховання молодого 

покоління.  
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Танець як форма художньо-творчої діяльності відображає внутрішній світ 

людини, систему емоційних образів, художніх смаків. Під час заняття танцями 

розвиваються естетичні почуття дітей, виховуються етичні та моральні якості, 

взаємоповага, підвищується самооцінка. 

Теорія та практика естетичного виховання будується на концепціях і 

поглядах М. Бахтіна, Л. Виготського, П. Георгієвського, Д. Лихачова, А. Лосєва, 

Ю. Лотмана, П. Флоренського, Ф. Шіллера та ін., які розглядають процес 

естетичного виховання на основі принципу бінарності духовного та матеріального, 

прекрасного та виразного в емоційно-чуттєвому освоєнні, оцінці особистістю 

естетичних властивостей реальності та мистецтва. 

Естетичне (грец. aisthetokos ‒ почуттєвий) виховання ‒ послідовне 

формування у дітей естетичного ставлення до життя, розвиток сприймання і 

розуміння прекрасного у мистецтві, природі, взаєминах людей, художніх потреб і 

здатності до художньої творчості [2]. 

В Українському педагогічному словнику поняття естетичного виховання 

визначається як складова частина виховного процесу, що безпосередньо 

спрямована на формування й виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, 

художніх здібностей особистості [3]. 

Естетичне виховання надає можливість розвивати почуттєву сферу 

особистості, формувати в неї здатності усвідомлювати прекрасне і потворне. У 

процесі естетичного розвитку розвиваються особистісні якості, що допомагають 

визначати критерії оцінювання прекрасного. Естетичний розвиток відбувається в 

результаті спеціально організованої, цілеспрямованої взаємодії особистості з 

об’єктами краси. [7]. 

З перших днів життя дитину приваблюють яскраві блискучі іграшки та 

предмети, кольори та привабливі елементи. Задоволений інтерес викликає в них 

почуття радості і позитивні емоції. Поняття «красивий» усвідомлюється дитиною 

дуже рано. Слухаючи казки чи пісні, розглядаючи картинки, іграшки, вони 

отримують масу позитивних емоцій та переживань. Ці неусвідомлені імпульси в 

процесі естетичного виховання та розвитку дітей дошкільного віку поступово 

переходять на свідоме сприймання прекрасного. Завдання дорослих полягає у 

формуванні основ гармонійного смаку, розвитку художньо-творчих здібностей 

дошкільнят, їхніх естетичних почуттів та уявлень [4]. 

Спостереження прекрасного починається у дитинстві. Відомий педагог 

Василь Олександрович Сухомлинський зазначав: «Все прекрасне, що існує в 

навколишньому світі і створене людиною для інших людей, мусить доторкнутися 

до серця дитини і облагородити його» [8]. 

Слід відзначити, що для дошкільного віку характерним є активний розвиток 

чутливості сенсорного апарату дитини, емоціональний відклик на сприймання 

найяскравіших якостей і властивостей предметів та явищ. Діти проявляють 

позитивні емоції під час ритмічних рухів, прослуховування музики, споглядання 

яскравих кольорів. Для них важливим є виразна міміка, лагідний голос дорослого. 

У цьому віці діти можуть розпізнавати веселу і сумну мелодії, спокійний темп, 

голосне і тихе звучання музики. 
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У вік технологій та малорухливого способу життя танець є додатковим 

резервом рухової активності дітей, джерелом здоров’я, радості, позитивних емоцій, 

підвищення працездатності, розрядки розумової та психологічної напруги. 

Хореографічне мистецтво є однією з форм естетичного виховання, пробуджує в 

дітях художників, вчить дітей красі та виразності рухів, виховує вміння слухати та 

сприймати музику, розвиває фізичну силу, витривалість, спритність та 

сміливість [1]. 

Вивчення хореографії надає можливість майбутньому фахівцеві розвивати 

закладений батьками та природою особистісний потенціал дитини, сприяє 

формуванню активного творчого мислення та активної життєвої позиції. 

Оволодіння танцювальним мистецтвом сприяє також формуванню естетичної 

поведінки, естетичного смаку, стає важливим елементом фізичного розвитку 

дитини. Значними можливостями у вирішенні завдань естетичного виховання 

засобами хореографії стає система спеціально організованих, систематичних 

занять [6]. 

В умовах сьогодення хореографічне мистецтво має захоплювати дітей з 

самого дитинства. Хореографія – це розмаїття краси руху, світлових фарб, 

костюмів, звуків тощо. Дитина, яка хоча б раз наживо спостерігала за виступами 

професійних танцюристів, побачила їхні яскраві костюми, запал у їхніх очах, не 

може не захопитися цим видом творчості. Такі почуття викликає класичне та 

народне мистецтво. На жаль, сучасні напрями танцю найчастіше не демонструють 

красу та естетику, в них все більше можна знайти відвертих рухів, сцен та натяків 

на вульгарність. Саме це здебільшого бачать діти, і в них формуються неправильні 

естетичні погляди і смаки. Безумовно, у кожному напрямі сучасного танцю є своя 

естетика, але лише у виконанні дорослої людини танець виглядає красиво, 

елегантно. Коли танцює дитина, танець набуває зовсім інше значення. 

Систематичні заняття хореографією активно включають дитину у виховний 

процес, використовуючи оволодіння основами танцю як специфічного засобу цього 

процесу. В усіх напрямах естетичного виховання першорядне значення має висока 

якість художнього матеріалу, на основі якого ведуться заняття.  

Одним із завдань, яке успішно вирішується в процесі занять хореографією, ‒ 

це надання дитині можливостей оволодіння необхідними руховим навичками, 

захопити, зацікавити її, дати можливість відчути радість від відчуття свого тіла, що 

вільно рухається та підпорядковується музичному ритму, це вміння управляти 

своїм тілом [1; 6]. 

Хореографія значною мірою впливає на формування внутрішньої культури 

дитини. Заняття хореографією органічно пов’язані з формуванням 

загальновстановлених етичних норм, відповідних правил поведінки та культури 

спілкування між дітьми, а також дорослими. Уміння бути ввічливим, привітливим, 

чемним, доброзичливим, витриманим, простим та скромним, уважним до свого 

оточення, мати та знати почуття міри – це ті основні риси, які формуються в процесі 

занять хореографією, сприяють становленню характеру дитини. 
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Найбільш поширеними методами та прийомами естетичного виховання через 

хореографію є: емоційно-виразний показ та роз’яснення вправ та танцювальних 

рухів, образне слово; надихаючий приклад балетмейстера в діях та вчинках; 

практичне навчання творчим проявам краси у танцювальній діяльності. 

Цінність танцю для формування особистості дитини полягає не лише у 

залученні до своєї рідної національної культури, а й у формуванні широкого 

світогляду, загальної ерудиції через знайомство з кращими зразками світового 

танцювального мистецтва.  

Отже, діти, які навчаються танцювальному мистецтву, мають змогу відчути 

цілісність світової культури, осягають свою національну народну культуру; 

розширюють світогляд, знайомляться з традиціями, що дійшли з глибини віків, при 

цьому зберегли багатство етнічної самосвідомості, високу духовність та 

шляхетність душі народу. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків, Україна 

 

У статті визначено основні характеристики і атрибути офіцера-лідера. 

Розкрито цінності, якими має володіти майбутній офіцер: вірність, обов’язок, 

повага, самовіддана служба, честь, чесність, особиста сміливість. Окремо 

докладно з’ясовно зміст ключових компетентностей офіцера-лідера: лідерство, 

розвиток організації, створення позитивного середовища, досягнення 

результатів. 

Ключові слова: військова освіта, лідерство, майбутні офіцери, вища освіта. 

The article identified the main characteristics and attributes of the officer-leader. 

The authors revealed the values that a future officer should possess. They are fidelity, 

duty, respect, selfless service, honor, honesty, personal courage. The content of the key 

competencies of a leader officer is explained in detail. They are leadership, 

organizational development, creating a positive environment, achieving results. 

Key words: military education, leadership, future officers, higher education. 

 

Кожен майбутній офіцер має розвивати й проявляти лідерські здібності як 

поєднання цінностей і атрибутів, які дають змогу аналізувати ситуацію, приймати 

рішення та впливати на інших. Кожен майбутній офіцер має володіти знаннями і 

навичками, необхідними для ефективної професійно-військової діяльності. 

Закономірна складова кар’єри армійського офіцера – це можливість просування по 

службі та кар’єрній драбині. У міру просування у званні та відповідальності 

офіцери зустрічаються з новими професійними завданнями, упевнено вирішувати 

які дають можливість лідерські якості та володіння лідерською компетентністю. 

Лідерство розглядаємо як процес впливу на людей шляхом надання їм мети, 

напряму дій та мотивації, для виконання певної місії та досягнення певного 

поставленого результату. Офіцер-лідер – це військовослужбовець, який через 

прийняту роль або покладену відповідальність надихає і впливає на особовий склад 

для досягнення поставлених цілей. Армійські лідери мотивують людей діяти як 

усередині, так і за межами командного ланцюжка, фокусувати мислення та 

формувати рішення для досягнення блага. Бути лідером набагато складніше, аніж 

просто віддавати накази. Вплив офіцера-лідера на інших може набувати різних 

форм, його слова та вчинки, цінності, про які він говорить, приклад, який подає, 

кожна дія, яку він робить під час служби або поза нею – це частина впливу на 

інших. 
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Прийняття ролі лідера включає розвиток різних сторін особистості 

майбутнього офіцера: характеру, компетентності і професійних дій. Майбутній 

офіцер має вчитися добре керувати, приймаючи армійські цінності, оволодіваючи 

військовими навичками та практикуючи лідерські дії. Тільки завдяки такому 

саморозвитку майбутній офіцер може стати впевненим і компетентним лідером. 

Офіцер-лідер має володіти цінностями і якостями, які формують характер, 

допомагають демонструвати відданість характеру та керівної ролі в армії, 

відповідно до семи військових цінностей та якостей лідера, які становлять основу 

служба, честь, чесність, особиста сміливість. 

У процесі наукового пошуку встановлено атрибути офіцера-лідера. Так, 

зокрема це характеристики, що становлять основу особистості, а саме військові 

цінності – принципи, стандарти або якості, які вважаються важливими для 

успішних лідерів. Вони мають важливе значення, допомагаючи людям відрізняти 

добро від зла в будь-якій ситуації. Поруч із цінностями варто назвати також і такі 

риси характеру, як здатність толерантно поділяти точку зору інших, здатність 

ототожнювати себе з почуттями та емоціями іншої людини, бажання піклуватися 

про інших. Важливим з огляду на підготовку офіцера-лідера є так звана військова 

самоідентифікація – загальні почуття, які представляють дух військової професії. 

Воднораз важливо враховувати і сприйняття офіцера-лідера підлеглими, яке 

ґрунтується, зокрема, на його зовнішньому вигляді, поведінці, діях та словах. Так, 

важливою є так звана військова виправка і створення професійного іміджу офіцера-

лідера, його фізична підготовка і здоров’я, сила і витривалість, що, у свою чергу, 

підтримують емоційне здоров’я та концептуальні здібності в умовах тривалого 

стресу. 

Варто зазначити, що серед характеристик офіцера-лідера важливими є й 

демонстрація холоднокровності та зовнішнього спокою через стійкий контроль над 

своїми емоціями, проєктування впевненості в собі та впевненості в здібностях 

особового складу, здатність швидко відновлюватися після невдач, потрясінь, 

травм, негараздів і стресу, зберігаючи при цьому місію і організаційну 

спрямованість. 

Поруч з особистісними якостями, офіцер-лідер повинен володіти певним 

набором загальних і фахових компетентностей. Компетентність у військовій 

підготовці розглядаємо як знання, уміння, навички, ставлення і характер для 

зростання офіцера як армійського лідера. Щоб вимагати від підлеглих 

дотримуватися стандарту, офіцер-лідер має сам освоїти стандарти і відповідати їм. 

Так, майбутній офіцер у процесі навчання повинен опанувати п’ять основних типів 

атрибутів і навичок армійського лідерства:  

• кмітливість – гнучкість розуму, схильність передбачати або адаптуватися 

до невизначених або змінних ситуацій; 

• здоровий глузд – здатність проникливо оцінювати ситуації або обставини, 

робити обґрунтовані висновки; 

• інноваційність – здатність генерувати нові ідеї, шукати креативні і 

нестандартні рішення коли це необхідно або коли існує можливість; 

• міжособистісний такт – взаємодія з іншими та прийняття характеру, 

реакцій і мотивів своїх та інших; 
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• знання предметної галузі – володіння фактами, переконаннями, логічними 

припущеннями та розуміння військової тактики, пов’язаної із забезпеченням 

бажаної мети військовими засобами. 

Основні компетентності офіцера-лідера проявляються в таких аспектах, як 

керівництво, розвиток та досягнення. Лідерство проявляється в дії. Діяльність 

лідерів не може бути ефективною, доки вони не застосовують те, що знають. Ті 

рішення, які приймають лідери або дії лідерів безпосередньо пов’язані зі впливом, 

який вони справляють на інших і на результати вирішення поставлених завдань.  

У той час, як процес впливу на інших може бути дещо опосередкованим і 

мати віддалені результати впливу, концепція стає конкретною, коли вона 

поєднується з операційними діями, які офіцер-лідер реалізовує для досягнення 

короткострокової мети виконання місії, наприклад, проведення брифінгу або 

навчальних занять. Тип та обсяг операційних дій ускладняється в міру зміни рангу 

офіцера і рівня його відповідальності. Лідери, бажаючи підвищити бойовий дух 

підрозділу та його ефективність, прагнуть підтримувати моральний і воєнний дух 

солдатів, які знаходяться під їх командуванням, удосконалювати амуніцію, 

обладнання, навчальні ресурси. Ніщо так ясно не говорить підлеглим про 

прагнення офіцера-лідера до досконалості та вдосконалення, як постійна оцінка 

роботи підрозділу. 

Установлено, що ключовими компетентностями офіцера-лідера є такі: 

• лідерство – це вплив на інших. Лідери та командири ставлять цілі та 

створюють бачення, а потім мотивують або впливають на інших для досягнення 

визначених цілей. Лідерство здійснюється, як правило, двома шляхами: 

безпосереднє спілкування, або особистий приклад через повсякденні дії. Ключем 

до ефективного спілкування є досягнення загального розуміння, яке розділяється 

більшістю; 

• розвиток організації включає три компетентності: створення позитивного 

середовища, в якому організація може процвітати, особистісний розвиток і 

розвиток інших лідерів. Армійське середовище формується офіцерами-лідерами, 

що реалізовують певний алгоритм дій для спільної роботи, заохочення ініціативи 

та особистого визнання відповідальності, які встановлюють і підтримують 

реалістичні очікування, демонструють турботу про людей; 

• досягнення результатів встановлених командуванням збройних сил, 

виконання місії та досягнення цілей. Лідери отримують результати завдяки тому 

впливу, який вони мають, розробляючи та реалізовуючи плани, послідовно 

досягаючи цілей відповідно до високих етичних стандартів. 

Таким чином роль лідера включає розвиток характеру, компетентності і 

професійних дій майбутнього офіцера. Офіцер-лідер має володіти такими 

цінностями, як вірність, обов’язок, повага, самовіддана служба, честь, чесність, 

особиста сміливість. Офіцер також повинен володіти ключовими 

компетентностями: лідерство, розвиток організації, створення позитивного 

середовища, досягнення результатів. 
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У статті подано теоретичне обґрунтування наукової проблеми підготовки 

вчителів у закладах неперервної освіти до тьюторської діяльності. Виокремлено 

обов’язки вчителя як тьютора до початку навчального процесу та під час 

організації його проведення. Досліджено можливості підготовки вчителів у 

закладах неперервної освіти до виконання функцій тьютора засобами 

електронного навчання. 
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The article presents a theoretical justification of the scientific problem of teacher 

training in continuing education institutions for tutoring. The responsibilities of the 

teacher as a tutor before the beginning of the educational process and during its 

organization are highlighted. The possibilities of training teachers in continuing 

education institutions to perform the functions of a tutor by means of e-learning have 

been studied. 
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сьогодні на його індивідуалізації. Сьогодні є об’єктивна потреба переходу до 

індивідуально орієнтованого навчання, тому тьюторська діяльність надзвичайно 

актуалізується, набуває принципово нових ознак, зумовлених розвитком 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Професійну підготовку тьюторів у закладах вищої освіти досліджували 

В. Артьоменко, С. Вєтров, М. Голубєва, Н. Дем’яненко, С. Зайковська, 

Т. Литвиненко, О. Літовка, Т. Лукіна, Л. Москальова, В. Нікітін та ін. У 

дослідженнях Т. Жаровцевої, Л. Лебедик [1–6; 10], О. Пєхоти, Т. Танько, 

А. Троцко та інших учених визначено зміст, етапи, компонентний склад 

професійно-педагогічної підготовки та запропоновано різні моделі її реалізації.  

Обов’язками вчителя як тьютора до початку навчального процесу є: 

ознайомитися з матеріалом навчального курсу, якщо він не є автором курсу; 

отримати загальну характеристику перспектив учнів, вивчити їхні цілі, навчальні 

потреби та інші деталі; визначити ефективність запропонованих принципів, форм і 

методів електронного навчання (О. Рурк). 

Обов’язки вчителя як тьютора щодо організації навчального процесу [9]: 

координувати чисельність учнів у класах, ознайомлювати їх з процедурними 

вимогами, розкладом; установлювати контакти з учнями до початку навчання, 

особисто зв’язуватися з учнями, проводити їх ідентифікацію; отримувати від 

адміністратора відомості та вносити їх у відповідні бази даних; готувати навчальні 

матеріали для учнів (наприклад, моделі відповідей, копії найкращих робіт учнів, 

загальні коментарі про поширені помилки, отримані документи; обговорювати з 

адміністрацією важливі проблеми, пов’язані з якістю роботи учнів; отримувати 

підсумкові екзаменаційні матеріали та вносити їх у відповідні бази даних; 

фіксувати навчальні труднощі учнів, усувати їх разом із розробниками курсів; 

брати участь у розвитку матеріалів курсу; інформувати учнів про можливість 

одержання з конкретного навчального курсу навчальних консультацій; самим 

консультувати учнів як під час особистих зустрічей, так і по телефону чи за 

допомогою електронного зв’язку; рецензувати контрольні роботи і подавати їх для 

періодичного контролю до навчального центру; виступати з популярними лекціями 

перед учнями за матеріалами курсів. 

Підготовка вчителів у закладах неперервної освіти до виконання означених 

функцій тьютора засобами електронного навчання полягає в оволодінні ними 

компонентами технології тьюторської діяльності: методами, прийомами, режимом 

роботи, послідовністю операцій та процедур, засобами, обладнанням, 

інструментами та матеріалами, які безпосередньо використовуються. Саме тьютор 

організовує використання учнями традиційної й електронної пошти, телефону, 

аудіо- і відеоконференцій тощо. Тьютор є ключовою фігурою в електронному 

навчанні, він безпосередньо відповідає за проведення занять [8]. 

Підготовка вчителів у закладах неперервної освіти до тьюторської діяльності 

передбачає поступове їхнє включення в означену діяльність, наприклад, як 

модератора дискусії, у якій він виконує чотири головні ролі: дидактичну 

(формулює запитання, фокусує дискусію на головних концепціях, принципах та 

вміннях); організаційну (визначає програму роботи дискусії: термін, предмет 

обговорення, процедурні правила і норми досягнення мети; керує взаємодією і 
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напрямом дискусії); соціальну (надсилає запрошення на початку, створює дружній 

соціальний простір під час навчання, стимулює участь за допомогою дружнього 

тону, специфічних прикладів, використовує зворотній зв’язок); технічну (створює 

для учасників комфортні умови роботи). 

Оскільки навчання включає два типи взаємодії – взаємодію зі змістом 

навчання та міжособистісну взаємодію, вчитель має оволодіти способами 

підвищення мотивації учнів до навчання, зокрема: зацікавити своїм електронним 

курсом, демонструвати його значущість; підтримувати впевненість учня у своїх 

силах та його задоволеність результатами навчання; реалізувати модель 

ефективного навчання; підтримувати дискусійний напрям під час передачі знань і 

оволодіння вміннями; забезпечувати гармонію в групі.  

Нами з’ясовано, що можливості підготовки вчителів у закладах неперервної 

освіти до виконання функцій тьютора засобами електронного навчання значно 

зростають за умов: заохочення їхніх контактів з педагогами, що сприяє зростанню 

їхньої інтелектуальної здатності і змушує їх замислюватися над своїми цінностями 

й реалізацією індивідуальної освітньої траєкторії; розвитку кооперації і 

співробітництва вчителів у закладі неперервної освіти, що збільшує захопленість 

навчанням, обмін ідеями поліпшує професійне мислення; використання активних 

засобів електронного навчання; урахування інтересів, здібностей і нахилів 

учителів, адже технологічні ресурси забезпечують допомогу педагогів, виконання 

творчих і лабораторних робіт, рішення задач тощо [1, с. 366–372; 5, с. 78–80; 

7: 8; 10]. 

Основу навчального процесу з використанням технологій електронного 

навчання становить цілеспрямована та контрольована інтенсивна праця в зручному 

для вчителя місці, у зручний час, за індивідуальним розкладом, маючи при собі 

комплект спеціальних засобів навчання та узгоджену можливість контакту з 

викладачем закладу неперервної освіти. 
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У статті робиться компаративістський аналіз запровадження процедури 

медіації у публічну політику провідними країнами світу, зокрема Францією. Автор 

на основі досвіду країн міжнародної політичної системи показує амбівалентний 

характер процедури медіації. Розкривається, що медіація є одним із суттєвих 

елементів формування громадянського суспільства. 

Ключові слова: держава, громадянське суспільство, медіація, державний 

механізм, публічна влада. 

The article provides a comparative analysis of the implementation of the mediation 

procedure in public policy by the leading countries, France in particular. Based on the 

experience of the countries in the international political system, the author shows the 

ambivalent nature of the mediation procedure. The mediation is revealed as one of the 

essential elements of the formation of civil society. 

Key words: state, civil society, mediation, state mechanism, public authority. 

 

Mediation was implemented in a situation where the parties were approximately 

equal, and the war between them, with a high probability, would lead to a general 

weakening in the face of external threats of the third parties. Similar descriptions of 

conciliation procedures exist in all written sources, oral traditions and legends of peoples 

and civilizations, as well as in fundamental religious sources, such as the Bible, the Koran, 

the Talmud. Recommendations and advice on behavior in difficult situations were 

enshrined in the social and legal norms of states. 

In the history of France, the mediation procedures of the Great French Revolution 

were opposed to the imposed procedures of the old regime. According to the 

revolutionaries, the road to the “temple of justice” was open only to persons who had 

overcome the “temple of consent”. Revolutionary traditions were enshrined in 1806 in 

the form of a judicial conciliation procedure, and also confirmed almost two centuries 

later in the Code of Civil Procedure adopted in 1975. Another European example is 

provided by Germany, where the institution of conciliators is almost 200 years old [3]. In 

France in the Middle Ages, reconciliation of the parties was the main procedure. Mediation 

was entirely an oral procedure, it was widely used in villages and cities. Representatives of 

the clergy, the nobility and the third estate acted as an intermediary. The strengthening of 

the central government gradually changed the role of conciliation procedures. In the 17th 
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century, an appeal to the court must necessarily have been preceded by an appeal to 

mediation. This is evidenced by the facts of mediation not only in disputes over damage, 

but also in conflicts over violent offenses (up to a third of all proceedings in cities were 

settled by amicable agreement). The achievement of a settlement agreement for murder and 

other violent crimes in medieval France, with its numerous human losses as a result of wars, 

civil strife, epidemics, was supposed to stop blood feuds and a series of violence with new 

victims. This task solved both social and managerial problems. For example, in the archives 

of some French departments, texts of settlement agreements dating back to the 18th century 

were found. Such agreements could even settle a murder, if the village community found 

good reasons for the murder, then such cases rarely went to trial [4]. 

An important stage in the development of conciliation procedures was the French 

Revolution. Despite the fact that the idea of the court’s desire to end affairs with a peace 

agreement existed in the countries neighboring France, we owe its further development 

to France. So, when drafting the text of the Constitution of 1791, the members of the 

assembly, considering peace and harmony between French subjects to be the highest value, 

decided that the court decision was undesirable, since it did not exhaust the causes of the 

conflict. Therefore, the decision of a third party, which is binding, was recognized as a last 

resort and sought to be applied only when necessary. The reasoning is based on the idea that 

priority should be given to conciliatory procedures where people live in harmony with 

nature and themselves, who have not been touched by the temptations of city life - in the 

villages. Thus, the court was recognized as an artificial phenomenon characteristic of the 

urban way of life. Going to court was not considered a priority for urban residents, which 

was considered the last resort for resolving disputes. As long as there is a possibility of a 

peace agreement, it must be used [2]. 

The development of mediation in France is largely facilitated by economic incentives 

for the parties. Thus, in France, the participation of the state in the organization of mediation 

assistance is significant, while covering the costs of mediation within the framework of free 

legal assistance, legal insurance. In the case of mediation in the direction of the court, the 

mediator’s services can be compensated from the funds provided for legal assistance. The 

amount is determined by the judge in the manner prescribed by law. There are also many 

schemes that differ from court to court, which determine the procedure and amount of 

payment for mediation services, in the case of mediation in the direction of the court [5]. In 

addition, compensation for the services of a mediator in the field of family mediation is 

possible: a national scale of costs for the parties has been established, which is defined in a 

national protocol signed by the Ministry of Justice, the Ministry of Labor, the Ministry of 

Social Affairs, the Family and Solidarity Fund, the National Family Benefit Fund, Central 

Agricultural Mutual Benefit Fund. Reimbursement is made for mediation providers who 

provide family mediation services and operate in accordance with the rules of this scale. In 

our opinion, it is worth evaluating such experience, recognizing that the mediation 

procedure is a type of legal assistance and creating an effective system of economic 

incentives for turning to such a modern innovative legal procedure that is most consistent 

with the idea of a welfare state. With the use of mediation, it became clear that in some cases 

the possibilities of this method are in many respects superior to legal proceedings. 

Mediation does not require the development of a monosyllabic position, but the 

acceptance of differences in points of view, in the interests of the parties. Having come to 
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understand this fact, the European countries, which have a rich tradition, well-functioning 

justice system, have adopted this method by integrating mediation into the legal system. 

Mediation, as it is practiced today, is a thoughtful, polished method and a structured process. 

At the same time, it remains an interdisciplinary area where jurisprudence, psychology, 

sociology, conflictology and other sciences are combined [4]. 

The demand for mediation in a modern civilized society is largely associated with 

globalization, which contributes to the abolition of the hierarchy and the growth of 

relationships. This is reflected at all levels of social structure - in the family, in the world of 

economy and labor, in state management practice. The processes taking place in the modern 

world sometimes require new extraordinary approaches to resolving emerging disputes and 

conflicts [3].  

Mediation in its modern sense began to develop in the second half of the 20th century, 

and primarily in the countries of Anglo-Saxon law - the USA, Australia, Great Britain. Then 

it gradually began to spread in Europe. The first attempts to use mediation, as a rule, were 

made in resolving disputes in the sphere of family relations. Subsequently, mediation has 

gained recognition in the settlement of conflicts of the widest range [6]. 

Thus, taking into account the experience of the states of the international political 

system, we can talk about the ambivalent nature of the mediation procedure. Undoubtedly, 

mediation in the field of public administration is one of the most effective methods of 

quick resolution of disputes without bureaucratic formalities. It contributes to the speedy 

resolution and overcoming of stagnation in the activities of the state mechanism. The 

emergence and development of the institution of mediation in Ukraine is due to the need 

relieve the judicial system, on the one hand, and make communication between the 

authorities and civil society more efficient. Therefore, mediation is one of the essential 

elements of the formation of civil society, the legal consciousness of citizens and their 

active citizenship regarding participation in government. 
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На сучасному етапі розвитку науки публічного управління та 

адміністрування особливої актуальності набувають процеси, які пов’язані з 

необхідністю належного врядування в умовах процесу цифровізації. Механізм 

конституційної скарги (в т.ч. онлайн) є новим для України, але стане ефективним 

через тривалу історію його застосування у європейських країнах. 

Ключові слова: цифровізація, конституційна скарга, публічне управління та 

адміністрування. 

At the present stage of development of the science of public administration, the 

processes related to the need for proper governance in the context of the digitalization 

process are becoming especially relevant. The constitutional complaint mechanism 

(including online) is new to Ukraine, but will be effective due to its long history of 

application in European countries. 

Key words: digitization, constitutional complaint, public administration  

 

На сучасному етапі політико-правового розвитку української державності 

виникає низка питань, які турбують суспільство. У контексті імплементації Угоди 

про асоціацію України з ЄС національна система публічного управління та 

адміністрування почала втілювати реформи в різних сферах. Одним із ключових 

завдань для галузі державного управління стало покрокове впровадження онлайн 

систем надання адміністративних послуг державою. Яскравим прикладом такого 

впровадження можна без сумніву вважати єдиний портал державних послуг «Дія». 

На нашу думку, важливими є системні зміни, а також законодавче закріплення 

нових інститутів у праві. Водночас варто наголосити на внесенні змін до 

Конституції України в частині правосуддя, формуванні нового складу Верховного 

Суду України, а також новому статусі та повноваженнях Конституційного Суду 

України. Я вважаю, що в будь-якому випадку не потрібно визначати конституційну 

скаргу як феномен, адже цей інститут поширений у багатьох країнах.  

В останні десятиріччя інститут конституційної скарги здобув широке 

визнання в країнах Східної Європи та Балтії, зокрема Польщі, Словенії, 

Словаччині, Угорщині, Чехії, Латвії, Литві завдяки багаторічній позитивній 

практиці його функціонування, насамперед, у Федеративній Республіці Німеччина‚ 

яка має чи не наймасштабніший у світі досвід розгляду конституційних скарг [1, 

c. 85–90]. Інститут конституційної скарги закріплений на конституційному рівні в 

пункті 4 «а» частини першої статті 93 Конституції ФРН (включений законом від 

29 січня 1969 року), згідно з яким ФКС уповноважений розглядати конституційні 

скарги, що можуть бути подані будь-якою особою, яка вважає, що державна влада 
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порушила одне з її основних прав або одне з прав, зазначених у статтях 20 (частина 

четверта), 33, 38, 101, 103‚ 104 Основного Закону.  

Варто наголосити, що ФКС Німеччини визначає дві умови для прийняття 

індивідуальної конституційної скарги. По-перше, скаржником є людина, яка 

особисто потерпіла від порушення своїх основних конституційних прав органами 

державної влади. По-друге, конкретна конституційна скарга має принципове 

значення для тлумачення чи застосування норм Конституції або вирішення питання 

по скарзі, необхідного для реалізації громадянином (чи іноземцем) одного з його 

основних прав.  

Такої ж позиції дотримується Європейська комісія за демократію через 

право, популяризуючи інститут конституційної скарги, наголошує: конституційна 

скарга є додатковим засобом правового захисту і може бути подана після 

вичерпання основних засобів захисту, а предметом оскарження може бути закон, 

акт органу управління, судове рішення, бездіяльність органів влади. Скарга може 

бути подана будь-якою особою, яка вважає себе потерпілою внаслідок порушення 

її основних прав і свобод. 

Варто в такому контексті згадати, що за підтримки Проекту ЄС «Підтримка 

реформ у сфері юстиції в Україні» відбувся ІV Судовий форум (1–2 жовтня 

2015 р.), у якому взяли участь, крім українських, іноземні експерти низки 

міжнародних організацій. У межах форуму вони виступили зі спеціальними 

доповідями на тему: «Конституційні скарги – дієвий механізм захисту прав 

фізичних та юридичних осіб» [4].  

Суть конституційної скарги за всієї різноманітності її моделей зводиться до 

визнання за громадянами права звертатися до органів конституційної юрисдикції з 

письмовою заявою про перевірку конституційності законів та інших правових 

актів, які порушують гарантовані конституцією права і свободи.  

Вирішуючи питання про запровадження конституційної скарги, передусім 

слід дослухатися до поради О. Люхтерхандта, який вказує, що рішення про 

запровадження такої скарги має ухвалюватися з урахуванням достовірних 

відомостей про її можливі різновиди (моделі), які вже застосовують на практиці [8]. 

Конституційна скарга є дієвим засобом захисту права та свобод людини і 

громадянина. Ця скарга, як слушно зазначає М. Гультай, дає можливість особі 

реалізувати право на судовий захист у порядку конституційного судочинства. 

Погоджуючись з науковцем про те, що у системі юридичних гарантій прав людини 

інститут конституційної скарги є національною конституційною судовою 

процесуальною гарантією. 

Світова практика визначає різні підходи до вирішення країнами питання про 

перелік прав і свобод, порушення яких є підставою для подання індивідуальної 

скарги, а саме: по-перше, до таких прав можуть належати коло прав і свобод, що 

безпосередньо закріплені в конституції відповідної держави; по-друге, деякі країни 

(зокрема Австрія, Швейцарія) ідуть шляхом забезпечення через інститут 

конституційної скарги тільки основоположних прав та не включають до цього 

переліку права людини, які мають програмний характер (передусім соціальні 

права); по-третє, в окремих країнах підставою для подання конституційної скарги 

також може бути порушення прав, передбачених міжнародними договорами з прав 
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людини, насамперед Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та протоколами до неї (далі – Європейська конвенція); по-четверте, зазначає 

М. Гультай, перелік прав людини, що підлягають конституційному захисту, може 

бути уточнений через тлумачення цих прав самим конституційним судом або 

розвинутий у результаті судової правотворчості [1, c. 85–87]. Ураховуючи 

українські реалії, політико-правове становище, можемо констатувати, що 

конституційна скарга є одним із важливих методів захисту соціально-економічних 

прав і свобод. 

На нашу думку, основоположним є також законопроєкт «Про конституційне 

провадження», який нещодавно був внесений на розгляд українському парламенту 

(реєстраційний № 6427). Законопроєкт передбачає створення Великої палати, що 

діє у складі всіх суддів Конституційного Суду України, яка вирішує питання у 

справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями [5]. 

Законодавець у Конституції України дотримався саме такого підходу, зосередивши 

соціально-економічні права у ст. 41–53. Ст. 22 Конституції України закріплює 

невичерпність прав людини, а в сукупності з ч. 1 ст. 8 Конституції України робимо 

висновок, що концепція верховенства права діє і у сфері соціально-економічних 

прав. Отже, соціально-економічні права, закріплені у Конституції, а також в інших 

нормативно-правових актах, не можуть бути скасовані або звужені. Конституційна 

скарга в Україні буде механізмом регулювання цієї правової норми. Отже, 

Конституційний Суд України ‒ своєрідний регулятор розмежування «соціально-

економічних прав, гарантованих Конституцією України, а також кількісних 

параметрів у сфері пільг.  

Важливим у цьому контексті є Рішення Конституційного Суду України від 

11 жовтня 2005 року №8-рп/2005. У цій справі розглядалось питання рівня пенсії 

та щомісячного довічного грошового утримання. КСУ зазначив, що держава не має 

права обмежувати рівень таких соціальних виплат, потрібно керуватися чинним на 

той момент Законом, який встановлює рівень відповідних виплат. Відповідно 

таким висновком Конституційний Суд України заперечив можливість українського 

парламенту обмеження граничного розміру пенсій та щомісячного довічного 

грошового утримання [6]. Саме тому інститут індивідуальної конституційної 

скарги в електронній формі запровадить можливість звернення до Конституційного 

Суду України з метою захисту своїх соціальних або економічних прав у найбільш 

оперативний спосіб. 

Важливо розуміти структуру та модель індивідуальної конституційної скарги 

в Україні, щоб осягнути специфіку її імплементації в українське законодавство. 

Точилася тривала дискусія щодо пошуку оптимальної для України моделі 

конституційної скарги. Потрібно також, на нашу думку, виходити з можливості 

ефективного захисту соціально-економічних прав. Раціональним компромісом у 

такій ситуації виступає саме нормативна конституційна скарга, яка обґрунтовано 

обмежує кількість звернень до конституційного суду, сприяє розвантаженню 

органу конституційного контролю та забезпечує повною мірою належне 

розмежування юрисдикції конституційних та загальних судів.  

Отже, конституційна скарга є важливим та ефективним засобом захисту прав 

людини як ціннісної основи сучасного конституціоналізму, а можливість її подання 



Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції, 20–21 травня 2022 року 

 

495 

в електронній формі (з урахуванням законодавчих вимог до її оформлення та 

змістового наповнення) суттєво спростить процедуру доступу до конституційного 

правосуддя в Україні. У контексті інтеграції України з ЄС слід розвивати способи 

захисту соціально-економічних прав, а також підвищувати стандарти для 

гарантування українському суспільству необхідного рівня матеріального 

забезпечення. 
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цифрової трансформації та виокремлено складові процеси диджиталізаці 

суб’єкта публічної адміністрації. Аргументовано, що диджиталізація 

Національного агентства є запорукою розбудови його інституційної 

спроможності. 

Ключові слова: цифрові трансформації, диджиталізація, інституційна 

спроможність, Національне агентство з питань запобігання корупції. 

The problems of digital transformation (digitalization) through quantitative and 

qualitative changes in public administration and management are investigated. The 

directions of digital transformation and the components of the processes of digitalization 

of the subject of public administration were outlined on the example of management 

organization in NAPC. It is argued that the digitalization of the National Agency is the 

key to the development of its institutional capacity. 

Key words: digital transformation, digitalization, institutional capacity, National 

Agency for the Prevention of Corruption. 

 

Невід’ємною складовою сучасного розвитку України є формування 

інформаційного суспільства. Офіційне визнання та нормативно-правове 

забезпечення впровадження електронної демократії [3] та електронного 

урядування [2] є свідченням удосконалення стану державного управління шляхом 

використання інформаційно-комунікативних технологій.  

Реформування державного управління є вихідною засадою 

конкурентоспроможності держави. Ось чому на період 2022–2025 роки в якості 

стратегічної мети Кабінет Міністрів визначив важливість та необхідність 

розбудови в Україні «спроможної сервісної та цифрової держави, яка забезпечує 

захист інтересів громадян на основі європейських стандартів та досвіду [1, Розділ 

I. Мета Стратегії].  

Наразі цифрова термінологія («цифрова держава», «цифрова 

трансформація», «диджиталізація», «діджитизація» «цифровізація», 

«оцифровування», «цифрова комунікація» тощо) є широко вживаною як в 

науковому і діловому стилях мовлення, так і на законодавчому рівні. У межах цієї 

публікації ми не маємо можливості проаналізувати підходи до розкриття змісту 

того чи іншого «цифрового» поняття з точки зору тотожності, схожості та 

суміжності сфер застосування. Водночас акцентуємо увагу на тому, що введення в 

обіг цифрової термінології є яскравим свідченням якісних, а в окремих випадках – 

інноваційних змін в українському суспільстві. 

М. С  Міхровська слушно зауважила, що такі процеси, як діджитизація 

(«оцифрування»), диджиталізація («цифровізація»), цифрова трансформація 

(«перетворення»), відбуваються всередині системи державного управління та 

призводять до змін кількісного та якісного характеру. Авторка наголошує, що 

оцифровування як зміни кількісного характеру (зменшення паперової роботи) 

водночас можуть бути охарактеризовані «як незначні якісні зміни, оскільки це 

лише перехід від паперового документообігу до безпаперового». Цифровізація 

(«автоматизація більшості процесів у сфері публічного управління») та цифрова 

трансформація («перехід до нового рівня взаєморозуміння між державою та 
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громадянином») формують якісні характеристики самої системи державного 

управління [4, с. 143] 

Варто наголосити на тому, що диджиталізація публічного управління [7; 5], 

використання сучасних електронних систем та інформаційних технологій, 

продуктів та послуг у публічно-владній діяльності надають потужний поштовх 

цифрової трансформації України. За таких умов суб’єкти публічної адміністрації 

змушені постійно вдосконалювати форми електронної взаємодії з громадськістю і 

бізнесом та впроваджувати у свою діяльність інформаційно-комунікативні 

технології. 

У контексті проблематики забезпечення ефективності публічного управління 

та адміністрування важливого значення набуває якісна цифрова трансформація 

системи державного управління в цілому та, зокрема, органів державної влади. 

На прикладі вдосконалення організації управління процесами в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – НАЗК/Національне 

агентство), продемонструємо процес впровадження цифрових рішень у діяльності 

органу публічної адміністрації. 

З метою підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, 

удосконалення комунікативних та запровадження інноваційних інформативних 

зв’язків у відносинах «громадянин-держава», у структурі НАЗК наприкінці 2020 

року було створено відділ цифрової трансформації та інноваційного розвиту [6]. 

Саме в такий спосіб Національне агентство не тільки демонструє готовність, але й 

здійснює реальні дії щодо забезпечення цифрового перетворення через свою 

«повну диджиталізацію» та подальшого розвитку «як сервісної організації» [8, 

п. 5.1, п. 5.2.3].  

Так, наприклад, у напрямі цифрової трансформації продовж 2020 – 

2021 років НАЗК реалізувало завдання щодо: 1) розроблення та затвердження вимог 

до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються повідомлення про 

можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції»; 2) запровадження порядку 

автоматизованого розподілу обов’язків між уповноваженими особами агентства з 

проведення перевірок е-декларацій; 3) створення та запуск електронного реєстру 

фінансових звітів політичних партій; 4) оновлення функціонуючих реєстрів (Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також веб-сайту органу з 

точки зору його дизайну, функцій, розділів, та його бібліотеки; 5) впровадження 

електронного звітування антикорупційних уповноважених; 6) розвитку відкритих 

даних у НАЗК; 7) запуску Системи управління справами НАЗК, а також порталів 

«Каталог корупційних ризиків» та «Приховані інтереси». Упродовж 2022 року в НАЗК 

планується запуск Єдиного порталу для повідомлень викривачів, платформи онлайн-

навчань Офісу розбудови доброчесності та онлайн платформи моніторингу 

Антикорупційної стратегії та Державної програми з її виконання. 

Наведене вище характеризує різні складові процесу диджиталізації НАЗК. 

Зокрема, це і автоматизація внутрішніх управлінських процесів, і впровадження 

сучасних технологій та розробок IT-індустрії задля розвитку та оптимізації роботи 
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з відкритими даними, удосконалення каналів та засобів, у тому числі мережевих 

комунікацій, удосконалення або створення е-реєстрів, порталів, платформ. 

Насамкінець необхідно акцентувати увагу на тому, що НАЗК як орган 

публічно-владної діяльності, який формує та реалізує державну антикорупційну 

політику, обрав шлях цифрової трансформації як стратегічного пріоритету свого 

оновлення. Диджиталізація Національного агентства, по-перше, є потужним 

фактором розбудови його інституційної спроможності в період цифрових 

трансформацій у цілому. По-друге, є засобом забезпечення прозорості, 

підзвітності, відкритості, громадського контролю та ефективності його діяльності 

зокрема. 
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