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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ДО ТВОРЧО-ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Статтѐ розкриваю проблему підготовки майбутніх учителів музики до 
практично-творчої вокально-хорової роботи з учнѐми. Методика підготовки 
студентів факультетів мистецтв до творчо-інтерпретаційної діѐльності з 
дитѐчими вокально-хоровими колективами охопляю діагностичний етап визначеннѐ 
рівнів практичної готовності майбутніх учителів музики до проведеннѐ творчо-
інтерпретаційної роботи з дітьми, а саме: високого, середнього та низького. 
Методичні аспекти формуваннѐ готовності студентів факультетів мистецтв до 
творчо-інтерпретаційної діѐльності з дитѐчими вокально-хоровими колективами 
містѐть розроблені автором декілька етапів музично-педагогічної роботи, а саме: 
організаційно-когнітивний, технолого-поглиблений, дослідницько-результативний. 

Ключові слова: формуваннѐ готовності, творчо-інтерпретаційна діѐльність, 
студенти факультетів мистецтв, дитѐчі вокально-хорові колективи, етапи 
музично-педагогічної роботи.  

 

Постановка проблеми. Проблема формуваннѐ здатності до творчо-

інтерпретаційної роботи студентів факультету мистецтв педагогічного 

університету ю важливоя умовоя їх успішної підготовки до виконаннѐ 

продуктивної діѐльності з учнѐми. Під час фахового навчаннѐ студенти 

факультетів мистецтв набуваять фахово-необхідних компетентностей, до 

ѐких відносѐть і здатність до творчо-інтерпретаційної діѐльності зі 

шкільними колективами (Зѐзян та Сагач, 1997). Це передбачаю набуттѐ 

майбутніми вчителѐми музичного мистецтва вміннѐ здійснявати вибір 

навчальних музичних творів серед великої їх кількості, написаних 

композиторами длѐ дитѐчих колективів із вкляченнѐм їх до концертного 

репертуару. Важливим ю вміннѐ майбутнього вчителѐ музичного мистецтва 

проводити музично-теоретичний аналіз музичного твору, призначеного 

длѐ виконаннѐ школѐрами, та здійсненнѐ поетапної роботи над 

інтерпретаціюя музичного твору з урахуваннѐм вікових особливостей учнів, 

їх музичного розвитку, специфіки індивідуальних співацьких можливостей 

школѐрів. Тому особливу увагу в навчально-виховному процесі потрібно 

звертати увагу на формуваннѐ здатності майбутніх учителів музики до 

творчо-інтерпретаційної роботи з учнѐми, що дозволѐю глибше усвідомити 

цінності музичного мистецтва та ефективно передавати їх учнѐм.  
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Аналіз актуальних досліджень. Проблему творчо-інтерпретаційної 

діѐльності виконавців досліджували Е. Абдуллін, Л. Бочкарьов, 

М. Давидов, Л. Корват, Л. Музичко, А. Тішакова, Ю. Цагареллі, Г. Ципін, 

Д. Юник та ін. Провідними українськими науковцѐми в галузі мистецької 

освіти (А. Авдіювський, А. Болгарський, Л. Гаврілова, С. Горбенко, 

О. Єременко, А. Зайцева, А. Козир, Т. Левшенко, Л. Масол, В. Москаленко, 

О. Олексяк, В. Орлов, Г. Падалка, І. Парфентьюва, Є. Проворова, 

Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Федоришин, В. Шульгіна, 

О. Щолокова та ін.) представлено різноманітні підходи до формуваннѐ 

готовності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів до 

творчо-інтерпретаційної роботи з учнѐми. За визначеннѐм В. Москаленко, 

творча діѐльність вклячаю творчо-пошуковий, інтерпретаційний та 

виконавсько-втілявальний напрѐми (Москаленко, 2013, с. 7).   

Метоя статті ю висвітленнѐ значущості формуваннѐ готовності 

майбутніх учителів музики до творчо-інтерпретаційної роботи з вокально-

хорового навчаннѐ школѐрів. Тому так важливо у процесі музично-

педагогічної діѐльності вироблѐти готовність до творчо-інтерпретаційної 

вокально-хорової роботи, що в подальшому буде складати професійну 

компетентність майбутніх учителів музичного мистецтва.  

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було 

використано низку методів, ѐк-от: аналіз, узагальненнѐ, синтез, 

класифікаціѐ, порівнѐннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Завданнѐм сучасної музично-

педагогічної освіти ю формуваннѐ творчої особистості. Творчий підхід повинен 

бути провідним у всіх видах діѐльності, особливо музично-педагогічній 

(Зѐзян та Сагач, 1997). Длѐ реалізації завдань формуваннѐ готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої інтерпретаційної роботи 

доцільно впроваджувати комплекс методів, прийомів, тематичних творчо-

навчальних завдань. Тому длѐ ефективного формуваннѐ готовності студентів 

факультетів мистецтв до творчо-інтерпретаційної діѐльності доцільно 

впроваджувати семінари, а саме: введеннѐ тематики «Використаннѐ сучасних 

комп’ятерних технологій у роботі над хоровими творами» до практичних 

занѐть із дисципліни «Хорове диригуваннѐ» (Козир, 2008); факультативу 

«Вокально-хорова робота»; оптимізаціѐ викладаннѐ диригентсько-хорових 

дисциплін у контексті формуваннѐ готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчо інтерпретаційної роботи зі шкільним колективом; 

удосконаленнѐ змісту самостійної навчальної роботи студентів; організаціѐ 

роботи творчої групи «Хоровий твір – скарб»; розробленнѐ спецкурсу 
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«Творчо інтерпретаційна робота зі шкільними колективами»;  запровадженнѐ 

студентських наукових гуртків та проблемних груп з питань творчо-

інтерпретаційної роботи вчителѐ музичного мистецтва, оновленнѐ тематики 

студентських наукових робіт (курсових); організаціѐ і проведеннѐ виховних 

заходів длѐ студентів на кураторських годинах із виступом створених 

студентських вокальних ансамблів; проведеннѐ діагностики динаміки 

сформованості готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-

інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами; пропонувалисѐ длѐ 

колективного вирішеннѐ ситуативні теми «Учні не розуміять значеннѐ 

диригентського жесту»; «Кульмінації в музичному творі»; «Робота з учнѐми 

над ритмічним ансамблем»; «Виробленнѐ артистичних умінь учнів»; «Вираз-

ність музичних фраз»; «Музично-теоретичний аналіз музичного твору». 

За результатами аналізу діагностуваннѐ студентів нами було 

визначено рівні сформованості готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої інтерпретаційної роботи зі шкільними вокально-

хоровими колективами. В основу визначених рівнів було покладено 

методики інтерпретаційного втіленнѐ ѐк художньо-звукової реалізації 

музичного тексту, а розробка рівневих характеристик здійсняваласѐ на 

підставі розроблених критеріїв та показників. 

Високий рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої інтерпретаційної роботи зі шкільними 

колективами (15,52 %) характеризуютьсѐ високим ступенем проѐву інтересу 

студентів до вокально-хорової роботи зі шкільним колективом, 

зацікавленістя процесом створеннѐ інтерпретації музичного твору з 

націленнѐм на творче самовиѐвленнѐ. Студенти виѐвлѐять глибину й 

систематизованість музично-теоретичних знань, ѐкі уможливляять ѐкісне 

проведеннѐ музично-теоретичного аналізу музичного твору з виѐвленнѐм 

стильових і жанрових особливостей, вокально-хорових труднощів длѐ 

учнів шкільного віку.  

Студенти, ѐких нами віднесено до високого рівнѐ, характеризуятьсѐ 

активноя позиціюя у придбанні диригентсько-хорових знань. У процесі 

вивченнѐ циклу диригентсько-хорових дисциплін виѐвлѐять творчу 

ініціативність, захопленість, відкритість новому навчальному досвіду, 

музично-творчі здібності. У студентів високо розвинута здатність до 

пошуково-творчої діѐльності, а також експресивні здібності. Студенти 

проѐвлѐять емоційну зрілість, уміннѐ художнього висловленнѐ в 

диригентському жесті творчого задуму музичного твору. Вони володіять 

міцними педагогічними переконаннѐми, що поюднуятьсѐ з розвиненими 
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оціночними вміннѐми, адекватноя самооцінкоя, цікавлѐтьсѐ хоровим 

мистецтвом, стурбовані розвитком дитѐчого хорового виконавства, 

замисляятьсѐ про шлѐхи творчого розвитку учнів шкільного віку. Даній 

категорії студентів властивий проѐв ґрунтовних знань щодо сучасних 

комп’ятерних технологій, та їх використаннѐ у вокально-хоровій роботі з 

учнѐми шкільного віку. Високий рівень притаманний студентам, ѐкі здатні 

використати можливості засобів мультимедіа та мультимедійного 

середовища длѐ створеннѐ навчальної наочності.  

Студенти з високим рівнем сформованості готовності до творчої 

інтерпретаційної роботи зі шкільним колективом здатні до саморефлексії, до 

свідомого коригуваннѐ результатів творчої роботи над навчальним 

завданнѐм. Вони володіять художньоя міроя у використанні музичних 

засобів під час створеннѐ інтерпретації музичного твору. Длѐ студентів цього 

рівнѐ характерне досконале володіннѐ вміннѐм організації своюї самостійної 

навчальної діѐльності з використаннѐм засобів мультимедіа, Інтернету, 

сучасних комп’ятерних технологій. Усвідомляячи своя майбутня роль ѐк 

керівника шкільного колективу, студенти наполегливо опановуять 

інноваційні навчальні методи та прийоми. Вони готові до вокально-хорової 

роботи зі шкільним колективом над інтерпретаціюя музичного твору. 

Середній рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої інтерпретаційної роботи зі шкільними 

колективами (35,3 %) характеризуютьсѐ зоріюнтованістя на набуттѐ фахово 

необхідних компетентностей. Однак, простежуютьсѐ розбіжність у рівнѐх 

розвитку когнітивних і творчих здібностей цих студентів. Не виѐвлѐять 

достатня глибину музично-теоретичних, диригентсько-методичних знань і 

під час навчальної роботи потребуять стимулѐції з боку викладача. Знаннѐми 

щодо інноваційних педагогічних технологій володіять на достатньому рівні, 

що в навчальній роботі викликаю певні труднощі. Студенти середнього рівнѐ 

виѐвлѐять зацікавленість під час опрацяваннѐ музичних творів, однак 

проѐвлѐять вибірковий інтерес до виконаннѐ творчих навчальних завдань. 

Студенти цього рівнѐ володіять знаннѐми щодо здійсненнѐ музично-

теоретичного аналізу музичного твору, водночас не здатні повноя міроя 

використати отримані дані під час творчої роботи над музичним твором, хоча 

й виѐвили вміннѐ нестандартно мислити, знаходити оригінальне рішеннѐ. 

Виѐвлѐять достатній рівень пізнавальної активності і задовільний ступінь 

розвитку творчої уѐви. Потреба творчого самовиѐвленнѐ в роботі над 

музичним твором носить ситуативний характер і вимагаю стимуляваннѐ. 

Знаять особливості проведеннѐ навчальної роботи над етапами створеннѐ 
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інтерпретації музичного твору, але ці знаннѐ не досить глибокі. Легко 

втѐгуятьсѐ до навчальної роботи щодо розв’ѐзаннѐ проблемних завдань, але 

стикаятьсѐ з певними труднощами й не виѐвлѐять ініціативи.  

Студенти, ѐких нами віднесено до середнього рівнѐ сформованості 

готовності до творчої інтерпретаційної роботи зі шкільним колективом, 

потребуять організації викладачем процесу саморефлексії. Порѐд із тим, 

за умов коригуваннѐ викладачем результатів творчої роботи, студенти 

даного рівнѐ отримуять ѐкісний результат творчої діѐльності над 

навчальним завданнѐм. Ініціативу й самостійність у придбанні фахових 

знань щодо підготовчої роботи вчителѐ музичного мистецтва до творчо 

інтерпретаційної діѐльності зі шкільним колективом ці студенти 

проѐвлѐять нерегулѐрно. Інтерес до вокально-хорової роботи з учнѐми 

шкільного віку достатньо високий, студенти замисляятьсѐ про 

застосуваннѐ диригентсько-хорових умінь у майбутній музично-

педагогічній діѐльності. Під час навчальної роботи над інтерпретаціюя 

музичного твору студенти здатні здійснявати вибір способів розвитку 

музичної думки, але можуть розгубитисѐ під час зіткненнѐ з проблемними 

навчальними ситуаціѐми в роботі над хоровим твором, ѐкий містить 

складний музичний матеріал, а також вирішеннѐ ѐких вимагаю аналізу 

великої кількості відповідних чинників. Підвищеннѐм індивідуального 

рівнѐ фахового розвитку займаятьсѐ епізодично, готуять себе більше до 

викладаннѐ музичного мистецтва, ніж до музично-творчої діѐльності ѐк 

складової музично-педагогічної діѐльності вчителѐ музичного мистецтва. 

Низький рівень сформованості готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчої інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами 

(49 %) визначаютьсѐ недостатньоя спрѐмованістя на творчу інтерпретаційну 

діѐльність зі шкільним колективом. Студенти недостатньо оріюнтуятьсѐ в 

питаннѐх вокально-хорової методики, і характеризуятьсѐ пасивноя 

позиціюя. Ці студенти не набули необхідних музично-теоретичних знань, і 

тому не здатні до самостійного проведеннѐ музично-теоретичного аналізу 

музичного твору. Під час залученнѐ до самостійної навчальної діѐльності 

студенти потребуять постійного контроля викладача. Академічна успішність 

під час фахового навчаннѐ ю низькоя. Вони виѐвлѐять певний інтерес до 

музично-педагогічної роботи з учнѐми шкільного віку, але не замисляятьсѐ 

про самореалізація в музично-педагогічній діѐльності.  

Обізнаність у дисциплінах диригентсько-хорового циклу визначаютьсѐ 

ѐк поверхнева. Знаннѐ про творчо-інтерпретаційну роботу керівника дитѐчого 

вокального та хорового колективу носѐть ситуативний характер. Знаннѐ щодо 
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організації вокально-хорової роботи з учнѐми шкільного віку несистемати-

зовані, неповні. Невідповідально ставлѐтьсѐ до організації своюї самостійної 

навчальної роботи. Часткове володіннѐ вміннѐм використовувати засоби 

мультимедіа та можливості міжнародної мережі Інтернет у навчальній роботі 

над музичним твором. Знаннѐми щодо інноваційних педагогічних технологій 

володіять на низькому рівні, тому й стикаятьсѐ з труднощами під час вико-

наннѐ навчальних завдань щодо розробленнѐ навчального наочного матеріа-

лу длѐ проведеннѐ вокально-хорової роботи зі школѐрами. Стикаятьсѐ зі 

складностѐми під час розв’ѐзаннѐ проблемних навчальних завдань. Студенти 

часто проѐвлѐять емоційну глухоту, небажаннѐ аналізувати характерні 

особливості музичного твору. Їх педагогічні переконаннѐ ю неміцними. Не 

відчуваять потреби в самоаналізі, та здійсняять його епізодично. Студенти 

виѐвлѐять недостатній інтерес до проблеми творчо-інтерпретаційної 

діѐльності з дитѐчим колективом. Навчальна робота над музичним твором 

викликаю у студентів, ѐкі маять низький рівень, труднощі. Студенти майже не 

займаятьсѐ підвищеннѐм індивідуального рівнѐ фахового розвитку та не 

виѐвлѐять бажаннѐ творчо виѐвлѐти себе в навчальній діѐльності. 

Виѐвлений факт, що більшість студентів знаходѐтьсѐ на низькому та 

середньому рівнѐх сформованості готовності до творчо інтерпретаційної 

роботи зі шкільними колективами, що негативно впливаю на їх готовність 

до музично-педагогічної діѐльності. Цей етап дослідної роботи проводивсѐ 

з метоя перевірки представленої гіпотези, та вклячав такі заходи: 

- розробку методики формуваннѐ готовності майбутніх учителів 

музичного мистецтва до творчої інтерпретаційної діѐльності зі шкільними 

колективами; 

- внесеннѐ змін у методику навчальних занѐть із дисциплін 

«Практикум з хором» (групові занѐттѐ), «Хоровий клас», «Хорознавство», 

«Аналіз хорових творів», «Хорове диригуваннѐ»; 

- залученнѐ студентів до використаннѐ засобів мультимедіа, 

інформаційних ресурсів, сучасних комп’ятерних технологій длѐ вирішеннѐ 

поставлених навчальних завдань, ѐкі сприѐять формування готовності 

студентів до творчої інтерпретаційної діѐльності; 

- розробленнѐ та впровадженнѐ системи контроля під час 

упровадженнѐ розробленої методики. 

Програма експериментальної методики містить декілька етапів, а саме: 

організаційно-когнітивний, технолого-поглиблений, дослідницько-результа-

тивний. Нами передбачено, що підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільними колективами 
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доцільно здійснявати з використаннѐм трьох основних форм занѐть, зокрема 

навчальних занѐть, позааудиторної вокально-хорової роботи, самостійної 

навчальної роботи з використаннѐм засобів мультимедіа. У ході впрова-

дженнѐ в навчальний процес методики формуваннѐ готовності майбутніх 

учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи зі шкільни-

ми колективами особлива увага зверталасѐ на навчальну активність студен-

тів, а також ураховувавсѐ витрачений навчальний час длѐ формуваннѐ необ-

хідних знань і вмінь. Належна увага приділѐласѐ також організації самостійної 

навчальної діѐльності студентів. Серед основних форм постали: інтелек-

туальна вікторина, форум знавців, моделяваннѐ професійних ситуацій. 

Порѐд із тим, відбуваласѐ підготовка студентів до творчої самостійної роботи 

з використаннѐм засобів мультимедіа, сучасних комп’ятерних технологій. 

Наскрізним засобом упровадженнѐ методики формуваннѐ готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної роботи 

зі шкільними колективами виступив спецкурс «Творчо інтерпретаційна 

робота зі шкільними колективами». Даний курс розрахований на 2 кредити, 

де 60 годин відведено на аудиторну та самостійну роботу студентів під час 

вивченнѐ циклу диригентсько-хорових дисциплін у педагогічному закладі 

вищої освіти. Це передбачало здійсненнѐ добору навчальних форм і методів 

традиційного та інноваційного змісту длѐ професійно-особистісного розвитку 

студентів, розглѐд сучасних педагогічних технологій, методик вокально-

хорової роботи з учнѐми шкільного віку з використаннѐм можливостей 

комп’ятеру, Інтернету. 

Перший етап – організаційно-когнітивний – спрѐмований на 

формуваннѐ готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-

інтерпретаційної роботи зі шкільним колективом з оглѐду на змістово-

логічний компонент. Даний етап передбачаю ознайомленнѐ студентів із 

понѐттѐми «інтерпретаціѐ», «творча інтерпретаційна робота». На цьому 

етапі здійсняютьсѐ наповненнѐ змісту фахових дисциплін, а також 

стимуляваннѐ потреби створеннѐ інтерпретації музичного твору та 

прагненнѐ до творчого самовиѐвленнѐ.  

Мета технолого-поглибленого етапу полѐгаю в розвиткові творчо-

інтерпретаційних умінь студентів. Зміст цього етапу вклячаю навчально-

методичні заходи щодо залученнѐ студентів до активного використаннѐ 

набутих інтелектуальних умінь під час навчальної роботи над музичним 

твором, набуттѐ вмінь використовувати можливості засобів мультимедіа ѐк 

важливих чинників формуваннѐ готовності до творчої інтерпретаційної 

роботи зі шкільним колективом. 
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Третій етап – дослідницько-результативний – спрѐмований на 

виробленнѐ в майбутніх учителів музичного мистецтва творчо-пошукових і 

дослідницьких умінь, їх залученнѐ до пошуково-дослідницької діѐльності, 

закріпленнѐ знань, відпрацяваннѐ вмінь щодо творчо інтерпретаційної 

роботи над музичним твором, демонструячи при цьому диригентсько-хорові 

знаннѐ, необхідні длѐ успішного проведеннѐ творчо-інтерпретаційної роботи 

зі шкільним колективом. Серед форм навчальної роботи, ѐкі залучені на 

дослідницько-результативному етапі дослідженнѐ, нами використано таку 

форму, ѐк творча лабораторіѐ. Мета «творчої лабораторії» постаю в 

розширенні творчого досвіду студентів над музичним твором. Завданнѐми 

проведеннѐ даного етапу експериментальної роботи визначено: актуалізація 

творчо-діѐльнісного компонента готовності майбутніх учителів музичного 

мистецтва до творчо інтелектуальної роботи зі шкільними колективами, 

здобуттѐ знань і вмінь творчого опрацяваннѐ нотного матеріалу з 

використаннѐм можливостей комп’ятеру, міжнародної мережі Інтернет. 

У висновках доцільно зазначити, що отримані результати 

порівнѐльного аналізу проведеного дослідженнѐ уможливило виѐвленнѐ 

позитивної динаміки сформованості рівнів готовності до творчо-

інтерпретаційної роботи зі школѐрами студентів факультетів мистецтв, що 

підтверджую доцільність упровадженнѐ методики формуваннѐ готовності 

майбутніх учителів музичного мистецтва до творчо-інтерпретаційної 

роботи зі шкільними вокально-хоровими колективами. 
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РЕЗЮМЕ 
Ван Хайлун. Методические аспекты формированиѐ готовности студентов 

факультетов искусств к творческо-интерпретационной деѐтельности. 
Статьѐ раскрывает проблему подготовки будущих учителей музыки к 

практически-творческой вокально-хоровой работе с учениками. Методика подготовки 
студентов факультетов искусств к творческо-интерпретационной деѐтельности с 
детскими вокально-хоровыми коллективами охватывает диагностический этап 
определениѐ уровней практической готовности будущих учителей музыки к 
проведения творческо-интерпретационной работы с детьми, а именно: высокого, 
среднего и низкого. Методические аспекты формированиѐ готовности студентов 
факультетов искусств к творческо-интерпретационной деѐтельности с детскими 
вокально-хоровыми коллективами содержат разработанные автором несколько 
этапов музыкально-педагогической работы, а именно: организационно-когнитивный, 
технолого-углубленный, исследовательско-результативный. 

Ключевые слова: формирование готовности, творчески-интерпретационнаѐ 
деѐтельность, студенты факультетов искусств, детские вокально-хоровые 
коллективы, этапы музыкально-педагогической работы. 

SUMMARY 
Wang Hailong. Methodological aspects of forming arts faculties students’ readiness 

for creative-interpretive activities. 
The article reveals the problem of preparing future music teachers for practical and 

creative vocal-choral work with students. The methodology of preparing students of art 
faculties for creative-interpretive activities with children’s vocal-choral groups includes the 
diagnostic stage of determining the levels of practical readiness of future music teachers to 
conduct creative-interpretive work with children, namely: high, medium and low. 
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Methodological aspects of forming the readiness of students of art faculties for creative-
interpretive activities with children’s vocal-choral groups include several stages of musical 
and pedagogical work developed by the author, namely: organizational-cognitive, 
technological-in-depth, research-effective. 

Key words: formation of readiness, creative-interpretive activity, students of arts 
faculties, children’s vocal-choral groups, stages of musical and pedagogical work. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА ФУНКЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ 
 

У статті розкрито значеннѐ культурологічної функції у процесі формуваннѐ 
творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва. Проведено 
процесуально-функціональний аналіз підготовки студентів факультетів мистецтв 
педагогічних університетів до продуктивної роботи з учнѐми. Виокремлені основні 
функції мистецької освіти: пізнавальна, соціонічна, культурологічна, акмеологічна, 
ціннісна, діагностична, творчо-спонукальна, серед ѐких саме культурологічна функціѐ 
відіграю провідну роль у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до 
практичної діѐльності. Запровадженнѐ культурологічної функції у процес фахової 
підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів дозволѐю 
створити таке змістове наповненнѐ навчаннѐ, у результаті ѐкого мистецтво 
сприймаютьсѐ ѐк культурна цінність та надбаннѐ розвитку світової культури. 

Ключові слова: студенти факультетів мистецтв, культурологічна функціѐ, 
творча самореалізаціѐ, фахове навчаннѐ, процесуально-функціональний аналіз.  

 

Постановка проблеми. Музично-педагогічна освіта, ѐк і сфера освіти 

загалом, на сучасному етапі свого розвитку знаходитьсѐ на шлѐху 

вдосконаленнѐ технологій і методик самоактуалізації творчості, створеннѐ 

системи управліннѐ механізмом творчої самореалізації майбутніх фахівців 

мистецького профіля. Її головними змістовими й структурними чинниками 

ю ідеї гуманізації, цілісності, фундаменталізації, інтегративності, 

безперервності, акмеологічності та творчості. У контексті нашого 

дослідженнѐ особливо актуальним ю трактуваннѐ вищої музично-

педагогічної освіти ѐк такої, що зумовляю творчу самоідентифікація, 

самореалізація, самоактуалізація. Длѐ успішного здійсненнѐ підготовки 

студентів ЗВО до продуктивної діѐльності з учнѐми необхідно проводити 

процесуально-функціональний аналіз мистецького навчаннѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему творчого самовдос-

коналеннѐ особистості розглѐнуто в багатьох працѐх відомих психологів і 

педагогів (В. Андрююв, Б. Вульфов, І. Демакова, В. Кан-Калик, О. Леонтьюв, 

А. Мудрик, В. Сластьонін, В. Харкін, В. Якунін та ін.). Значний інтерес до 
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проблеми самовдосконаленнѐ особистості становлѐть праці українських 

учених (І. Бех, В. Мулѐр, В. Радул, Г. Волкова, В. Демиденко, Н. Комісаренко, 

О. Киричук, А. Ковальова, Н. Лосюва, Н. Кривда, С. Сисоюва та ін.). Питаннѐ 

підготовки майбутніх учителів музики до продуктивної діѐльності розглѐдали 

Е. Абдуллін, О. Апраксіна, Н. Гуральник, Л. Коваль, А.Козир, Л.Куненко, 

Л.Масол, О.Михайліченко, І.Мостова, С.Науменко, О. Олексяк, Г. Падалка, 

Л. Паньків, Т. Плѐченко, Г. Побережна, О. Ростовський, О. Рудницька, 

В. Федоришин, В. Шульгіна, О. Щолокова, Д. Юник та ін. 

Метоя статті ю висвітленнѐ значущості впровадженнѐ в навчальний 

процес культурологічної функції, що сприѐю підвищення ѐкості підготовки 

майбутніх учителів музичного мистецтва до практичної діѐльності з 

учнѐми. Проведений процесуально-функціональний аналіз дозволив 

виокремити основні функції мистецької освіти: пізнавальна, соціонічна, 

культурологічна, акмеологічна, ціннісна, діагностична, творчо-

спонукальна, серед ѐких саме культурологічна функціѐ відіграю провідну 

роль у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до практичної 

діѐльності, що сприѐтиме підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу в мистецьких закладах вищої освіти. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети було 

використано низку взаюмодоповнявальних методів, а саме: теоретичний 

аналіз задлѐ висвітленнѐ сутності основоположних понѐть дослідженнѐ, 

узагальненнѐ, порівнѐннѐ, синтез. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна освітнѐ політика передбачаю 

підготовку нової генерації музично-педагогічних кадрів у контексті 

творчого підходу, що ю трендом означених нормативних актів, підвищеннѐ 

фахового рівнѐ майбутніх фахівців на базі формуваннѐ їхнього 

інтелектуального та культурного потенціалу ѐк найвищої національної 

цінності, відтвореннѐ культури й духовності в усій різноманітності 

вітчизнѐних та світових зразків, побудову освіти в Україні на гуманістичних 

засадах. З ціюї позиції формуваннѐ творчої самореалізації вчителів 

музичного мистецтва ю актуальним і своючасним. Проблема самореалізації 

особистості, здатної до самостійної регулѐції власної життюдіѐльності, ю 

свідомим, за власноя ініціативоя, втіленнѐм своїх творчих можливостей у 

соціально-активній діѐльності. Шлѐх до вирішеннѐ даної проблеми лежить 

через визначеннѐ теоретико-методологічних засад саморегуляваннѐ 

особистості в життюдіѐльності, визначенні сутності та змісту здатності до 

творчої самореалізації, що спонукаю особистісну потребу в самовираженні, 

спрѐмованість на самопізнаннѐ і професійне самовдосконаленнѐ.   
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Інноваційний напрѐм методичної підготовки студентів факультетів 

мистецтв передбачаю пошук нових шлѐхів розвитку мистецького навчаннѐ. З 

ціюї позиції нами розглѐдаютьсѐ творчий рівень самореалізації, ѐкий 

можливий за умов мотиваційної спрѐмованості майбутніх фахівців на 

творчий саморозвиток, удосконаленнѐ самоорганізації з метоя свідомого  

цілеспрѐмованого самоуправліннѐ власним духовно-творчим потенціалом, 

що необхідно ефективно використовувати у процесі практичної діѐльності з 

учнѐми. Саме мотиваційно-смислове ставленнѐ студентів факультетів 

музичного мистецтва до практичної діѐльності з учнѐми маю забезпечувати 

розвиток їх духовності, формувати відповідальність за власне професійне 

майбутню на основі розвитку творчої самореалізації та постійного фахового 

самовдосконаленнѐ. Успішна реалізаціѐ цього процесу неможлива без упро-

вадженнѐ в практичну діѐльність основних функцій мистецького навчаннѐ. 

Фахова діѐльність майбутніх учителів музичного мистецтва 

неможлива без оволодіннѐ функціѐми педагогічного процесу, серед ѐких 

одніюя з основних ю функціѐ перетвореннѐ соціально-культурного досвіду 

в надбаннѐ підростаячого поколіннѐ. Доречно підкреслити, що функції 

педагогічного процесу означаять «призначеннѐ, роль, заради ѐких виник 

та існую організований і цілеспрѐмований педагогічний процес» 

(Гончаренко, 1997, с. 485).  

Функції педагогічного процесу поділѐятьсѐ на: 

 навчальні (реалізуятьсѐ через передачу знань, умінь і навичок, 

системи культурних цінностей); 

 виховні (полѐгаять у формуванні системи ціннісних оріюнтацій і 

відношень у процесі вихованнѐ і навчаннѐ); 

 розвивальні (ѐвлѐять собоя розвиток і формуваннѐ пізнавальних 

психічних процесів і властивостей особистості, логічного і творчого 

мисленнѐ; пізнавальної активності, інтересів, здібностей); 

 соціалізуячі (проѐвлѐятьсѐ в набутті досвіду спільної діѐльності, 

оволодінні системоя соціальних відношень і соціально прийнѐтої 

поведінки) (Гончаренко, 1997, с. 485).  

Дослідженнѐ вчених (Е. Абдуллін, І. Зѐзян, Н. Кузьміна, Н. Мойсеяк, 

О. Рудницька, В. Семиченко, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.) (Абдуллин, 

2010; Зѐзян, 2008; Мойсеяк, 2007; Рудницька, 2005; Семиченко, 2004) 

доводѐть, що в навчально-виховному процесі основними ю такі 

взаюмопов’ѐзані функції, ѐк діагностична, оріюнтаційно-прогностична, 

конструктивно-проюктувальна, організаторська, інформаційно-

поѐснявальна, комунікативно-стимулѐційна, аналітико-оцінна, 
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дослідницько-творча (Одоевский, 1955, с. 133). Основна складність 

оцінявальної діѐльності вчителѐ полѐгаю також у її багатофункціональності. 

До функцій оцінявальної діѐльності, зокрема, В. Семиченко відносить 

наступні: навчальну, діагностичну, диференційовану, вимірявальну, 

стимуляячу, виховну, розвивальну, прогностичну, методичну, керівну, 

коригувальну, соціалізуячу та констатуячу (Семиченко, 2004, с. 146).  

Проведений процесуально-функціональний аналіз проблеми творчої 

самореалізації студентів факультетів мистецтв дозволив визначити основні 

функції мистецької освіти, а саме: пізнавальну, соціонічну, культурологічну, 

акмеологічну, ціннісну, діагностичну, творчо-спонукальну. Пізнавальна 

функціѐ передбачаю залученнѐ особистості до світоглѐдного та морально-

етичного цілісно-образного пізнаннѐ світу, що стаю предметним підґрунтѐм 

художньо-педагогічної діѐльності студентів факультетів музичного мистецтва. 

Цѐ важлива функціѐ охопляю спонуканнѐ особистості до самовизначеннѐ, 

формуваннѐ життювої позиції, усвідомленого ставленнѐ до себе і до світу. 

Соціонічна функціѐ сприѐю акцентування уваги особистості на 

отриманні й сприйнѐтті інформації про навколишня реальність та 

інформаційну взаюмодія, а також на існуванні об’юктивних відмінностей 

між лядьми, зумовлених типами їхнього інформаційного метаболізму. У 

зв’ѐзку з цим самореалізаціѐ особистості поюднуютьсѐ з її адаптаціюя, 

індивідуалізаціюя та інтеграціюя в процесі входженнѐ лядини в соціальне 

середовище. При цьому особливої значущості набуваю гуманістична 

спрѐмованість індивідуалізації. Акмеологічна функціѐ, ѐк найбільш 

інтегративно-комплексна, дозволѐю визначити закономірності та шлѐхи 

досѐгненнѐ досконалості в усіх видах індивідуальної діѐльності лядини. 

Длѐ акмеології характерний системний підхід до самореалізації, де 

основним понѐттѐм ю «особистісний потенціал», під ѐким розуміять 

систему ресурсів особистості, що визначаю її можливості. 

Ціннісна функціѐ сприѐю визначення співвідношеннѐ зовнішніх впливів 

та саморегулѐції майбутнього вчителѐ музичного мистецтва. Оріюнтуячись на 

ціннісні преференції, студент факультету мистецтв самостійно обираю 

найбільш сприѐтливу, суб’юктивно-оптимальну траюкторія особистісного 

розвитку на шлѐху до творчої самореалізації. Діагностична функціѐ пов’ѐзана 

з вивченнѐм істотних ознак мистецької освіченості, форм визначеннѐ ѐк 

реалізованих цілей освіти. Об’юктивна оцінка знань, умінь, навичок даю змогу 

глибше вивчити особливості протіканнѐ навчально-виховного процесу та 

встановити причини, що перешкоджаять досѐгнення бажаного ступенѐ 

розвитку ѐкостей і здібностей особистості студента, визначити фактори, ѐкі 
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сприѐять ефективності здійсненнѐ цілей освіти (Kozyr et al., 2020, с. 100). 

Творчо-спонукальна функціѐ передбачаю акцентуваннѐ ролі естетичної 

насолоди в сприйнѐтті й творенні мистецтва, її сутність полѐгаю в критичному 

осмисленні та творчому віднайдені всього нового, прогресивного. 

Культурологічна функціѐ оріюнтую студентів факультетів мистецтв на 

організація такого культурно-освітнього простору, у ѐкому навчальний 

процес здійсняютьсѐ адекватно до культури суспільства, країни, напрѐмів 

музичної діѐльності тощо. Відповідно до тлумаченнѐ Г. Падалки, 

культурологічна функціѐ передбачаю таке змістове наповненнѐ навчального 

процесу, у результаті ѐкого «мистецтво сприймаютьсѐ учнѐми ѐк культурна 

цінність, ѐк надбаннѐ розвитку світової культури» (Падалка, 2011, с. 148). 

Адже культурна спадщина окремої країни містить сукупність програм життѐ, 

ѐкі закарбовуятьсѐ в менталітеті через знаннѐ, віруваннѐ, звичаї, музичні 

жанри та характерні інтонаційні звороти, ѐвлѐячи собоя спадкову пам’ѐть 

колективу. Це своюрідні духовні настанови та табу, де водночас проходить 

культивуваннѐ вищої лядської гідності.  

З оглѐду на це, культурологічна функціѐ сприѐю засвоюння духовного 

багатства, обумовляячи коло ціннісних потреб особистості, а це можливо 

лише за умови усвідомленнѐ нея культурно-історичного розвитку 

середовища. Також необхідним ю визнаннѐ цих цінностей і прийнѐттѐ їх 

мистецькими та особистісними зразками (Козир, 2008). Длѐ самореалізації 

студента факультету мистецтв вкрай важливо перебувати саме в середовищі 

з високими мистецькими запитами, ѐке заохочуватиме, з одного боку, до 

підтримуваннѐ спадкоюмності в культурних традиціѐх, виконавських школах, 

творчості авторитетних музикантів, а з другого, – уможливляватиме пошук 

саме свого «звучаннѐ», співставлѐячи з існуячими зразками, додатково в 

процесі допомагаячи осѐгнути цінність того, що вже викристалізоване.  

Саме в даному контексті важливим ю те, чому безпосередньо 

майбутній учитель музичного мистецтва надаватиме перевагу, ѐкі специфічні 

знаннѐ акумуляватиме у власний музичний досвід, наскільки це 

відповідатиме простору загальнокультурної парадигми ѐк ѐдру 

загальнолядських, загальнонаціональних, регіональних, локальних 

мистецьких цінностей, більш того, все це не нав’ѐзуютьсѐ примусово, а постаю 

саме внутрішнім, глибоко особитісним, емоційно засвоюним оріюнтиром. 

Дотриманнѐ культурологічної функції спонукаю до набуттѐ вчителем 

музичного мистецтва власної музичної автономії з формуваннѐм «чистого 

мистецького камертону» в набутті досвіду. Отже, утворяютьсѐ можливість 

одночасного перебуваннѐ в різних ролѐх: ѐк споживача ціюї культури, ѐк 
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хранителѐ, носіѐ і ѐк творцѐ, примножувача цього культурного простору-

середовища. Саме на цьому наголошую О.Рудницька, зазначаячи, що 

кожен індивід «живе і дію в умовах культури, а культура наповняю собоя 

індивіда. У такій взаюмодії з культуроя лядина виступаю об’юктом її впливу, 

носіюм культурних цінностей та суб’юктом культурної творчості» 

(Рудницька, 2005, с. 41). Те, наскільки студент здатен засвоявати художня 

культуру суспільства, і виѐвлѐтиме продуктивність та ефективність даного 

процесу, відображаютьсѐ на творчій самореалізації. 

Культурологічна функціѐ тісно пов’ѐзана з інтеграціюя навчального 

процесу, ѐкий дозволѐю вивчати різні дисципліни, узгоджуячи їх між собоя. 

Інтеграціѐ ѐк процес сприѐю напрацявання вмінь і навичок розглѐдати ѐвища 

у їх взаюмозв’ѐзку й взаюмозалежності, також розвитку діалектичного 

мисленнѐ на основі різносторонніх зв’ѐзків у реальній дійсності. 

Інтеграційність ю джерелом відкриттѐ длѐ себе нових фактів, ѐкі 

підтверджуять чи інтенсифікуять певні спостереженнѐ, висновки, 

посиляячи міжпредметні зв’ѐзки, розширяячи сферу музичної інформації. 

Про цінність саме такого розглѐду зазначав ще В. Одоювський, наполѐгаячи 

на тому, що «метоя викладаннѐ ю освіта розуму, що розкриваютьсѐ через 

набуттѐ пізнань та звичку тримати думки в бездоганному порѐдку… 

поступова взаюмодіѐ дисциплін поѐсняю і доповняю одна одну… жодне 

знаннѐ окремого предмета не даю повного понѐттѐ про нього, тому слід 

сполучати елементи» (Одоевский, 1955, с. 122-123). 

Розглѐд культурологічної функції за інтеграційним принципом полѐгаю в 

пошуку об’юднувального початку, що надаю можливість встановлявати 

взаюмозв’ѐзки між змістом окремих предметних освітніх розділів, модулів, 

між інформаційним та практичним блоками навчаннѐ. Виділені Г. Федорцем 

міжпредметні зв’ѐзки у процесі навчаннѐ складаять основу длѐ 

впровадженнѐ даної функції, а саме, запропоноване автором виокремленнѐ 

наступних форм зв’ѐзків: за складом (змістово-інформаційні, операційно-

діѐльнісні, організаційно-методичні), за спрѐмованістя дії (односторонні, 

двосторонні, багатосторонні) та за способом взаюмодії елементів, ѐкі 

утворяять ці зв’ѐзки (часовий фактор: хронологічні, хронометричні) 

(Федорец, 1983). До того ж, кожний тип інтеграції розгалуджуютьсѐ на види 

міжпредметних зв’ѐзків, де змістово-інформаційний передбачаю взаюмне 

доповненнѐ за фактами, понѐттѐми, законами, теоріѐми, методами наук; 

операційно-діѐльнісний охопляю юдність за формувальними навичками, 

уміннѐми та мисленнювими операціѐми; організаційно-методичний рѐд 

базуютьсѐ на спільних педагогічних методах та методичних прийомах, а також 
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формах та способах організації навчально-виховного процесу. Спрѐмованість 

дії передбачаю взаюмопроникненнѐ прѐмими та зворотними векторами дій, 

тоді ѐк хронологічний вид поюдную спадкоюмні, синхронні та перспективні 

зв’ѐзки, а хронометричні групуятьсѐ в локальні (фрагментарні), середньо-

діячі та довгодіячі зв’ѐзки (Федорец, 1983). Отже, такий алгоритм уможлив-

ляю різноманітне впровадженнѐ різних форм, видів і типів інтеграційніх 

зв’ѐзків, що сприѐю формування міцних і пов’ѐзаних між собоя теоретичних 

знань та практичних умінь студентів факультетів музичного мистецтва, 

свідомому застосування отриманої інформації у вокально-хоровій роботі.   

Тому можна зазначити, що зміст усіх навчальних дисциплін 

культурологічного напрѐму містить певний інтеграційний потенціал, що 

уможливляю утвореннѐ різних зв’ѐзків, ѐк горизонтальних, так і 

вертикальних, спрѐмовуячих або ж супроводжуячих. Інтеграційність 

допомагаю синтезувати різні культурологічні концепції, а також забезпечую 

перетвореннѐ окремих музичних знань і вмінь у цілісне, комплексне, 

багатовимірне культурологічне середовище, ѐке уможливляю широту 

застосуваннѐ окремих мистецьких сегментів. Отже, утворяютьсѐ юдиний 

інформаційний банк, що стимуляю пізнавальні процеси, активізую 

мисленнюві дії, оскільки їх вмістом ю знаннѐ та інструментарій професійної 

діѐльності, а також досѐгненнѐ інших галузей, об’юднуячи зміст музичної 

підготовки, науково-дослідницьку роботу і педагогічну практику.  

Доречно підкреслити, що зв’ѐзки ще можуть бути інтегрованими за 

видами знань (наукові, філософські, теоретичні, понѐтійні, фактичні), за 

видами вмінь (пізнавальні, ціннісно-оріюнтувальні, практичні), за способом 

реалізації міжпредметних зв’ѐзків (концептуальні, понѐтійні, логічні, 

асоціативні). Зазначимо, що саме асоціативні зв’ѐзки ю специфічними утворен-

нѐми, характерними длѐ поѐви музично-слухових вражень і уѐвлень. Отже, 

культурологічна функціѐ за принципом інтеграційності може впроваджуватисѐ 

в широкому розумінні – ѐк створеннѐ цілісного уѐвленнѐ про ѐвище, та більш 

вузькому – віднадходженні спільної платформи («метапонѐть» за 

В. Вояшиноя) зближеннѐ знань (умінь та навичок) (Вояшина та Суворова, 

2011). Важливо звернути увагу на те, що імпліцитні напрѐмки також ю проѐвом 

інтеграційності освітніх мистецьких процесів, ѐкі відбуваятьсѐ у світовій 

педагогічній сфері (гуманізаціѐ, інформатизаціѐ, екологізаціѐ тощо).  

Відповідно до Е. Абдулліна, інтеграціѐ «різних національних 

музичних культур будуютьсѐ на основі їх спільності, а також індивідуальних, 

специфічних рис, ѐкі притаманні кожній національній культурі. Вона постаю 

рухомоя силоя, ѐка наповняю новим змістом музичне мистецтво в цілому, 
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народжую нові форми та засоби виразності» (Абдуллин, 2010, с. 117), тому 

культурологічна функціѐ ю значущоя у процесі творчої самореалізації 

студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів. 

У висновках доцільно зазначити, що широке використаннѐ 

культурологічної функції в навчальному процесі на факультетах мистецтв 

забезпечую різні способи вкляченнѐ «чужого» буттѐ в «свою» і, навпаки, що ю 

необхідним длѐ здійсненнѐ ѐкісної музичної діѐльності у використанні 

різноманітних форм взаюмодії через уособленнѐ вищих за смислом 

толерантних відношень. Окрім того, толерантність відображаю сторони 

духовного та культурного змісту. Також знайомство й вивченнѐ феномена 

«чужої» («нової») музичної культури крізь призму рідної ю одним із ефектив-

них способів прийнѐттѐ новим поколіннѐм ціннісно-смислових пластів нових 

длѐ нього музичних культур, що лежить в основі професійної діѐльності педа-

гога-музиканта. Отже, запровадженнѐ культурологічної функції дозволѐю виѐв-

лѐти студентам факультетів мистецтв емпатійність, співпереживаннѐ, оріюнтую 

їх до спонтанного та швидкого входженнѐ в суспільну систему іншої культури і 

легкості перебудови «інтонаційних звичок» (Абдуллин, 2010, с. 115). 
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РЕЗЮМЕ 
Вей Лимин. Культурологическаѐ функциѐ формированиѐ творческой 

самореализации студентов факультетов искусств. 
В статье раскрыто значение культурологической функции в процессе 

формированиѐ творческой самореализации будущих учителей музыкального 
искусства. Проведен процессуально-функциональный анализ подготовки студентов 
факультетов искусств педагогических университетов к продуктивной работе с 
учащимисѐ. Выделены основные функции художественного образованиѐ: 
познавательнаѐ, соционическаѐ, культурологическаѐ, акмеологическаѐ, ценностнаѐ, 
диагностическаѐ, творчески-побудительнаѐ, среди которых культурологическаѐ 
функциѐ играет ведущуя роль в подготовке будущих учителей музыкального 
искусства к практической деѐтельности. Введение культурологической функции в 
процесс профессиональной подготовки студентов факультетов искусств 
педагогических университетов позволѐет создать такое содержательное 
наполнение обучениѐ, в результате которого искусство рассматриваетсѐ как 
культурнаѐ ценность и развитие мировой культуры. 

Ключевые слова: студенты факультетов искусств, культурологическаѐ 
функциѐ, творческаѐ самореализациѐ, профессиональное обучение, процессуально-
функциональный анализ. 

SUMMARY 
Wei Liming. Culturological function of creative self-realization formation in students 

of arts faculties. 
The article reveals the importance of culturological function in the process of 

formation of creative self-realization of future teachers of musical art. To this end, a 
procedural and functional analysis of the preparation of students of the faculties of arts of 
pedagogical universities to work productively with students is conducted. The main functions 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

21 

of art education are identified: cognitive, socionic, culturological, acmeological, value, 
diagnostic, creative and motivational, among which the culturological function plays a 
leading role in preparing future teachers of music for practical activities. The introduction of 
the culturological function in the process of professional training of students of art faculties 
of pedagogical universities allows to create such a content of education, as a result of which 
art is perceived by them as a cultural value, as a heritage of world culture. 

Key words: students of arts faculties, culturological function, creative self-realization, 
professional training, procedural-functional analysis.  
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ТВОРЧИЙ ХАРАКТЕР ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ 
 

У статті автор розкриваю сутність педагогічного мисленнѐ майбутнього 
вчителѐ музики в ѐкості інтелектуального процесу безперервної постановки та 
розв’ѐзаннѐ сукупності задач і проблем фахової діѐльності, відповідно до визначених 
критеріїв та характеристик окресляю творчий характер фахової діѐльності 
вчителѐ музичного мистецтва ѐк сукупності методичної, вокально-хорової, 
диригентської, музично-виконавської, організаційної, виховної та просвітницької 
видів діѐльності. Фахова діѐльність eчителѐ музичного мистецтва представлена в 
ѐкості суб’юкт-суб’юктної мета-діѐльності на основі спрѐмованості на цільову 
трансформація суб’юктів ціюї діѐльності, що надаю педагогічному мислення вчителѐ 
музики творчо-діѐльнісної специфікації. Клячовоя ланкоя цього педагогічного 
мисленнѐ визначено здатність майбутнього педагога-музиканта до постановки та 
розв’ѐзаннѐ цільових задач і проблемних ситуацій поточного процесу музичного 
навчаннѐ школѐрів. Наведено систематизація та іюрархізація педагогічних задач, ѐкі 
детермінуять ситуативну і надситуативну проблемність навчального процесу. 
Зазначено, що рівень залученнѐ й вирішеннѐ надситуативної проблемності у процесі 
музичного навчаннѐ школѐрів обумовляю рівень креативності педагогічного 
мисленнѐ вчителѐ музичного мистецтва, що детерміную процеси перебудови 
мисленнювого процесу студентів із спрѐмованості на провадженнѐ репродуктивно-
відтворявальних дій на спрѐмованість до провадженнѐ конструктивно-творчих дій. 
Визначено специфіку процесу формуваннѐ креативного педагогічного мисленнѐ 
майбутнього вчителѐ музичного мистецтва та шлѐхи його актуалізації.  

Ключові слова: педагогічне мисленнѐ, креативність, майбутній учитель 
музики, творчий характер фахової діѐльності, ситуативна проблемність, 
надситуативна проблемність, педагогічна задача, проблемна ситуаціѐ.  

 

Постановка проблеми. Проблематика формуваннѐ та розвитку 

креативності педагогічного мисленнѐ майбутнього вчителѐ музики 

висвітляю низку питань, що постаять у річищі формуваннѐ в студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів спроможності до 

самостійного й нестандартного розв’ѐзаннѐ педагогічних задач фахової 
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діѐльності ѐк під час уроків музичного мистецтва, так і в процесі 

позаурочної роботи в загальноосвітніх школах. Актуальність проблеми 

формуваннѐ та розвитку креативності мисленнѐ студентів музично-

педагогічних ЗВО знаходитьсѐ в площині перетворявальної позиції вчителѐ 

музичного мистецтва, ѐка полѐгаю в поступовому педагогічному впливі на 

учнів з метоя підвищеннѐ в них рівнѐ сформованості музичної культури, 

що ю важливим завданнѐм педагогічної роботи вчителѐ музики.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема формуваннѐ та розвитку 

креативності мисленнѐ вчителѐ була предметом досліджень і наукових 

дискусій багатьох українських та зарубіжних учених. Зокрема, про значущість 

розвитку креативності в майбутніх учителів музичного мистецтва зазначали в 

своїх працѐх А. Зайцева, А. Козир, О. Комаровська, Л. Масол, О. Отич, 

Г. Падалка, О. Щолокова та ін., ѐкі наполѐгали на важливості креативності під 

час інтерпретаційної діѐльності. Н. Кузьміна, Ю. Куляткін, В. Ніколаюв, 

Л. Северинова, В. Сластьонін, Г. Сухобська, О. Хоружа та ін. указували на 

важливість розв’ѐзаннѐ проблеми формуваннѐ креативності педагогічного та 

етнопедагогічного мисленнѐ майбутніх педагогів-музикантів у контексті 

перетворявальної позиції вчителѐ музики, ѐка полѐгаю в тому, щоб перевести 

школѐрів з одного щаблѐ сформованості музичної культури на більш високий 

щабель. М. Кашапов, В. Сластьонін, Г. Сухобська, В. Шадриков, В. Шахов, 

розглѐдаячи креативність педагогічного мисленнѐ вчителѐ з позицій 

здатності до оригінального вирішеннѐ проблем педагогічної діѐльності, 

вважаять саме вирішеннѐ проблемності функціональноя одиницея 

педагогічного мисленнѐ вчителѐ.  

Метоя статті ю визначеннѐ специфіки креативного педагогічного 

мисленнѐ майбутніх учителів музичного мистецтва в контексті 

перетворявального потенціалу фахової діѐльності, обумовленого її 

творчим характером. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, узагальненнѐ, порівнѐннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Осмисляячи педагогічне мисленнѐ 

майбутнього вчителѐ музики в ѐкості інтелектуального процесу безперервної 

постановки та розв’ѐзаннѐ сукупності творчих задач і вирішеннѐ проблемних 

ситуацій фахової діѐльності, слід зазначити про творчий характер ціюї 

діѐльності, ѐкий потребую постійного генеруваннѐ нових нестандартних 

рішень (Хоружа, 2009б). Одним із найважливіших напрѐмів педагогічного 

мисленнѐ доцільно вважати особистісну спрѐмованість вчителѐ музичного 

мистецтва на розв’ѐзаннѐ означених задач і проблем. Ми погоджуюмосѐ з 

науковоя позиціюя О. Хоружої, ѐка визначаю вирішеннѐ проблемності 
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функціональноя одиницея мисленнювої діѐльності вчителѐ (Хоружа, 2009а). 

Водночас, В. Шахов наполѐгаю на необхідності вільного володіннѐ вчителем 

відповідноя педагогічноя технологіюя, ѐка стосуютьсѐ здатності щодо 

постановки й чіткого формуляваннѐ фахівцем педагогічної задачі, 

програмуваннѐ способу педагогічної дії, аналізу отриманого під час 

вирішеннѐ задачі результату, передбаченнѐ щодо можливого використаннѐ 

результату в майбутньому (Шахов, 1992). 

Про необхідність творчого, оригінального, нестандартного 

розв’ѐзаннѐ задач і проблем, що постаять під час перебігу педагогічного 

процесу, промовлѐю сам творчий характер фахової діѐльності вчителѐ 

музичного мистецтва, ѐка суміщаю в собі методичну, вокально-хорову, 

диригентську, музично-виконавську, організаційну, виховну, просвітницьку 

та інші види діѐльності (Болгарський, 2004).  

Б. Теплов надаю визначеннѐ творчій діѐльності в ѐкості «…такої 

діѐльності, у результаті ѐкої створяятьсѐ нові оригінальні продукти високої 

суспільної цінності» (Теплов, 1985, с. 331). А. Маркова проводить паралель 

між проблемоя творчості вчителѐ і проблемоя його компетентності, 

зазначаячи про такі різновиди творчості вчителѐ, ѐк діагностична 

творчість, методична творчість та ін. (Маркова, 1993).  

Аксіоматично, що фахова діѐльність учителѐ музичного мистецтва 

відповідаю всім критеріѐм та характеристикам творчої діѐльності, до ѐких 

належать:  

- цільовий характер фахової діѐльності вчителѐ музичного мистецтва, 

що спрѐмовую її на формуваннѐ в школѐрів музичної культури, ѐка 

уможливляю творчий розвиток особистості дитини й суспільства в цілому; 

- комбінований характер фахової діѐльності вчителѐ музичного 

мистецтва, обумовлений долученнѐм до кожного з різновидів діѐльності 

музичного компонента, що утворяю музично-виконавську, музично-

педагогічну, музично-теоретичну та інші види; 

- існуваннѐ в змісті фахової діѐльності вчителѐ музичного мистецтва 

цілого комплексу протиріч, ѐкі обумовлені суспільним дисбалансом таких 

культур, ѐк масова музична поп-культура, народно-побутова музична 

культура, культура, пов’ѐзана із духовними цінностѐми релігійних 

віросповідань, а також висока культура музичної класики;  

- існуваннѐ об’юктивних передумов длѐ творчих перетворень у 

фаховій діѐльності вчителѐ музичного мистецтва, детермінованих 

стрімкими процесами реформуваннѐ системи мистецької освіти на всіх її 
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щаблѐх на засадах особистісно-оріюнтованого, компетентнісного та 

інформаційно-комунікаційного підходів;  

- існуваннѐ суб’юктивних передумов длѐ творчості – персональні ѐкості, 

інтереси та потреби, музично-творчі здібності та інтелектуальні можливості;  

- неповторність результату фахової діѐльності вчителѐ музичного 

мистецтва, ѐка обумовлена змістовим наповненнѐм її процесу, оскільки 

цей результат ѐвлѐю собоя формуваннѐ духовних цінностей. 

Осмисляячи фахову діѐльність вчителѐ музичного мистецтва в ѐкості 

суб’юкт-суб’юктної мета-діѐльності, оскільки її специфіка обумовляютьсѐ 

вектором, націленим на організація навчальної творчої діѐльності 

школѐрів з метоя формуваннѐ в них музичної культури ѐк інтегрованого 

елементу духовної культури, доречно стверджувати, що творчий характер 

фахової діѐльності вчителѐ музичного мистецтва детермінований тим, що 

цільовій трансформації підлѐгаять суб’юкти означеної діѐльності.  

Таким чином, творчий характер фахової діѐльності вчителѐ 

музичного мистецтва обумовляю властивості мисленнювої діѐльності, 

надаячи їй творчо-діѐльнісної специфікації, що дозволѐю констатувати про 

фахово-творчий характер педагогічного мисленнѐ майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва. Причому клячовоя ланкоя цього мисленнѐ ю 

здатність до постановки та розв’ѐзаннѐ цільових задач і проблемних 

ситуацій поточного процесу музичного навчаннѐ школѐрів.  

На думку В.Сластьоніна, педагогічна задача ѐвлѐю собоя «осмислену 

педагогічну ситуація», зміст ѐкої педагог самостійно збагачую «… 

привнесеноя в неї метоя у зв’ѐзку з необхідністя пізнаннѐ й перетвореннѐ 

дійсності» (Сластенин, 2002, с. 237). М. Харитонов проводить паралель між 

педагогічноя задачея і проблемноя ситуаціюя, окресляячи педагогічну 

задачу ѐк «усвідомлену педагогом проблемну ситуація, обумовлену 

необхідністя переводу особистості, ѐка навчаютьсѐ, на більш високий рівень 

вихованнѐ, навчаннѐ й розвитку; ситуація, що потребую від учителѐ 

професійних дій, що ѐвлѐю собоя творчий процес» (Харитонов, 1999, с. 108).  

О. Хоружа систематизую педагогічні задачі відповідно до їх 

націленості на дальня, середня і ближня перспективи. Дослідницѐ  

визначаю педагогічні задачі ближньої перспективи ѐк оперативні, 

педагогічні задачі середньої перспективи ѐк тактичні, а дальньої 

перспективи – ѐк стратегічні задачі. Означена систематизаціѐ дозволѐю 

здійснити певну іюрархізація педагогічних задач, ѐкі детермінуять 

ситуативну проблемність (оперативні, тактичні задачі) і надситуативну 

проблемність (стратегічні задачі) (Хоружа, 2010).  
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Ситуаційна проблемність, передбачаячи постановку й розв’ѐзаннѐ 

оперативних і тактичних задач навчально-виховного процесу, вимагаю 

аналізу підґрунтѐ тих протиріч або колізій, ѐкі виникаять під час 

проведеннѐ комбінованих уроків музичного мистецтва, а також потребую 

конструяваннѐ відповідного педагогічного інструментарія. Надситуаційна 

проблемність, передбачаячи постановку й розв’ѐзаннѐ стратегічних задач 

музичного навчаннѐ учнів, вимагаю моделяваннѐ й конструяваннѐ 

педагогічного інструментарія длѐ формуваннѐ й розвитку особистісних 

характеристик школѐрів, їх ціннісних оріюнтацій, смаків та ідеалів тощо. 

Саме рівень залученнѐ й вирішеннѐ надситуативної проблемності у 

процесі музичного навчаннѐ й вихованнѐ школѐрів обумовляю рівень 

креативності педагогічного мисленнѐ майбутнього вчителѐ музичного 

мистецтва ѐк «…здатності до породженнѐ оригінальних ідей і 

використаннѐ нестандартних способів інтелектуальної діѐльності» 

(Кашапов, 2003, с. 332). Низка вітчизнѐних та зарубіжних учених, серед 

ѐких Д. Богоѐвленська, М. Кашапов, А. Козир, Г. Падалка, Е. Торренс, 

О. Хоружа, Г. Щедровицький та ін. вважаять креативність суттювим 

чинником творчості вчителѐ. М. Кашапов, характеризуячи творчий 

характер педагогічного мисленнѐ, визначаю креативність ѐк «...здатність 

продукувати незвичні ідеї, відхилѐтись від традиційних схем мисленнѐ і 

поведінки, швидко і правильно вирішувати проблемні ситуації» (Кашапов, 

2003, с. 331). 

Формуваннѐ креативного педагогічного мисленнѐ майбутніх учителів 

музичного мистецтва запускаю процеси перебудови мисленнювого процесу 

студентів зі спрѐмованості на провадженнѐ репродуктивно-відтворявальних 

дій на спрѐмованість до провадженнѐ коструктивно-творчих дій.  

Формуваннѐ креативного педагогічного мисленнѐ майбутніх 

педагогів-музикантів у процесі вокально-хорового навчаннѐ доцільно 

здійснявати під час провадженнѐ різних видів вокально-хорового 

музикуваннѐ у процесі викладаннѐ таких навчальних курсів, ѐк «Методика 

музичного вихованнѐ», «Виробнича педагогічна практика з музики», 

«Хоровий клас», «Хорове диригуваннѐ», «Читаннѐ хорових партитур», 

«Постановка голосу», «Імпровізаціѐ та акомпанемент» та ін.  

Специфіка процесу формуваннѐ креативного педагогічного мисленнѐ 

майбутнього вчителѐ музичного мистецтва полѐгаю не тільки в залученні 

до викладаннѐ під час наведених вище музичних курсів різновидів 

музично-творчих завдань щодо самостійного створеннѐ оригінальних 

вокальних та вокально-хорових зразків на кшталт авторських обробок, 
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аранжувань длѐ вокально-хорового виконаннѐ, не тільки оригінальних 

інтерпретаційних концептів вокально-хорових творів тощо, але й в 

актуалізації креативності студентів у галузі музично-педагогічної творчості.  

Актуалізаціѐ креативності майбутніх учителів музичного мистецтва в 

галузі музично-педагогічної творчості відбуваютьсѐ за рахунок 

оригінального конструяваннѐ педагогічного інструментарія длѐ вирішеннѐ 

стратегічних та тактичних задач музичного навчаннѐ школѐрів, 

самостійного створеннѐ нестандартних методик навчаннѐ музики, у 

розширенні змісту педагогічного потенціалу музичних творів, у 

самостійному розробленні студентами музично-творчих завдань тощо. 

Робота професорсько-викладацького складу щодо формуваннѐ 

креативного педагогічного мисленнѐ майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі вокально-хорового навчаннѐ передбачаю: організація 

спеціальних умов длѐ нестандартного осмисленнѐ студентами творчого 

задуму композитора й художньої концепції музичного твору; формуваннѐ 

фундаментальних знань та вмінь у галузі створеннѐ методичного 

забезпеченнѐ процесу музичного навчаннѐ школѐрів, зокрема, у царині 

підбору навчального репертуару длѐ провадженнѐ з учнѐми вокально-

хорової роботи та художньо-педагогічного аналізу; вільне оперуваннѐ 

музичними стилѐми, жанрами й формами вокально-хорової музики длѐ 

самостійного створеннѐ оригінальних музичних обробок та аранжувань; 

педагогічну стимулѐція власної композиторської діѐльності щодо створеннѐ 

авторських зразків вокально-хорової музики ѐк найвищої фази творчості. 

Висновки. З оглѐду на вищезазначене, доцільно констатувати 

наступне: 

- фахова діѐльність учителѐ музичного мистецтва, відповідаячи всім 

критеріѐм та характеристикам творчої діѐльності, ѐвлѐю собоя мета-

діѐльність суб’юкт-суб’юктного перетворяячого типу, оскільки її специфіка 

обумовлена вектором, націленим на організація навчальної творчої 

діѐльності школѐрів із метоя формуваннѐ в них музичної культури ѐк 

інтегрованого елементу духовної культури; 

- рівень залученнѐ й вирішеннѐ надситуативної проблемності у 

процесі музичного навчаннѐ та вихованнѐ школѐрів обумовляю рівень 

креативності педагогічного мисленнѐ майбутнього вчителѐ музичного 

мистецтва, специфіка формуваннѐ ѐкого полѐгаю ѐк у залученні до 

викладаннѐ навчальних курсів музично-творчих завдань щодо 

самостійного створеннѐ оригінальних вокальних та вокально-хорових 

зразків на кшталт авторських обробок, аранжувань длѐ вокально-хорового 
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виконаннѐ, оригінальних інтерпретаційних концептів вокально-хорових 

творів тощо, так і в актуалізації креативності студентів у галузі музично-

педагогічної творчості за рахунок оригінального конструяваннѐ 

педагогічного інструментарія длѐ вирішеннѐ стратегічних та тактичних 

задач музичного навчаннѐ школѐрів, самостійного створеннѐ 

нестандартних методик навчаннѐ музики, у розширенні змісту 

педагогічного потенціалу музичних творів, у самостійному розробленні 

студентами музично-творчих завдань тощо. 
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РЕЗЮМЕ 
Вен Чаоцѐнь. Творческий характер профессиональной деѐтельности учителѐ 

музыкального искусства как база формированиѐ креативного педагогического мышлениѐ. 
В статье автор раскрывает сущность педагогического мышлениѐ будущего 

учителѐ музыки в качестве интеллектуального процесса непрерывной постановки и 
решениѐ совокупности задач и проблем профессиональной деѐтельности, в 
соответствии с определенными критериѐми и характеристиками определѐет 
творческий характер профессиональной деѐтельности учителѐ музыкального 
искусства как совокупности методической, вокально-хоровой, дирижерской, 
музыкально-исполнительской, организационной, воспитательной и 
просветительской видов деѐтельности. Профессиональнаѐ деѐтельность учителѐ 
музыкального искусства представлена в качестве субъект-субъектной мета-
деѐтельности на основе направленности на целевуя трансформация субъектов 
этой деѐтельности, что придает педагогическому мышления учителѐ музыки 
творчески деѐтельностной спецификации. Клячевым звеном этого педагогического 
мышлениѐ определена способность будущего педагога-музыканта к постановке и 
решения целевых задач и проблемных ситуаций текущего процесса музыкального 
обучениѐ школьников. Приведены систематизациѐ и иерархизациѐ педагогических 
задач, которые детерминируят ситуативнуя проблемность и сверхситуативнуя 
проблемность учебного процесса. Уровень привлечениѐ и решениѐ сверхситуативной 
проблемности в процессе музыкального обучениѐ школьников обуславливает 
уровень креативности педагогического мышлениѐ учителѐ музыкального искусства, 
что детерминирует процессы перестройки мыслительного процесса студентов с 
направленности на осуществление репродуктивно-воспроизводственных действий 
на направленность к проведения конструктивно-произведений. Определена 
специфика процесса формированиѐ креативного педагогического мышлениѐ 
будущего учителѐ музыкального искусства и пути его актуализации. 

Ключевые слова: педагогическое мышление, креативность, будущий 
учитель музыки, творческий характер профессиональной деѐтельности, 
ситуативнаѐ проблемность, сверхситуативнаѐ проблемность, педагогическаѐ 
задача, проблемнаѐ ситуациѐ. 
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SUMMARY 
Weng Chaoqian. The creative nature of a music teacher’s professional activity as a 

basis for creative pedagogical thinking. 
The article specifies the essence of pedagogical thinking of a future music teacher as an 

intellectual process of uninterrupted formulation and solution of a set of problems and problems 
of professional activity; according to certain criteria and characteristics outlines the creative 
nature of a music art teacher’s professional activity as a combination of methodological, vocal-
choral, conducting, musical and performing, educational and awareness-raising activities. The 
professional activity of a musical art teacher is presented as a subject-subject meta-activity based 
on the focus on the target transformation of the subjects of this activity, which gives pedagogical 
thinking of a music teacher a creative-activity specificity. The key element of pedagogical 
thinking is the ability of a future music teacher to set and solve tasks and problem-based 
situations of a flow process of music education of schoolchildren. The article presents 
systematization and hierarchization of pedagogical tasks, which determine situational and 
suprasituational problematics of the learning process. It is shown that the level of posing and 
solving suprasituative problematics in the process of music teaching schoolchildren determines 
the level of creativity of pedagogical thinking of a musical art teacher, which determines the 
processes of rebuilding the students’ thinking process from orientation towards carrying out 
reproductive and reflective actions to orientation towards constructive and creative actions. The 
specificity of the process of creative pedagogical thinking formation of a future teacher of 
musical art and the ways of its actualization are determined.  

Key words: pedagogical thinking, creativity, future music teacher, creative nature of 
professional activity, situational problematics, supersituational problematics, pedagogical 
task, problem situation. 
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СПЕЦИФІКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Статтѐ присвѐчена актуальній проблемі мистецької освіти, ѐка полѐгаю в 
уміннѐх вільного володіннѐ інформаційно-комунікаційними засобами, а також 
відповідним програмно-апаратним забезпеченнѐм. Показані рівні дистанційного 
навчаннѐ, ѐке поступово стаю новим освітнім трендом. Розкрито сутність 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у мистецькій освіті, наведено 
приклади їх ефективного забезпеченнѐ та практичної реалізації  у сфері практичного 
використаннѐ шлѐхом мережевої конвергенції в юдину систему аудіовізуалізуячих 
засобів зв’ѐзку з телефонними та безпосередньо комп'ятерними засобами. 
Доведено, що від ѐкості використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 
мистецькій освіті залежить системність, послідовність і безперервність 
навчального процесу на факультетах мистецтв педагогічних університетів. 

Ключові слова: студенти факультетів мистецтв педагогічних університетів, 
інформаційно-комунікаційні технології, мистецька освіта, музичне мистецтво. 
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Постановка проблеми. Процес мистецького навчаннѐ студентів 

музично-педагогічних ЗВО набуваю зараз вельми динамічного розвитку, 

обумовленого значним зміцненнѐм інформаційно-комунікаційної 

парадигми суспільства. Цѐ парадигма набула длѐ процесу мистецького 

навчаннѐ ще більшого значеннѐ в умовах світової епідеміологічної ситуації, 

коли роль інформаційно-комунікаційних технологій відіграю все більшу й 

більшу роль завдѐки переходу навчального процесу на новий рівень – 

рівень дистанційного навчаннѐ, ѐке поступово стаю новим освітнім 

трендом. Адже саме дистанційне мистецьке навчаннѐ, ѐке провадитьсѐ на 

базі інформаційно-комунікаційних технологій, з одного боку, дозволѐю 

забезпечити студентам та професорсько-викладацькому складу 

епідеміологічну безпеку, а з іншого, – уможливляю безперервність 

інструментальної підготовки зі скрипковоя підготовкоя вклячно.   

Дослідженнѐ проблеми застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій у мистецькій освіті вимагаю детального розглѐду понѐттѐ 

«інформаційно-комунікаційні технології», визначеннѐ відповідних 

методологічних підходів тощо. Розглѐд проблеми застосуваннѐ 

інформаційно-комунікаційних технологій доцільно, на нашу думку, 

починати з визначеннѐ понѐттѐ «технологіѐ в навчанні». 

Понѐттѐ «технологіѐ в навчанні» визначена С. Гончаренком в 

Українському педагогічному енциклопедичному словнику ѐк «…галузь засто-

суваннѐ системи принципів до програмуваннѐ процесу навчаннѐ й викорис-

таннѐ їх у навчальній практиці з оріюнтаціюя на детальні цілі навчаннѐ, ѐкі 

допускаять їх оціняваннѐ» (Гончаренко, 2011, с. 459). Дослідник зазначаю, 

що метоя застосуваннѐ технології ю «…керованість процесом навчаннѐ» 

(Гончаренко, 2011, с. 459), спрѐмовуячи учнѐ на повне засвоюннѐ матеріалу.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика застосуваннѐ 

інформаційно-комунікаційних технологій в освіті цікавила багатьох учених, 

ѐкі працяять у галузі психолого-педагогічних, соціальних, економічних 

досліджень. До таких належать: В. Биков, Я. Болябаш, Я. Булахова, С. Гон-

чаренко, О. Готько, В. Заболотний, Т. Коваль, О. Міщенко, О. Пінчук, О. Спірін, 

О. Шестопал та ін. Проблематика застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних 

технологій у мистецькій освіті була розглѐнута Л. Гавриловоя, Я. Гайдоя, 

М. Сисло, В. Степановим, В. Стриковським, Н. Філіппенко, А. Хасса та ін.  

Аналіз науково-теоретичних джерел з проблематики інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) дозволив зазначити, що понѐттѐ 

«інформаційно-комунікаційні технології» інтегрую в собі два змістові сенси. 

Перший сенс стосуютьсѐ безпосередньо інформаційних технологій (ІТ), тобто 
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певних уніфікованих технологій, спрѐмованих на створеннѐ, накопиченнѐ 

програмного продукту, на можливість доступу до інформації та її збереженнѐ, 

зміну тощо. В українському педагогічному енциклопедичному словнику 

інформаційні технології визначено ѐк «…комплекс методів і заходів, ѐкі 

забезпечуять збереженнѐ, обробку, передачу й відображеннѐ інформації; 

відіграю істотну роль … у педагогічній … діѐльності, організаційному 

управлінні, наукових дослідженнѐх» (Гончаренко, 2011, с. 204).  

Другий змістовий сенс стосуютьсѐ медійних комунікацій та 

транслѐцій, засобів аудіо-обробки контенту та його візуалізації, а також 

подальшого трансляваннѐ за допомогоя ѐк дротового, так і бездротового 

зв'ѐзку, що дозволѐю користувачам аудіо-візуальне споживаннѐ інформації.  

Слід додати, що сутність інформаційно-комунікаційних технологій 

(ІКТ), ефективне забезпеченнѐ та практична їх реалізації актуалізуятьсѐ у 

сфері практичного їх використаннѐ шлѐхом мережевої конвергенції в юдину 

систему аудіовізуалізуячих засобів зв’ѐзку з телефонними та безпосе-

редньо комп'ятерними засобами. Така об’юднуяча система функціоную за 

допомогоя юдиного сигналу щодо її регуляваннѐ та управліннѐ нея.  

На думку В. Бикова, ѐкий розглѐдаю інформаційно-комунікаційні 

технології в освіті ѐк комп'ятерно оріюнтований компонент у складі 

педагогічної технології, цей компонент «…відображаю деѐку формалізовану 

модель певного компоненту змісту навчаннѐ й методики його поданнѐ в 

навчальному процесі, що представлена в цьому процесі педагогічними 

програмними засобами і передбачаю використаннѐ комп'ятера, комп'ятерно 

оріюнтованих засобів навчаннѐ і комп'ятерних комунікаційних мереж длѐ 

розв’ѐзуваннѐ дидактичних завдань або їх фрагментів» (Биков, 2008, с. 141).  

О. Спірін виѐвлѐю аналогічний науковий поглѐд на проблему 

застосуваннѐ ІКТ в освіті, розглѐдаячи ІКТ у ѐкості сегменту загальної 

педагогічної технології (Спірін, 2010). Т. Коваль досліджую застосуваннѐ ІКТ в 

освіті під кутом зору необхідності формуваннѐ у студентів готовності до 

провадженнѐ фахової інформаційно-комп’ятерної діѐльності (Коваль, 2007). 

Мета статті. Досліджуячи проблематику застосуваннѐ ІКТ у реаліѐх 

підсиленнѐ їх впливу на процес мистецької освіти, доцільно, на нашу думку, 

сконцентрувати увагу на тісному взаюмозв’ѐзку між рівнем ѐкості мистецького 

навчаннѐ в музично-педагогічних ЗВО і рівнем інтегрованості в цей процес ІКТ. 

Про це свідчить світова практика щодо управліннѐ ѐкістя освіти за допомогоя 

ІКТ, відображена в міжнародних стратегічних документах на кшталт ITIL (ITIL 

Service Strategy, 2011), що узагальняю найефективніший світовий досвід 

організації будь-ѐкого підприюмства, закладу освіти або окремого підрозділу 
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за допомогоя інформаційної системи в аспекті інфраструктурного 

репозитарія інформаційних технологій. Новаційність наукового концепту, на 

базі ѐкого розроблено ITIL, полѐгаю в реалізації ідеї щодо забезпеченнѐ 

управліннѐ ѐкістя освіти за допомогоя спеціальних сервісів за принципом: 

«Чим вище рівень комп’ятерних сервісів, ѐкі використовуятьсѐ в освіті, тим 

вище рівень самої освіти (ITIL Service Strategy, 2011). 

Виклад основного матеріалу. Поступова інформатизаціѐ освітніх 

процесів в Україні маю своя історія, ѐка розпочаласѐ ще у 50-х роках 

ХХ століттѐ. Тоді з’ѐвилисѐ перші спроби розмістити в найбільш технічно-

розвинених закладах освіти комп’ятерні засоби, ѐкі, працяячи з 

перфокартами, використовувалисѐ виклячно длѐ навчаннѐ студентів 

основам програмуваннѐ, длѐ прискореннѐ складних математичних 

розрахунків у процесі розв’ѐзаннѐ задач.  

В. Биков зазначаю, що середина 70-х років була ознаменована 

активізаціюя розвитку програмно-апаратних засобів. Цѐ активізаціѐ була 

спричинена пропозиціюя провідного вітчизнѐного вченого, академіка 

В. Глушкова, ѐкий, очоляячи Інститут кібернетики Академії наук України, 

запропонував одішньому урѐду УРСР створити Загальнодержавну 

автоматизовану систему збираннѐ та опрацяваннѐ даних длѐ обліку, 

плануваннѐ та управліннѐ народним господарством (Биков, 2010).  

Важливим кроком інформатизації освіти України стало створеннѐ в 

1978 році Головного обчислявального центру Міністерства народної освіти 

України (ГОЦМНОУ). У 80-х роках минулого століттѐ була створена 

прогресивна комп’ятерно-технологічна платформа, на базі ѐкої була уведена 

«…у промислову експлуатація перша, а у 1985 році – друга черга галузевої 

автоматизованої системи управліннѐ народноя освітоя (ГАСУНО) України» 

(Биков, 2010). 

Починаячи з 90-х років, разом зі здобуттѐм Україноя незалежності, 

падіннѐм «залізної завіси», входженнѐм нашої Держави у глобалізований 

світ, а системи освіти України в Болонський процес, розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій, а також їх застосуваннѐ в освітніх процесах, 

набули колосальної стрімкості. Про це свідчить кількість законодавчих актів, 

розроблених і прийнѐтих керівництвом України у ХХІ столітті, ѐкі складаять 

нормативно-правову базу нашого дослідженнѐ. Наведемо деѐкі з них: 

Закон України «Про вищу освіту» (Закон України «Про вищу освіту», 

2014); 

Закон України «Про інформація (Закон України «Про Концепція 

Національної програми інформатизації», 1998); 
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Закон України «Про Концепція Національної програми 

інформатизації (Закон України «Про інформація», 1992);  

Закон України «Про Національну програму інформатизації» (Закон 

України «Про Національну програму інформатизації», 1998); 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердженѐ Державної 

програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 

2006-2010 роки» (Закон України «Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», 2007);  

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердженнѐ Положеннѐ 

про Єдину державну електронну базу з питань освіти» (Положеннѐ про 

Єдину державну електронну базу з питань освіти, 2011); 

Розпорѐдженнѐ Кабінету Міністрів України «Про схваленнѐ Стратегії 

розвитку інформаційного суспільства в Україні» (Стратегіѐ розвитку 

інформаційного суспільства в Україні, 2013);  

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку 

освіти» (Національна доктрина розвитку освіти, 2002) та ін. 

Наведені вище нормативно-правові акти українських урѐдовців 

кореляять із ювропейськими нормативно-правовими актами, ѐкі 

врегульовуять застосуваннѐ ІКТ в освітніх процесах на базі програмно-

апаратних засобів. Ці програмно-апаратні засоби доцільно класифікувати 

згідно двох основних груп: 

- перша група охопляю програмно-апаратні засоби, ѐкі надійшли від 

тих фірм, компаній, підприюмств, що безпосередньо спеціалізуятьсѐ на 

розробленні програмного забезпеченнѐ, на кшталт Student Lifecycle 

Management (SAP SLM), Quality Information System (HIS QIS) та ін; 

- друга група охопляю програмно-апаратні засоби, ѐкі цілеспрѐмовано 

вироблѐятьсѐ під замовленнѐ тих чи інших закладів освіти або навіть цілих 

освітніх об’юднань, ѐкі скооперувались і виробили вимоги, спільні длѐ всіх 

учасників такого освітнього об’юднаннѐ навчальних закладів.  

Причому замовлене програмне забезпеченнѐ може вироблѐтись длѐ 

цілого регіону на кшталт інформаційної освітньої системи, створеної длѐ ЗВО 

Баварії (Computerbasiertes Entscheidungsunterstützungssystem für die 

Hochschulen in Bayern) на основі SAP NetWeaver та CEUS або інформаційної 

системи длѐ автоматизації підсумкової атестації студентів jExam (jExam). 

Тотальне застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій у 

мистецькій освіті свідчить про оновленнѐ її змісту на всіх рівнѐх: не тільки в 

музично-педагогічних ЗВО, у відповідних науково-методичних установах 

тощо, але й у закладах середньої освіти, і навіть у дошкільних закладах. Це 
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обумовлено колосальним потенціалом ІКТ щодо впровадженнѐ абсолятно 

нових форм і методів викладаннѐ музичного мистецтва. 

Формуваннѐ досвіду скрипкового виконавства із застосуваннѐм 

інформаційно-комунікаційних технологій у контексті формуваннѐ профе-

сійної компетентності майбутнього вчителѐ музичного мистецтва потребую 

також накопиченнѐ певної критичної маси особистісного інформаційно-

комунікаційного досвіду, ѐкий дозволив би забезпечити вдосконаленнѐ 

процесу скрипкової підготовки за рахунок нарощуваннѐ інформаційних 

ресурсів щодо музичної педагогіки та виконавства, інтегрованість отриманої 

мистецтвознавчої, музично-педагогічної інформації тощо.  

Набуттѐ студентами під час формуваннѐ досвіду скрипкового 

виконавства паралельно ще й особистісного інформаційно-

комунікаційного досвіду стаю можливим лише за умови розширеннѐ 

простору навчального середовища, детермінованого процесом скрипкової 

підготовки, за рахунок активного використаннѐ інформаційно-

комунікаційних технологій під час навчаннѐ грі на скрипці.  

Спрѐмованість скрипкової підготовки на оволодіннѐ інформаційно-

комунікаційними технологіѐми здатна забезпечити накопиченнѐ 

майбутніми вчителѐми музики не тільки досвіду скрипкового виконавства, 

але й особистісного інформаційно-комунікаційного досвіду. Наѐвність саме 

цього досвіду підвищую ѐкість мистецької освіти студентів, забезпечуячи її 

відкритість, доступність, розширеннѐ їх освітніх горизонтів за рахунок 

залученнѐ інформаційних ресурсів длѐ набуттѐ ѐк формальної, так і 

неформальної мистецької освіти. 

Основними напрѐмами вдосконаленнѐ мистецької освіти загалом і 

формуваннѐ досвіду скрипкового виконавства зокрема на основі 

застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій визначено: 

- підвищеннѐ ѐкості навчального процесу шлѐхом збільшеннѐ обсѐгів 

навчальної інформації абсолятно різного характеру у стислі терміни; 

- спрѐмованість мистецького навчаннѐ на системне і всеохопляяче 

оновленнѐ інформаційно-комунікаційних технологій та програмно-

апаратних засобів; 

- забезпеченнѐ повної доступності студентства до навчального 

мистецького процесу;  

- безперервність і систематичність мистецького навчаннѐ, незважаячи 

на будь-ѐкі форс-мажорні ситуації, на кшталт погіршеннѐ в країні 

епідеміологічного стану, шлѐхом залученнѐ дистанційного навчальних форм; 

- підсиленнѐ творчого потенціалу мистецького навчаннѐ.  
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Застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій під час 

формуваннѐ досвіду скрипкового виконавства у процесі інструментальної 

підготовки студентів музично-педагогічних ЗВО вимагаю дотриманнѐ 

наступних принципів, а саме: функціональність та відмовостійкість 

інформаційно-комунікаційних засобів навчаннѐ та програмно-апаратного 

забезпеченнѐ; висока ѐкість візуальних та акустичних відображень; 

забезпеченнѐ конфіденційності особистих даних; забезпеченнѐ вільного 

доступу до навчальної інформації. 

Актуальним на сьогоднішній день завданнѐм професорсько-

викладацького складу музично-педагогічних ЗВО, ѐкі працяять у руслі 

мистецької освіти, ю спроможність інтегрувати власні вміннѐ в галузі 

викладаннѐ мистецьких дисциплін, зокрема, уміннѐ викладаннѐ гри на 

скрипці, з уміннѐми вільного володіннѐ інформаційно-комунікаційними 

засобами, а також відповідним програмно-апаратним забезпеченнѐм. 

Це підтвердили останні події, пов’ѐзані з погіршеннѐм епідеміологічної 

ситуації, коли використаннѐ інформаційно-комунікаційних технологій 

стали стійким освітнім трендом, від ѐкого залежала системність, 

послідовність і безперервність навчального процесу. 

Висновки. Таким чином, вимоги до професійної компетентності 

сучасного викладача мистецьких дисциплін загалом і викладача гри на 

скрипці, зокрема в сьогоднішніх реаліѐх, підвищилисѐ за рахунок 

необхідності формуваннѐ такого її важливого елементу, ѐк компетенціѐ в 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Адже, з одного боку, 

необхідність щодо володіннѐ професорсько-викладацьким складом 

інформаційно-комунікаційними технологіѐми становить вимогу, окреслену в 

наведених вище нормативно-правових актах України, а з іншого, – 

застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій підсиляю мотивація 

студентів щодо осучасненнѐ інструментальної підготовки. Адже 

аксіоматично, що сучасна молодь ю інформаційно-оріюнтованоя і в багатьох 

випадках володію інформаційно-комунікаційними засобами і програмно-

апаратним забезпеченнѐм вільніше, ніж професорсько-викладацький склад. 
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РЕЗЮМЕ 
Кауров Павел. Специфика профессиональной подготовки будущих учителей 

музыкального искусства с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

Статьѐ посвѐщена актуальной проблеме художественного образованиѐ, 
заклячаящейсѐ в умениѐх свободного владениѐ информационно-коммуникационными 
средствами, а также соответствуящим программно-аппаратным обеспечением. 
Показаны уровни дистанционного обучениѐ, постепенно становитсѐ новым 
образовательным трендом. Раскрыты сущность информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) в художественном образовании, приведены примеры их 
эффективного обеспечениѐ и практической реализации в сфере практического 
использованиѐ путем сетевой конвергенции в единуя систему аудиовизуализируящих 
средств свѐзи с телефонными и непосредственно компьятерными средствами. 
Доказано, что качество использованиѐ информационно-коммуникационных технологий 
в художественном образовании зависит от системности, последовательности и 
непрерывности учебного процесса на факультетах искусств педагогических 
университетов. 

Ключевые слова: студенты факультетов искусств педагогических 
университетов, информационно-коммуникационные технологии, художественное 
образование, музыкальное искусство. 

SUMMARY 
Kaurov Pavlo. Specifics of professional training of future musical art teachers with 

application of information and communication technologies. 
The article is devoted to the topical problem of art education, which consists in the 

skills of free possession of information and communication tools, as well as appropriate 
software and hardware. Levels of distance learning are shown, which is gradually becoming a 
new educational trend. The essence of information and communication technologies (ICT) in 
art education is revealed, examples of their effective provision and practical implementation 
in the field of practical use through network convergence into a single system of audiovisual 
means of communication with telephone and direct computer means are given. It is proved 
that the quality of the use of information and communication technologies in art education 
depends on the system, sequence and continuity of the educational process at the faculties of 
arts of pedagogical universities.  

Key words: students of arts faculties of pedagogical universities, information and 
communication technologies, art education, musical art. 
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ВИХОВНІ ІДЕАЛИ УКРАЇНСТВА В ЕТНОПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ 
 

У статті здійснено ретроспективний аналіз розвитку української етнічної 
педагогіки. У контексті цього розвитку розкрито перебіг становленнѐ виховних 
ідеалів українства. Дослідженнѐ розвитку української етнічної педагогіки проведено 
з позицій автохтонного розвитку українського етносу на засадах принципу 
історизму відповідно до основних віх періодизації історичного розвитку. 
Представлено динаміку формуваннѐ традицій української етнічної педагогіки, 
поступового окресленнѐ її мети, змісту, завдань, основних засобів, принципів, 
термінології та землеробського виховного ідеалу. Окреслено провідну роль козацької 
педагогіки у формуванні ментальності українського народу і утвореннѐ нових 
загальнонаціональних виховних ідеалів. Установлено, що обидва створені 
українськоя народноя педагогікоя виховні ідеали повністя відповідаять двом 
типам української ментальності – землеробському та козацькому, що забезпечило в 
українському етносі паритет у відношеннѐх статей. Доведено необхідність 
поглибленнѐ й поширеннѐ етнопедагогічної проблематики длѐ забезпеченнѐ 
ефективності державотворчих процесів.  

Ключові слова: етнопедагогіка, народна педагогіка, український етнос, 
паритет виховних ідеалів, ментальність.  

 

Постановка проблеми. Важливість місцѐ української етнічної 

педагогіки в сучасній педагогічній науці визначаютьсѐ наѐвністя проблеми 

збереженнѐ національної самобутності та національної культури, ѐка 

завжди була одніюя з найважливіших протѐгом історично складного 

розвитку нашої держави. Педагогічна наука, віддзеркаляячи проблеми 

суспільства, не може стоѐти осторонь і бере активну участь ѐк у 

обговоренні, так і у вирішенні цього питаннѐ. Від неї значноя міроя 

залежить прогрес розвитку суспільства, успіх державотвореннѐ. Галузь 

народної педагогіки, зумовлена історичними, культурними, духовними, 

психологічними та економічними чинниками розвитку українського 

народу, забезпечую відповідність освітньо-виховних систем, методик, 

концепцій тощо, упроваджених у державі, вищезазначеним чинникам. 

Така відповідність ю запорукоя позитивного результату застосуваннѐ 

освітньо-виховних систем та концепцій.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика розвитку української 

етнопедагогіки, а також виховних ідеалів українства, ѐкі здійснявали свою 

становленнѐ в її річищі, була представлена в працѐх багатьох вітчизнѐних 

дослідників, зокрема, Н.Коротеювої, Г.Лозко, Ю.Руденка, М.Стельмаховича, 

С. Стефаняк, М.Стрункої, Є.Сѐвавко та ін. Ю. Руденко наводить у ѐкості 
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прикладу цивілізовані країни світу, де « ...ідеї і засоби народної педагогіки 

склали міцну основу, на ѐкій успішно розвиваласѐ національна система 

освіти і вихованнѐ» (Руденко, 2003, с. 36), і пропоную вважати українську 

народну педагогіку основоя системи національного вихованнѐ.  

Уперше термін «народна педагогіка» на теренах України ввів 

видатний педагог і культурний діѐч О. Духнович у 1857 році в підручнику 

«Народнаѐ педагогиѐ» (Духновичь, 1857), почавши дослідженнѐ спадщини 

виховної народної мудрості. Провідні сучасні українські дослідники по-

різному визначаять це понѐттѐ: за визначеннѐм М. Стельмаховича 

«народна педагогіка – це багатотомний усний підручник навчаннѐ і 

вихованнѐ, ѐкий зберігаютьсѐ в пам’ѐті народу, постійно ним 

використовуютьсѐ, систематично збагачуютьсѐ і вдосконаляютьсѐ» 

(Стельмахович, 1985, с. 13); Ю. Руденко вважаю, що «народна педагогіка – 

це система педагогічних знань і досвіду народу, ѐка розкриваю його 

поглѐди на мету, завданнѐ, зміст, форми і методи навчаннѐ та вихованнѐ в 

дусі культурно-історичного розвитку рідного народу, вітчизнѐних виховних 

традицій» (Руденко, 2003, с. 35); Є. Сѐвавко зазначаю, що «народна 

педагогіка – це емпіричні педагогічні знаннѐ і сам досвід народних мас у 

системі вихованнѐ» (Сѐвавко, 1994, с. 5). 

Мета статті – на основі ретроспективного аналізу етнопедагогічної, 

етнософської, етнологічної наукової літератури розкрити логіку й перебіг 

становленнѐ виховних ідеалів українства в контексті формуваннѐ 

педагогічних поглѐдів і ціннісних оріюнтацій українського етносу. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, синтез, узагальненнѐ, класифікаціѐ, 

порівнѐннѐ. 

Виклад основного матеріалу. Починаячи розглѐд джерел 

української етнопедагогіки, доцільно зазначити, що вихованнѐ ѐк 

специфічна діѐльність лядства історично сформувалосѐ з поѐвоя класів у 

суспільстві. Але діѐльність щодо передачі соціального досвіду виникла і 

розвивалась одночасно з поступовим розвитком лядства. 

Протѐгом тисѐчоліть педагогіка нашого народу складаласѐ 

історично, поступово вдосконаляячись разом із розвитком суспільних 

відносин, прогресом у сфері способів виробництва. Вона ю нерозривно 

пов’ѐзаноя з історичноя долея нашої держави, саме тому доцільно 

досліджувати її розвиток в історичному аспекті. Розвиток української 

народної педагогіки ми будемо розглѐдати, виходѐчи з позицій 

автохтонного розвитку українського етносу. Автохтонність розвитку 

передбачаю «... органічний, спадкоюмний зв’ѐзок із найдавнішими 
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мешканцѐми своюї землі, незважаячи на різні міграції, злиттѐ чи 

змішуваннѐ племен» (Лозко, 1995, с. 312). 

Закономірно, що початок формуваннѐ протоукраїнської народної 

педагогіки співпадаю з початком розвитку протоукраїнського етносу і сѐгаю ѐк 

мінімум шостого тисѐчоліттѐ до нашої ери, коли бере початок Трипільська 

доба (YI-III тис. до н.е.), хоча міфологіѐ прадавніх українців дотрипільської 

доби вже мала могутній виховний потенціал. Адже феномен Трипільської 

цивілізації не міг би відбутисѐ, ѐкби не існувало потужної системи передачі 

наступним поколіннѐм знань, умінь і навичок у провідних галузѐх 

матеріальної і духовної культур, а саме: культивуваннѐ землі та хліборобства, 

веденнѐ великохудобного рогатого скотарства, народного мистецтва, ѐке 

ѐскраво представлене гончарством, тощо. До речі, про успішність народної 

педагогіки ѐк системи передачі знань, умінь і навичок наступним поколіннѐм 

свідчить те, що культура веденнѐ сільського господарства, традиції житлового 

будуваннѐ, гончарства, декоративного мистецтва збереглисѐ по сьогоднішній 

день, що беззаперечно доводить автохтонність походженнѐ й розвитку 

українського етносу. Аксіоматично, що формуваннѐ народної педагогіки 

невід’юмно пов’ѐзано з формуваннѐм певного виховного ідеалу ѐк мети, до 

ѐкої прагне суспільство у своїй діѐльності. «... під виховним ідеалом 

розуміюмо еталон взірцевої особистості, що служить головним оріюнтиром у 

вихованні молодого поколіннѐ» (Стельмахович, 1985, с. 1). Український 

історик І. Кузич-Березовський у праці «Оріѐна» наголошую на тому, що 

коріннѐ виховного ідеалу українців сѐгаю часів далеких предків-оріїв, коли 

суспільство, дбаячи про вихованнѐ в підростаячого поколіннѐ працьовитості, 

поваги до землі та хлібу, вже створило виховний ідеал орача-хлібороба.  

Скіфо-сарматська доба (YII ст. до н.е. – III ст. н.е.) розвитку 

українського етносу мала свої характерні форми передачі знань, 

культивуячи не тільки мирну вдачу хлібороба, але й уміннѐ захисту рідної 

землі, мужність, патріотизм. «Не піддаватисѐ чужим культурним впливам, 

чужій вірі – ці риси, притаманні народові Причорномор’ѐ та Подніпров’ѐ, 

записав длѐ нас Геродот ще в V ст. до н. е.» (Лозко, 1995, с. 312). Могутнѐ 

культура скіфів – феномен світової культури – вражаю вміннѐм привносити 

красу в повсѐкденне життѐ, роблѐчи побутові предмети користуваннѐ – 

знарѐддѐ праці, зброя, кінську збруя – неперевершеними витворами 

мистецтва, про що свідчать артефакти, знайдені в Київській, Миколаївській, 

Одеській, Полтавській, Херсонській областѐх тощо. Такі світоглѐдні засади 

передавалисѐ від поколіннѐ до поколіннѐ завдѐки виховним вимогам, що 

існували в суспільстві. Виховний ідеал вимагаю тепер не тільки 
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культивуваннѐ знань, умінь і навичок землеробства, житлобудівництва, 

ремісництва, явелірної справи, але й військової справи також. Порѐд із 

еталоном хлібороба постаю образ захисника Вітчизни, борцѐ за щастѐ 

народу. Цей виховний ідеал буде творчо розвинений і трансформований 

українським етносом на подальших етапах його розвитку. Виховні вимоги 

суспільства поставили також завданнѐ щодо знаннѐ кожним скіфом свого 

родоводу до сьомого коліна. Це свідчить про те, що „ ... шануваннѐ своїх 

предків, цѐ глибинна риса української ментальності, успадкована від 

геокультури української землі” (Лозко, 1995, с. 312).  

Слов’ѐнська доба (I тис. н.е.) формую перші навчально-виховні 

інституції – гурти, громади, окремі гурти длѐ молоді, де відбувалосѐ 

вихованнѐ молодих лядей відповідно до віку та статі і здійсняваласѐ 

підготовка до виконаннѐ певних функцій у суспільстві. Укріпляютьсѐ 

традиціѐ гуртуваннѐ молоді у парубоцькі та дівочі колективи длѐ спільного 

проведеннѐ дозвіллѐ та корисних справ. Цѐ традиціѐ існую на протѐзі віків і 

до сьогоднішнього днѐ.  

За часів Київської Русі (від YII ст. н.е.) були закладені основи 

українського вихованнѐ і освіти, ѐкі існували у формах домашнього 

вихованнѐ, початкових шкіл, закладів освіти, що функціонуять при 

монастирѐх. Традиціѐ сімейного вихованнѐ головну роль вихователів віддаю 

батькові й матері, ѐкі відповідаять перед суспільством за трудову підготовку 

дітей, їх поведінку, моральність тощо. Фактором контроля сімейного 

вихованнѐ була громадська думка. Продовжуячи традиції слов’ѐнської доби, 

порѐд із сімейним вихованнѐм зміцняятьсѐ позиції громадського вихованнѐ, 

ѐкі діять відповідно до народного звичаювого права. До таких належать: 

відповідальність громади за дітей-сиріт, наданнѐ допомоги вдовам у 

навчанні дітей та ін. Христиѐнство висуваю на перший план у громадському 

вихованні хресних батька та матір у ѐкості духовних наставників. Початкові 

школи, а також заклади освіти, ѐкі існуять при монастирѐх, у своїй роботі 

систематизуять багатовіковий навчально-виховний досвід народу, 

привносѐчи також христиѐнські цінності. Показовим ю педагогічний твір 

Володимира Мономаха «Поучение», де автор досить часто звертаютьсѐ до 

цитат з Біблії, а також постійно посилаютьсѐ на народну мудрість та мораль 

(Літопис Руський, 1989). Народна педагогіка доби Київської Русі з великоя 

повагоя ставитьсѐ до христиѐнської доброчесності та освіченості, 

проголошуячи, що «Ученнѐ світ, а невченнѐ – тьма». Цей період розвитку 

народної педагогіки визначаютьсѐ активним формуваннѐм педагогічної 

термінології, зафіксованої в писемних пам’ѐтках. До таких термінів 
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відносѐтьсѐ: пестувати, пестунка, пестун, вихованнѐ (від «ховати»), учитисѐ 

(від «сѐ учити»), навчатисѐ (від «навикати»), урок (у значенні трудового 

завданнѐ) та ін. Епос доби Київської Русі, суспільний лад ѐкої визначаять ѐк 

військову демократія, представлѐю певний виховний ідеал, характерний длѐ 

тих часів. Це військовий діѐч, мужній захисник Вітчизни, а також трудівник, 

що працяю на землі, вирощуячи хліб. Тут простежуютьсѐ певна наступність 

від часів Трипільської, Скіфо-Сарматської та Слов’ѐнської доби. Таким чином, 

можна констатувати, що саме за доби Київської Русі склалисѐ традиції 

української народної педагогіки, окреслилисѐ її мета, педагогічний ідеал, 

зміст навчаннѐ і вихованнѐ, а також основні засоби досѐгненнѐ педагогічного 

ідеалу. Дуже важливим фактором вихованнѐ народна педагогіка визначаю 

батьків, сім’я. Закладаятьсѐ також основні принципи народної педагогіки, 

серед ѐких чинне місце посідаю природовідповідність. Відбуваютьсѐ 

формуваннѐ народно-педагогічної термінології, ѐка потім стаю основоя 

вітчизнѐної педагогічної термінології.  

Утвердженнѐ системи національного вихованнѐ в Україні пов’ѐзано з 

величноя добоя Українського Ренесансу, ѐка також носить назву Козацької 

доби. У цей період відбуваютьсѐ розквіт громадського та культурно-освітнього 

життѐ, активізуютьсѐ розвиток народного мистецтва, фольклору, народного 

театру, етнопедагогіки. Подальший розвиток етнопедагогічних традицій 

відбувсѐ в козацьких січових школах, ѐкі займали свою гідне місце серед 

численних закладів освіти того часу і створили самобутня демократичну 

навчально-виховну систему, ѐка носить назву козацької педагогіки. Козацька 

педагогіка, ґрунтуячись на ідеѐх національної свободи і гідності, почутті 

господарѐ своюї землі, виховувала підростаяче поколіннѐ в традиціѐх 

демократії та справедливості шлѐхом наслідуваннѐ учнівськими колективами 

козацького самоврѐдуваннѐ. Велика увага приділѐласѐ не тільки розумовому 

навантаження, а й фізичному виховання. Цѐ навчально-виховна система 

передбачала навчаннѐ грамоти, музики й співу, поводженнѐ в громадському 

середовищі, знаннѐ національних звичаїв та обрѐдів, військової справи, а 

також фізичне загартуваннѐ молоді. Козацька педагогіка, зміцнивши 

національну самосвідомість, прийнѐла активну участь у формуванні 

ментальності українського народу і створила принципово нові 

загальнонаціональні виховні ідеали. Таким ідеалом на довгі часи стаю 

запорізький козак – втіленнѐ лицарської честі, патріотизму і незалежності 

Вітчизни. У цьому виховному ідеалі відбилосѐ вічне народне прагненнѐ до 

волі, національної гідності, також до гармонійного поюднаннѐ високих 

моральних ѐкостей із фізичноя вправністя. 
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У результаті Переѐславської угоди 1654 року Україна стала поступово 

втрачати своя незалежність, що безумовно відбилосѐ на системі 

вихованнѐ: українцѐм була нав’ѐзана чужа, з багатьма вадами система, у 

Східній Україні заборонѐлась українська мова ѐк мова викладаннѐ, 

спотворявалась історична наука тощо. У цій ситуації зросла роль народної 

педагогіки, ѐка допомогла частково зберегти українську систему 

вихованнѐ, особливо в родинному вихованні, а також у громадсько-

побутовій сфері. У період, коли Україна перебувала в складі Російської 

імперії, відбуваласѐ заборона української культури і одночасно української 

народної педагогіки в закладах освіти, хоча окремі її елементи частково 

застосовувалисѐ провідними педагогами, незважаячи на вказівки 

імперських владних структур. Видатний філософ Григорій Сковорода 

відіграв велику роль у розвитку традицій української етнопедагогіки. Він 

засуджував систему вихованнѐ, прийнѐту в багатьох забезпечених 

родинах, ѐка відірвана була від пізнаннѐ реального життѐ, ігнорувала 

природу дитини, забуваячи про національні традиції. «Якщо ти українець, 

будь ним. Якщо ти полѐк, то будь полѐком. Ти німець? Будь німцем. Ти 

француз? Будь французом. Татарин? Будь татарином. Все добре на своюму 

місці і своюя міроя, і все прекрасне, що чисте, природне, тобто 

непідробне» (Кузь та ін., 1993, с. 70). 

Використаннѐ засобів народної педагогіки широко 

використовувалосѐ в Україні в педагогічних закладах. Як найѐскравіший 

приклад можна привести діѐльність Киюво-Могилѐнської Академії, ѐка 

протѐгом майже двохсот років виконувала роль не тільки освітнього, а й 

духовного центру, чим живила національну свідомість і формувала 

національне мисленнѐ українського народу. Слухачі Академії традиційно 

під час свѐт формували фольклорно-звичаюві структури і ходили зі 

«славленнѐм», співаячи інсценізовані канти та пісні, іноді перевтіляячись 

в образи персонажів ритуального дійства. Ці масові обрѐди колективного 

виконавства активно впливали на формуваннѐ музично-співацької 

культури всього Південно-Західного края, а виконувані канти лѐгли в 

основу багатьох народних пісень.  

Але незважаячи на національний і соціальний тиск, ідеѐ вихованнѐ 

вільнолябства і прагненнѐ до соціальної справедливості в народній 

педагогіці посідаю одне з чільних місць. Таким чином, виховний ідеал козака 

у XVIII-XIX столітті пов’ѐзуютьсѐ з ідеалами гайдамаки і опришка. Видатним 

представником гайдамацького руху був Устим Кармеляк, а опришківства – 

Олекса Довбуш. Опришківство збагатило етнопедагогіку Карпатського регіону 
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багатьма звичаѐми: посвѐченнѐми, випробуваннѐми на сміливість, 

спритність, винахідливість, уміннѐ долати перешкоди, оріюнтуватисѐ на 

місцевості та ін. XIX століттѐ формую в українській етнопедагогіці порѐд із 

виховними ідеалами козака, гайдамаки і опришка ідеал січового стрільцѐ ѐк 

ідеал борцѐ за самостійність і незалежність держави. «Жертовність 

найкращої частини українського янацтва, покладена на вівтар нашої 

державності, ю могутнім стимулом щодо подоланнѐ душевної апатії, 

національного нігілізму, длѐ пробудженнѐ державотворчої активності 

сучасної української молоді» (Українське народознавство, 1994, с. 194).  

Таким чином, можна констатувати, що формуваннѐ українськоя 

народноя педагогікоя виховного ідеалу відбувалосѐ в результаті 

історичного розвитку українського етносу.  

Ще одним чинником формуваннѐ сталого виховного ідеалу в 

українській народній педагогіці ю хліборобський устрій життѐ, ѐкий 

пов’ѐзуютьсѐ з ідеюя духовного вихованнѐ і вдосконаленнѐ лядини через 

творчий процес культивуваннѐ землі. Таким ідеалом ю виховний ідеал 

господарѐ длѐ чоловіка та ідеал господині длѐ жінки. Він об’юдную 

прадавнього жителѐ української землі – трипільцѐ, скіфа, сармата, 

громадѐнина Київської Русі – із сучасним українцем, відображуячи одвічне 

прагненнѐ до землі і слугуячи беззаперечним доказом автохтонного 

походженнѐ українського етносу.  

Отже «господар – це порѐдок і лад у всьому, достаток, гідне лядини 

життѐ, слідуваннѐ хліборобським традиціѐм, спостережливість і 

кмітливість, стабільність і впевненість у завтрашньому дні, забезпечена 

старість і щаслива долѐ дітей. Господинѐ – це затишок і охайність у хаті і на 

подвір’ї, де все прибрано і прикрашено, всіх нагодовано і доглѐнуто; ... 

гостинність і щедрість, а водночас ощадливість і точний розрахунок» 

(Українське народознавство, 1994, с. 194). 

Розкривши сутність створених українськоя народноя педагогікоя 

двох виховних ідеалів, неможливо не зазначити, що вони повністя 

відповідаять двом типам української ментальності, землеробському та 

козацькому. Землеробський тип ментальності, ѐк і відповідний виховний 

ідеал, хронологічно давніший, його коріннѐ сѐгаю прадавньої 

індоювропейської культури. Козацький тип ментальності, а також 

відповідний виховний ідеал відбувсѐ в епоху середньовіччѐ на базі 

оригінального етносоціального утвореннѐ – козацтва. У першому пріоритет 

у свідомості належить жінці – Берегині, матері. У другому – провідна роль 

відводитьсѐ чоловікові, захиснику, воїну, мандрівнику. Співіснуваннѐ цих 
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двох типів ментальності сформувало в українському етносі певний паритет 

у відношеннѐх статей. Народна педагогіка відповідно виховую підростаяче 

поколіннѐ, притримуячись такого паритету, що ю безумовним позитивом і 

нездійсненоя метоя багатьох етносів і суспільств у теперішній час.  

Розглѐд проблематики народної педагогіки ю неповним, ѐкщо не 

відзначити внесок у ця проблематику видатного вченого К. Ушинського, ѐкий 

у своїх працѐх висуваю такі основні вимоги до вихованнѐ й навчаннѐ:  

- вихованнѐ повинно бути народним, тобто охопити все підростаяче 

поколіннѐ народу обов’ѐзковим навчаннѐм, а справоя вихованнѐ повинен 

керувати сам народ;  

- знаннѐ повинні бути пов’ѐзані з реальним життѐм і 

використовуватись у загальнонародних інтересах;  

- центральне місце у формуванні лядини повинна займати рідна 

мова: «Мова народу – краща ... квітка його духовного життѐ, що 

починаютьсѐ далеко за межами історії» (Ушинський, 1993, с. 557); 

- вихованнѐ повинно формувати лядину, длѐ ѐкої працѐ ю першоя 

потребоя, справжнього патріота своюї Вітчизни та народу; 

- кожне механічне впровадженнѐ в практику вихованнѐ іноземних 

систем вихованнѐ, а також досвіду без практичної переробки згідно з 

духом народу неприпустимо (Ушинський, 1993). 

Як зазначав К. Ушинський, лядини без національної приналежності 

не буваю, тому маю бути «англійське вихованнѐ», «німецьке вихованнѐ» та 

ін. Тут відбуваютьсѐ корелѐціѐ поглѐдів К. Ушинського з поглѐдами 

Г. Сковороди, наведеними вище. К. Ушинський звертаю увагу вчителів на 

обов’ѐзковість застосуваннѐ особливостей народного вихованнѐ й 

використаннѐ їх у навчально-виховному процесі (природні здібності щодо 

засвоюннѐ рідної мови, національні особливості). Дослідник указую на 

наѐвність у кожного народу свого виховного ідеалу і потреби відтвореннѐ 

цього ідеалу в окремих особистостѐх, тому що «він завжди виражаю собоя 

ступінь самосвідомості народу, його поглѐд на вади та чесноти, виражаю 

народну совість» (Ушинский, 1948, с. 23). 

Концепціѐ національного вихованнѐ, ѐку вперше запропонував 

К. Ушинський, базуваласѐ на його твердженнѐх про те, що кожний 

цивілізований народ протѐгом віків напрацявав власну систему вихованнѐ 

і навчаннѐ, ѐка повністя відповідаю інтересам національного розвитку. 

Така система бере за основу формуваннѐ певного виховного ідеалу, 

притаманного кожній країні. Дослідник зробив висновок щодо існуваннѐ в 

народу «природної схильності», загальної длѐ представників одного 
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етносу, ѐку він назвав «народністя». Саме на народність, ѐк стверджую 

К. Ушинський, повинен спиратисѐ педагог у своїй діѐльності, бо 

«вихованнѐ, ѐкщо воно не хоче бути безсилим, повинно бути народним», 

тобто корелявати з особливостѐми національного характеру (Ушинский, 

1993). У сучасній педагогічній науці це ѐвище носить назву «національної 

ментальності». Великий внесок у збереженнѐ традицій українського 

народного вихованнѐ зробила блискуча плеѐда українські письменників, 

композиторів і митців, до ѐких відносѐтьсѐ: Т. Шевченко, П. Мирний, 

Л. Українка, І. Франко, М. Коцябинський, П.Ніщинський, М. Калачевський, 

С. Гулак-Артемовський, М. Лисенко та ін. Вони у витворах літератури і 

мистецтва змогли донести безцінне багатовікове надбаннѐ нашого народу, 

у ѐкому знайшли свої відображеннѐ і його педагогічні поглѐди.  

Відродженнѐ і бурхливий розвиток народної педагогіки, активне 

впровадженнѐ її надбань у систему освіти України співпадаю з розвитком 

національно-визвольного руху. Це відбувалось у період Української 

револяції 1917-1920 років, а також на початковому етапі існуваннѐ 

радѐнської влади до початку 30-х років, коли відбувалисѐ певні процеси 

дерусифікації системи освіти. У цей час проблематику народної педагогіки 

досліджували Г. Ващенко, І. Галян, Н. Загладь, С. Русова, С. Черкасенко, 

Я. Чепіга та ін. Продовжив дослідженнѐ вже у післѐвоюнний період 

В. Сухомлинський, застосувавши на практиці ідеї, методи та засоби 

народної педагогіки та творчо розвинувши їх. Учений підкреслявав, що 

першим вихователем ю народ і що в нього треба запозичувати досвід і 

нести його в організовані системи вихованнѐ. 

У 60-і роки в радѐнських народно-педагогічних дослідженнѐх 

відбуваютьсѐ розмежуваннѐ двох головних спрѐмувань. В. Ніколаюв у 

дослідженні «Теоріѐ та методика формуваннѐ етнопедагогічної культури 

вчителѐ» визначаю перше з них ѐк вихованнѐ дитини в системі 

різноманітних відносин, а друге ѐк процес впливу на дитину різноманітних 

народних джерел (Николаев, 1998, с. 103). 

Г. Волков, пов’ѐзаний із першим напрѐмом, першим використовую в 

наукових дослідженнѐх термін «етнопедагогіка», визначивши його ѐк 

науку «про досвід народних мас щодо вихованнѐ підростаячого 

поколіннѐ, про їх педагогічні поглѐди, науку про педагогіку побуту, про 

педагогіку сім’ї, роду, племені, народності та нації. Етнічна педагогіка 

досліджую особливості національного характеру, ѐкі склалисѐ під впливом 

історичних умов» (Волков, 1999, с. 4). Предметом етнопедагогіки, вважаю 

автор, ю народна педагогіка, базові засади ѐкої близькі длѐ всіх 
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педагогічних культур. В. Ніколаюв у вищезазначеному дослідженні 

пропоную розрізнѐти в етнопедагогіці дві царини народно-педагогічних 

знань: 

1) народна педагогіка, у ѐкій інтегровані загальні виховні цілі, ідеї, 

закономірності, принципи, засоби, методи та ін.; 

2) етнічна педагогіка, що вклячаю такі специфічні задачі, джерела 

народного вихованнѐ, що забезпечуять розвиток ѐкостей і відношень, 

притаманних психології нації. 

Дослідженнѐ, виконані в руслі першого напрѐму, спираятьсѐ 

переважно на етнографічний підхід (праці В. Афанасьюва, Ш. Мірзоюва, 

В. Ніколаюва, В. Петрова). Методологічну основу другого напрѐму 

складаять дослідженнѐ, що розроблѐять царину народних емпіричних 

знань, у ѐкій знаходѐть відображеннѐ цілі, завданнѐ, а також сукупність 

народних засобів і навичок вихованнѐ. Дослідженнѐ, проведені в межах 

другого підходу, спираятьсѐ на матеріали в царині народної культури, 

зокрема, фольклористики (праці В. Алексююва, Ю. Рудь, М. Стельмаховича, 

Я. Ханбікова).  

Таким чином, можна зазначити, що представники обох напрѐмів 

спільно трактуять народну педагогіку ѐк науку, що вивчаю досвід народу 

щодо вихованнѐ і навчаннѐ підростаячого поколіннѐ. 

За часів розбудови незалежної Української держави відбувсѐ новий 

потужний поштовх длѐ розвитку наук, пов’ѐзаних із дослідженнѐм 

соціокультурного життѐ українського етносу. Таким чином, народно-

педагогічна проблематика починаю знов активно досліджуватисѐ 

вітчизнѐними вченими, до ѐких відносѐтьсѐ Т. Мацейків, Ю. Руденко, 

М. Стельмахович, С. Стефаняк, М. Струнка, Є. Сѐвавко та ін. На сучасному 

етапі розвитку з’ѐвлѐятьсѐ дослідженнѐ, ѐкі займаятьсѐ не просто 

проблематикоя етнопедагогіки, етнопсихології, етнософії тощо, а 

похідними від ціюї проблематики. До таких похідних тем відносѐтьсѐ, 

наприклад, теми етнопедагогічої культури та її характеристик – 

етнопедагогічної свідомості, етнопедагогічної діѐльності, а також 

етнопедагогічого мисленнѐ. Таке поглибленнѐ й поширеннѐ тематики 

свідчить не просто про підвищений інтерес до неї, а про її актуальність і 

необхідність длѐ державотворчих процесів.  

Розглѐд відповідної наукової літератури даю можливість констатувати, 

що українська народна педагогіка лежить в основі української професійної 

педагогіки. Праці відомого дослідника К. Ушинського розкрили глибину та 

багатство ціюї галузі педагогічної науки. «Ставши одним із елементів 
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державного народного життѐ, громадське вихованнѐ пішло в кожного народу 

своїм особливим шлѐхом і тепер кожен ювропейський народ маю своя 

окрему характеристичну систему вихованнѐ» (Ушинський, 1983, с. 46). 

Останню твердженнѐ дозволѐю визнати українську народну педагогіку 

основоя національної системи вихованнѐ. 

Висновки. Підсумовуячи вищезазначене, доречно констатувати 

наступне: 

- розглѐд розвитку української народної педагогіки ю доцільним з 

позицій автохтонного розвитку українського етносу; 

- за доби Київської Русі склалисѐ традиції української народної 

педагогіки, окреслилисѐ її мета, педагогічний ідеал, зміст навчаннѐ і 

вихованнѐ, а також основні засоби досѐгненнѐ педагогічного ідеалу, 

відбулосѐ також закладеннѐ основних принципів народної педагогіки, 

серед ѐких чинне місце посідаю природовідповідність, а також формуваннѐ 

народно-педагогічної термінології, ѐка потім стаю основоя вітчизнѐної 

педагогічної термінології;  

- козацька педагогіка, зміцнивши національну самосвідомість, 

прийнѐла активну участь у формуванні ментальності українського народу і 

створила принципово нові загальнонаціональні виховні ідеали; 

- формуваннѐ українськоя народноя педагогікоя виховного ідеалу 

відбувалосѐ в результаті історичного розвитку українського етносу; 

- обидва створені українськоя народноя педагогікоя виховні 

ідеали повністя відповідаять двом типам української ментальності, 

землеробському та козацькому; 

- співіснуваннѐ двох типів ментальності сформувало в українському 

етносі паритет у відношеннѐх статей; 

- народно-педагогічне вихованнѐ підростаячого поколіннѐ 

відбуваютьсѐ відповідно до такого паритету, що ю безумовним позитивом і 

нездійсненоя метоя багатьох етносів і суспільств у теперішній час;  

- наукове поглибленнѐ і поширеннѐ проблематики, пов’ѐзаної з 

народноя педагогікоя свідчить про її актуальність і необхідність длѐ 

державотворчих процесів;  

- українська народна педагогіка лежить в основі української 

професійної педагогіки, а також національної системи вихованнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Хоружа Елена. Воспитательные идеалы украинства в этнопедагогическом 

измерении. 
В статье проведен ретроспективный анализ развитиѐ украинской 

этнической педагогики. В контексте этого развитиѐ раскрыто ход становлениѐ 
воспитательных идеалов украинства. Исследование развитиѐ украинской 
этнической педагогики проведено с позиций автохтонного развитиѐ украинского 
этноса на основе принципа историзма в соответствии с основными 
периодизациѐми исторического развитиѐ. Представлена динамика формированиѐ 
традиций украинской этнической педагогики, постепенного определениѐ ее цели, 
содержаниѐ, задач, основных средств, принципов, терминологии и земледельческого 
воспитательного идеала. Обозначена ведущаѐ роль казацкой педагогики в 
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формировании ментальности украинского народа и образовании новых 
общенациональных воспитательных идеалов. Установлено, что оба созданных 
украинской народной педагогикой воспитательные идеалы полностья 
соответствуят двум типам украинской ментальности – земледельческому и 
казацкому, что обеспечило в украинском этносе паритет в отношении полов. 
Доказано необходимость углублениѐ и распространениѐ этнопедагогической 
проблематики длѐ обеспечениѐ эффективности государственных процессов. 

Ключевые слова: этнопедагогика, народнаѐ педагогика, украинский этнос, 
паритет воспитательных идеалов, ментальность. 

SUMMARY 
Khoruzha Olena. The educational ideals of Ukrainians in the ethno-pedagogical 

dimension.  
The article provides a retrospective analysis of the development of Ukrainian ethnic 

pedagogy. In the context of this development the sequence of formation of the educational 
ideals of Ukrainism is revealed. The research of Ukrainian ethnic pedagogics development is 
conducted by the author from the position of autochthonous development of Ukrainian 
ethnos on the basis of the principle of historicism in accordance with the main milestones of 
the periodization of historical development. The article presents the dynamics of the 
formation of traditions of the Ukrainian ethnic pedagogy, a gradual delineation of its 
purpose, content, tasks, basic tools, principles, terminology and educational ideal. The 
leading role of cossacks pedagogy in forming the mentality of the Ukrainian people and 
formation of the new national educational ideals. It has been established that both formed 
by the Ukrainian national pedagogy ideal fully meet the two types of the Ukrainian 
mentality – farmer and cossacks, which ensured parity in the Ukrainian ethnos in gender 
relations. The necessity of deepening and expansion of ethno-pedagogical problems has been 
proved to provide the effectiveness of state formation processes.  

Key words: ethnopedagogy, folk pedagogy, Ukrainian ethnos, parity of educational 
ideals, mentality. 
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ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ САМОКОНТРОЛЮ У ПРОЦЕСІ ФОРТЕПІАННОГО 

ВИКОНАВСТВА: ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
 

У статті розкрито роль і значеннѐ сформованості вмінь самоконтроля 
студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів ѐк важливої 
характеристики саморегулѐції процесу фортепіанного виконавства. Зазначено про 
залежність процесів саморегулѐції та самоконтроля під час концертного виступу 
від усвідомленого цілепокладаннѐ. Представлено інтегрований педагогічний 
інструментарій, до ѐкого увійшли евристичні методи і прийоми (метод «мозкового 
штурму», евристичної on-line конференції, адаптації до умов реального концертного 
виступу тощо), творчі завданнѐ, теоретичні методи аналізу й самоаналізу, методи 
оціняваннѐ і самооціняваннѐ та ін. Підтверджено ефективність запропонованого 
педагогічного інструментарія. 
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Ключові слова: самоконтроль, саморегулѐціѐ, евристичний педагогічний 
інструментарій, фортепіанна надійність, фортепіанне виконавство.  

 

Постановка проблеми. Ефективність формуваннѐ фортепіанної 

надійності студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів 

обумовлена знаачноя міроя сформованоя здатністя у процесі 

фортепіанного виконавства до саморегулѐції ѐк «… до внутрішнього 

управліннѐ ходом запам’ѐтовуваннѐ та відтвореннѐ необхідної інформації» 

(Юник, 2011, с. 129), що уможливляю творчий процес трансляваннѐ 

художньої інтерпретації. Спроможність студента здійснявати процес 

саморегулѐції під час концертного виступу залежить від усвідомленого 

цілепокладаннѐ щодо досконалого створеннѐ на сцені художнього образу 

фортепіанного твору, що свідчить про готовність майбутнього педагога-

музиканта до провадженнѐ музично-виконавської діѐльності ѐк важливого 

елемента фахової діѐльності. На тісній взаюмодії між процесом саморегулѐції 

й цілепокладаннѐм особистості наголошуять Л. Дика (Дикаѐ, 1997) та 

В. Іванніков, ѐкий стверджую також про зв’ѐзок саморегулѐції не тільки з 

мотиваційними процесами, але і з вольовоя активністя (Иванников, 2010). 

Водночас, розглѐд саморегулѐції процесу фортепіанного виконавства 

неможливо провадити без дослідженнѐ такої важливої її характеристики, ѐк 

самоконтроль (Юник, 2006), за допомогоя ѐкого студент на практиці 

забезпечую надійність фортепіанного виконавства.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблематика формуваннѐ вмінь 

самоконтроля, необхідного длѐ успішного провадженнѐ музично-

виконавської діѐльності, склала предмет досліджень таких учених, ѐк 

Я. Абсолѐмова, І. Глазунова, Н. Гуральник, Л. Котова, О. Матвеюва, 

Н. Мозгальова, О. Олексяк, Л. Рибалко, Д. Юник, Т. Юник та ін. Зокрема, 

Л. Рибалко розглѐдаю самоконтроль з позицій усвідомленої діѐльності 

самооціняваннѐ, що спрѐмовуютьсѐ чітко визначеноя метоя і розуміннѐм 

необхідних заходів длѐ досѐгненнѐ ціюї мети, а також потребую 

рефлексивних умінь, ѐкі й визначаять подальші корекційні дії (Рыбалко, 

1995). Я. Абсолѐмова окресляю самоконтроль у ѐкості «…свідомого 

регуляваннѐм особистістя процесів діѐльності, ѐке проѐвлѐютьсѐ у 

спрѐмованості не лише на усуненнѐ помилок та ліквідація недоліків, але й 

на попередню плануваннѐ роботи, корегуваннѐ результатів у випадку 

невідповідності їх еталону у процесі діѐльності (Абсалѐмова, 2018, с. 14).  

Метоя статті ю висвітленнѐ евристичного педагогічного інструментарія, 

ѐкий доцільно застосовувати під час формуваннѐ у студентів факультетів 
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мистецтв педагогічних університетів умінь самоконтроля ѐк важливого 

чинника сформованості надійності фортепіанного виконавства. 

Методи дослідженнѐ: длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи, ѐк аналіз, синтез, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Формуваннѐ у студентів музично-

педагогічних ЗВО умінь саморегулѐції та самоконтроля відбувалосѐ на 

інтегративно-поглибляячому етапі розробленої методики формуваннѐ 

фортепіанної надійності на засадах евристичного підходу. Експериментальна 

робота на інтегративно-поглибляячому етапі була спрѐмована також на 

формуваннѐ вмінь самооціняваннѐ та самокорекції, без ѐких ю неможливим 

залученнѐ самоконтроля у процесі фортепіанного виконавства. 

Слід зауважити, що інтегративно-поглиблявальний етап відповідав за 

формуваннѐ оцінно-корекційного компоненту фортепіанної надійності, 

критеріюм сформованості ѐкого було визначено міру здатності до саморе-

гулѐції процесу фортепіанного виконавства, а одним із показників – виѐв 

здатності до самоконтроля під час фортепіанної виконавської діѐльності.  

Длѐ формуваннѐ самоконтроля під час фортепіанної виконавської 

діѐльності було здійснено конструяваннѐ інтегрованого педагогічного 

інструментарія, до ѐкого увійшли евристичні методи і прийоми (метод 

«мозкового штурму», евристичної on-line конференції, адаптації до умов 

реального концертного виступу тощо), творчі завданнѐ, теоретичні методи 

аналізу й самоаналізу, методи оціняваннѐ і самооціняваннѐ та ін.  

Евристичний метод «мозкового штурму» доцільно застосовувати на 

початковому етапі аудиторної групової репетиційної роботи, особливо 

необхідної перед концертом класу або перед складаннѐм студентами 

іспитів з курсів «Основний інструмент» та «Додатковий інструмент». 

Евристичний метод «мозкового штурму», ѐкий застосовуютьсѐ з метоя 

розв’ѐзаннѐ проблеми сценічної витримки шлѐхом активізації 

самоконтроля в процесі фортепіанного виконавства, маю, відповідно до 

покрокового алгоритму евристичних дій, у своюму перебігу три основні 

кроки-етапи. Перший крок-етап передбачав виголошеннѐ студентами – 

учасниками колективної репетиції – своїх ідей і пропозицій, за допомогоя 

ѐких можна активізувати самоконтроль у процесі фортепіанного 

виконавства. Другий крок-етап передбачав колективне обговореннѐ 

студентами класу проголошених ідей. Третій крок-етап було присвѐчено 

відбору й ранжування найефективніших ідей і пропозицій.  

Метод евристичної on-line конференції, присвѐченої проблематиці 

ролі й значеннѐ вмінь самоконтроля у процесі фортепіанного виконавства,  
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доречно застосовувати післѐ довгострокового опрацяваннѐ науковим 

гуртком або проблемноя групоя студентів означеної проблематики, 

детермінованої відповідноя науковоя темоя на кшталт «Формуваннѐ 

вмінь самоконтроля у процесі музичного виконавства». Про отримані 

результати доцільно доповісти на on-line конференції НСТ, організованій за 

покроковим алгоритмом евристичних дій.  

Перебіг евристичної on-line конференції НСТ складавсѐ з таких 

кроків-заходів: 

- вступне слово, що містило дискусійну постановку проблеми щодо 

важливості сформованості вмінь самоконтроля длѐ успішного прилядного 

виступу; 

- аналіз поставленої проблеми з її деталізація, здійсненоя за рахунок 

постановки проміжних задач, що стосувались необхідності формуваннѐ 

інтегрованих із уміннѐми самоконтроля вмінь самооціняваннѐ й 

самокорекції; 

- формуляваннѐ й оголошеннѐ пропозицій, необхідних длѐ 

розв’ѐзаннѐ поставлених проміжних задач; 

- колективне обговореннѐ озвучених пропозицій і генеруваннѐ 

нових ідей; 

- узагальненнѐ результатів колективного обговореннѐ та їх 

систематизаціѐ в цілісний інтегрований комплекс заходів, віднайдених 

спеціально з метоя вирішеннѐ проблеми формуваннѐ вмінь 

самоконтроля;  

- експертна оцінка отриманих результатів конференції.  

Вельми результативним длѐ формуваннѐ в студентів факультетів 

мистецтв педагогічних університетів умінь самоконтроля у процесі 

фортепіанного виконавства ю евристичний прийом адаптації до умов реаль-

ного концертного виступу. Цей прийом, покладений в основу організації в 

загальноосвітніх школах – осередках проведеннѐ «Виробничої педагогічної 

практики з музики», тематичних просвітницьких «Вечорів дозвіллѐ», закладаю 

підвалини длѐ практичного формуваннѐ умінь самоконтроля.  

Ефективноя длѐ проведеннѐ тематичних просвітницьких «Вечорів 

дозвіллѐ» формоя ю форма тематичного «Тижнѐ-лекторія української 

фортепіанної музики». Ефективність ціюї форми полѐгала в тому, що 

студенти мали длѐ адаптації до умов реального концертного виступу 

шестиденний термін, що вклячав вечори понеділка, вівторка, середи, 

четверга, п’ѐтниці та суботи, тобто мали змогу на практиці щовечора 

протѐгом тижнѐ адаптуватисѐ до прилядного виконаннѐ фортепіанних 
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творів. До програми «Тижнѐ-лекторія української фортепіанної музики» 

залучено найкращі зразки фортепіанної творчості українських 

композиторів класиків минулого й сучасності, зокрема, М. Лисенка, 

Б. Лѐтошинського, В. Косенка М. Скорика, І. Шамо, А. Штогаренка та ін.  

Організаціѐ «Тижнѐ-лекторія української фортепіанної музики» 

покладаютьсѐ на керівників та методистів виробничої практики в школі, а 

підготовка здійсняютьсѐ під час індивідуальних занѐть з навчальних 

дисциплін «Основний інструмент» та «Додатковий інструмент». 

Евристичний алгоритм перебігу «Тижнѐ-лекторія української фортепіанної 

музики» полѐгав у наступному: 

- постановка й формуляваннѐ перед студентами-практикантами 

провідної задачі щодо зосередженості саме на самоконтролі під час 

фортепіанного виконавства, ѐкий стосуютьсѐ виконаннѐ всіх поточних задач 

длѐ трансляваннѐ інтерпретаційної концепції фортепіанного твору;  

- активізаціѐ вмінь самоконтроля за рахунок ускладненнѐ умов 

фортепіанного виконавства шлѐхом необхідності попереднього 

виголошеннѐ інформативного вступного слова, ѐке містить відомості про 

автора, про жанрово-стильові й програмні особливості фортепіанного 

твору, що заважаю налаштування безпосередньо на фортепіанну гру і 

потребую додаткової концентрації уваги на самоконтролі; 

- щоденний усний аналіз, обговореннѐ динаміки змін 

результативності щодо виѐву студентами вмінь самоконтроля, а також 

формуляваннѐ ідей та пропозицій щодо вдосконаленнѐ цих умінь; 

- щоденний письмовий аналіз у спеціальному колективному 

щоденнику та обговореннѐ динаміки змін результативності щодо виѐву 

студентами вмінь самоконтроля, а також письмове формуляваннѐ ідей та 

пропозицій щодо вдосконаленнѐ цих умінь; 

- експертне оціняваннѐ керівниками й методистами практики 

результативності проведених заходів, а також конкретизаціѐ найкращих 

запропонованих і реалізованих на практиці шлѐхів удосконаленнѐ вмінь 

самоконтроля. 

Висновки. Розробленнѐ й упровадженнѐ у процес фортепіанної 

підготовки студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів 

евристичного педагогічного інструментарія, необхідного длѐ формуваннѐ 

умінь самоконтроля ѐк важливого чинника надійності фортепіанного 

виконавства дозволили констатувати наступне: 

Результати педагогічної діагностики, проведені на основі 

модифікованої методики Н. Кузьміної та В. Гінецинського «Діагностика 
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здатності до самоконтроля під час фортепіанної виконавської діѐльності» 

(Психологические тесты, 2003) щодо виѐву майбутніми вчителѐми 

музичного мистецтва здатності до самоконтроля під час фортепіанної 

виконавської діѐльності, продемонстрували позитивну динаміку зростаннѐ 

цього показника в експериментальній групі. Це свідчить про ефективність 

розробленого й упровадженого інтегрованого педагогічного 

інструментарія, до ѐкого увійшли евристичний метод «мозкового 

штурму», методи евристичної on-line конференції, евристичний прийом 

адаптації до умов реального концертного виступу, творчі завданнѐ, 

вербальні методи, теоретичні методи аналізу і самоаналізу, а також 

методи оціняваннѐ і самооціняваннѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Чэнь Вэньфэн. Формирование умений самоконтролѐ в процессе фортепианного 

исполнениѐ: педагогический инструментарий. 
В статье раскрыта роль и значение сформированности умений 

самоконтролѐ студентов факультетов искусств педагогических университетов 
как важной характеристики саморегулѐции процесса фортепианного 
исполнительства. Показана зависимость процессов саморегулѐции и самоконтролѐ 
во времѐ концертного выступлениѐ от осознанного целеполаганиѐ. Представлен 
интегрированный педагогический инструментарий, в который вошли 
эвристические методы и приемы (метод «мозгового штурма», эвристической on-
line конференции, адаптации к условиѐм реального концертного выступлениѐ и 
т.п.), творческие задачи, теоретические методы анализа и самоанализа, методы 
оценки и самооценки и т.д. Подтверждена эффективность предлагаемого 
педагогического инструментариѐ. 

Ключевые слова: самоконтроль, саморегулѐциѐ, эвристический педагогический 
инструментарий, фортепианнаѐ надежность, фортепианное исполнительство. 

SUMMARY 
Chen Wenfeng. Developing self-control skills in piano performance: a pedagogical 

toolkit. 
The article reveals the role and significance of the formation of self-control skills of art 

students of pedagogical universities as an important characteristic of self-regulation of the 
process of piano performance. The author noted the dependence of self-regulation and self-
control processes during the concert performance on the conscious goal-setting. The article 
describes the phenomenon of self-control in the process of piano playing from the point of 
view of the self-esteem and the regulative activity of a personality. The author presents the 
integrated pedagogical toolkit which includes heuristic methods and techniques (method of 
brain-storming, heuristic on-line conference, adaptation to the conditions of a real concert 
performance etc.), creative tasks, theoretical methods of analysis and self-analysis, methods 
of evaluation and self-assessment etc. The author reveals a step-by-step algorithm of 
heuristic actions for the presented heuristic methods and techniques which contains steps for 
setting and formulating a leading task or problem, specification of this task or problem by 
defining current tasks, analysis and organization of conditions, oral and written analysis, 
discussion and formulation of ideas and proposals for solving tasks and problems, 
specification of the best ideas and proposals as well as expert evaluation and ranking of 
obtained results. The article confirms the effectiveness of the proposed pedagogical tools. 

Key words: self-control, self-regulation, heuristic pedagogical toolkit, piano reliability, 
piano performance. 
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РЕФЛЕКСИВНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНО-РИТМІЧНИХ УМІНЬ 

СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

Статтѐ розкриваю особливості запровадженнѐ рефлексивного підходу до 
формуваннѐ музично-ритмічних умінь студентів факультетів мистецтв 
педагогічних університетів. Уміннѐ розглѐнуті ѐк здатність належно виконувати 
певні дії, що засновані на доцільному використанні студентами набутих знань і 
навичок. Визначено, що застосуваннѐ рефлексивного підходу ю найбільш ефективним 
саме в мистецькій сфері, зокрема музично-ритмічному навчанні, зважаячи на 
специфіку даного профіля. Адже рефлексивність ю здатністя довго утримувати 
одну й ту саму інформація в пам’ѐті, кожного разу переосмисляячи її по-новому, 
ретельно продумуячи свої дії. З позиції рефлексивного підходу формуваннѐ музично-
ритмічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії проходить поетапно, а 
саме: ознайомленнѐ з уміннѐм, усвідомленнѐ його смислу; початкове оволодіннѐ ним; 
самостійне й дедалі частіше виконаннѐ практичних завдань. 

Ключові слова: рефлексивний підхід, студенти факультетів мистецтв 
педагогічних університетів, музично-ритмічні вміннѐ, поетапна методика, 
мистецька освіта. 

 

Постановка проблеми. Формуваннѐ всебічно розвиненої особистості ю 

найважливішоя соціальноя проблемоя сьогоденнѐ, що вклячаю турботу про 

примноженнѐ духовності в суспільстві. Не випадково у процесі суспільного 

розвитку постійно збільшуютьсѐ значеннѐ цілеспрѐмованої діѐльності з 

духовного розвитку особистості, підвищеннѐ її потреб. У силу назрілих 

соціальних задач все більшу гостроту і актуальність набуваю наукове 

розуміннѐ ролі мистецтва в системі зростаннѐ духовної культури особистості. 

З ціюї позиції важливого значеннѐ набуваю потреба у зверненні до творів 

мистецтва ѐк вищих досѐгнень лядської творчості. Аналізуячи вищезазна-

чене, доцільно зауважити, що основоя гармонійного розвитку студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів ю взаюмодіѐ емоційної та 

пізнавальної сфер, чому активно сприѐю актуалізаціѐ їх музично-ритмічного 

розвитку. Тому особливу увагу в навчально-виховному процесі потрібно 

звертати на розвиток музично-ритмічних умінь майбутніх учителів музики і 

хореографії з використаннѐм рефлексивного підходу, що дозволѐю глибше 

усвідомити цінності музичного мистецтва та ефективно передавати їх учнѐм.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблема розробки та 

впровадженнѐ ефективних засобів у навчальний процес ЗВО розглѐдаютьсѐ 

в роботах В. Бондарѐ, Л. Гаврилової, С. Гончаренка, А. Гуржіѐ, О. Єременко, 
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М. Жалдака, В. Kухаренка, О. Щолокової та ін., ѐкі досліджуять актуальні 

процеси, що стрімко відбуваятьсѐ у вищій освіті України. Провідними 

українськими науковцѐми в галузі мистецької освіти (А. Болгарський, 

А. Зайцева, А. Козир, Л. Масол, О. Олексяк, В. Орлов, Г. Падалка, 

Є. Проворова, Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Федоришин, 

В. Шульгіна, Д. Юник та ін.) представлено різноманітні трактуваннѐ вмінь 

фахового навчаннѐ студентів факультетів мистецтв педагогічних 

університетів, ѐкі забезпечуять успішність реалізації освітньої мети. 

Механізми рефлексії висвітлено Е. Абдулліним, Б. Ананьювим, 

Л. Виготським, Г. Голіциним, В. Давидовим, Б .Єльконіним, І. Зѐзяном, 

Ю. Куляткіним, О. Леонтьювим, І. Парфентьювоя, Л. Рубінштейном та ін. 

Метоя статті ю висвітленнѐ значущості розробки та впровадженнѐ в 

освітній процес рефлексивного підходу до формуваннѐ музично-ритмічних 

умінь студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів, адже вміннѐ 

передбачаять використаннѐ раніше набутого досвіду, певних фахових знань, 

без ѐких уміннѐ неможливо сформувати (Гончаренко, 2011). Тому так 

важливо у процесі навчальної діѐльності майбутніх учителів музики та 

хореографії вироблѐти музично-ритмічні вміннѐ, що в подальшій практичній 

діѐльності будуть складати їх професійну компетентність.  

Виклад основного матеріалу. Завданнѐ сучасної музично-

педагогічної освіти полѐгаять не лише в забезпеченні високого рівнѐ 

фахових знань студентів факультетів мистецтв, але й їх практичної 

підготовки до соціального життѐ та реалізації себе ѐк особистості (Гессен, 

1995). У даному контексті йдетьсѐ про таку «модель» випускника, длѐ 

ѐкого компетентність маю бути основоя професійної підготовки і базоя длѐ 

подальшої продуктивної діѐльності в освітній та соціальній сферах.  

З ціюї позиції одним із провідних завдань мистецької освіти ю 

формуваннѐ у студентів факультетів мистецтв умінь та навичок не лише 

емоційно-особистісного, але й аналітичного сприйнѐттѐ творів мистецтва, 

сприйнѐттѐ його через музично-ритмічну складову. Інтерес до музики в 

поюднанні з набутими фаховими знаннѐми та вміннѐми формую в 

майбутніх учителів музики і хореографії здатність глибоко сприймати зміст 

мистецьких творів, пізнавати специфічні особливості конкретних 

художньо-культурних ѐвищ, їх зміст, жанри і форми, виразність музично-

ритмічної мови в процесі їх пізнаннѐ, що сприѐю розвиткові художньо-

моральних ѐкостей студентів, їх естетичних смаків і художніх потреб.  

Набуті знаннѐ, уміннѐ й навички маять трансформуватисѐ в нову ѐкість, 

набути духовного змісту, бути спрѐмованими на виконаннѐ фахівцем своюї 
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соціальної функції, бути готовими до проблемних професійних ситуацій. Тому 

саме практична спрѐмованість підготовки студентів факультетів мистецтв до 

продуктивної роботи з учнѐми створяю перспективу їхньої подальшої 

успішної професійної діѐльності (Kozyr et al., 2020). 

Дослідженнѐ змісту та сутності формуваннѐ музично-ритмічних умінь 

майбутніх учителів музики і хореографії ґрунтуятьсѐ на засадах системно-

цілісного, особистісно-діѐльнісного, гедоністичного, рефлексивного та 

творчого підходів. Серед вищезазначених підходів саме рефлексивний 

підхід дозволѐю усвідомити важливість практичної підготовки майбутнього 

вчителѐ музики і хореографії до роботи з учнѐми, широкого використаннѐ 

в навчально-виховному процесі творчих видів роботи, ефективної 

взаюмодії вчителѐ та учнів (Новікова, 2011).  

Рефлексивний підхід сприѐю вироблення готовності студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів до критичного 

осмисленнѐ, адекватного оціняваннѐ результатів мистецької діѐльності, 

вибору кращих засобів проведеннѐ професійної роботи з учнѐми. Адже 

рефлексіѐ пов’ѐзана з осмисленнѐм лядини себе ѐк цілісної особистості, 

усвідомленнѐм того, що вона сама реалізую і розвиваю власну 

індивідуальність. На думку І. Зѐзяна, основним фактором проѐву 

професіоналізму вчителѐ ю його рефлексивна культур, ѐка в цілому складаю 

сукупність «здібностей, способів і стратегій длѐ забезпеченнѐ усвідомленнѐ 

і подоланнѐ стереотипів особистісного досвіду й діѐльності шлѐхом їх 

переосмисленнѐ і висуваннѐ інновацій длѐ подоланнѐ тих проблемно-

конфліктних ситуацій, ѐкі виникаять у процесі вирішеннѐ професійних 

задач» (Зѐзян та Сагач, 43). Тому рефлексіѐ, певноя міроя, означаю 

самоспостереженнѐ, самоусвідомленнѐ власних дій, що спрѐмовую 

свідомість особистості на відтвореннѐ у практичній діѐльності, 

інтелектуальних та емоційних почуттѐх сутнісні ознаки, ѐкі визначаять 

ставленнѐ особистості до самої себе (Парфентьюва та Матвійчук, 408). 

Доцільно зазначити, що рефлексивний підхід розглѐнутий нами в 

контексті самопізнаннѐ та самооцінки майбутнього вчителѐ музики і 

хореографії через напрацяваннѐ в нього адекватної самооцінки в процесі 

фахового навчаннѐ. Цей підхід, на наш поглѐд, ю одним із найефективніших 

і найвпливовіших засобів удосконаленнѐ професійної підготовки студентів 

факультетів мистецтв педагогічних університетів. Він спрѐмований на 

активізація процесу самопізнаннѐ студентом внутрішніх психічних актів і 

станів, що, у своя чергу, уможливляю усвідомлене сприйнѐттѐ власної 

діѐльності, досвіду, що стимуляю до особистісного зростаннѐ. Відкритість 
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лядини власному досвіду та переживаннѐм, ѐк зазначаю К. Роджерс, 

дозволѐю наблизитисѐ до пізнаннѐ свого розвитку, задаю нові перспективи 

професійного зростаннѐ (Роджерс, 1994). 

Доцільно розглѐнути позиція А. Деркача щодо рефлексивного 

підходу до виконаннѐ професійної роботи, пов’ѐзаного із самосвідомістя 

особистості ѐк «Я», що розвиваютьсѐ у процесі розуміннѐ партнерами по 

спілкування значимості комунікативної діѐльності. На думку науковцѐ, 

рефлексивний підхід ю одним із системоутворявальних, що «забезпечую 

оптимальний вплив виокремлених акмеологічних аспектів 

професіоналізації лядини» (Деркач, 2004, с. 13). Учений стверджую, що 

різні прийоми рефлексії дозволѐять вирішувати професійно-творчі 

завданнѐ вчителѐ та учнів і при цьому формувати їх самосвідомість. 

Вітчизнѐний психолог Г.Костяк, аналізуячи в своюму дослідженні 

спонукаячі фактори розвитку й саморозвитку лядини, стверджую, що 

особистість розвиваютьсѐ у зв’ѐзку з внутрішніми протиріччѐми, що 

виникаять у її житті й обумовлені її ставленнѐм до оточуячого 

середовища, своїми успіхами та невдачами, порушеннѐм відчуттѐ 

рівноваги. Однак, самі протиріччѐ ще не ю двигунами розвитку, і лише за 

умови інтеріоризації вони стаять джерелом проѐвів активності, 

спрѐмованої на їх усуненнѐ. Протиріччѐ вирішуятьсѐ в діѐльності та ю 

засобом діѐльності, що призводить до утвореннѐ нових властивостей і 

ѐкостей особистості (Костяк, 1988, с. 123). Науковець також відмічаю, що 

«створяячи нові умови свого життѐ шлѐхом свідомого впливу на 

об’юктивну дійсність, суб’юкт сам зміняютьсѐ, формую нові ѐкості своюї 

природи» (Костяк, 1988, с. 37). Учений наголошую, що при цьому лядина 

не лише виѐвлѐю свої наѐвні сили та здібності, вона надаю розвиток 

дрімаячим (потенційним) силам, підкоряю їх через практичну діѐльність, 

через відношеннѐ до результатів.  

Таким чином, у процесі діѐльності формуютьсѐ відношеннѐ лядини 

до себе, відображаячи усвідомленнѐ власних дій, учинків, оціняячи й 

аналізуячи їх, випереджуячі мотиви, усвідомляячи себе. Самосвідомість 

розглѐдаютьсѐ не ѐк суб’юктивне, індивідуальне переживаннѐ і результат 

самоспостереженнѐ, воно постаю результатом рефлексивних дій. 

З оглѐду на це, рефлексивний підхід дію ѐк установка, стратегіѐ 

навчаннѐ, у ході ѐкої студенти факультетів мистецтв оволодіваять 

засобами, ѐкі дозволѐять на новому рівні здійснявати контроль і 

керівництво внутрішньоя й зовнішньоя діѐльністя. У контексті фахової 

роботи майбутніх учителів музики і хореографії це може бути 
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рефлексивний аналіз репетиційних моделей та співвідношеннѐ їх із 

контрольними зрізами, що дозволить швидко реагувати і 

підлаштовуватисѐ до змін, фіксувати результати професійного зростаннѐ, 

виѐвлѐячи та поступово усуваячи причини власної нестабільності, більш 

детально аналізуячи припущені помилки і особистісне ставленнѐ до них у 

процесі роботи, планувати корекція виѐвлених відхилень, закріплявати і 

поширявати напрацьовані вдалі дії.  

У науковій спадщині Л. Мітіної, рефлексивність розглѐдаютьсѐ ѐк 

здатність довго утримувати одну й ту саму інформація в пам’ѐті, кожного 

разу переосмисляячи її по-новому, ретельно продумуячи свої дії. 

Авторка, розроблѐячи проблему підготовки конкурентноспроможної 

особистості, вважаю, що зміни рефлексивних процесів безпосередньо 

характеризуять процес усвідомленнѐ, рівень ѐкої істотно підвищуютьсѐ 

завдѐки спостереження, інтерпретації можливих точок зору на проблему, 

позицій, шлѐхів і прийомів сприйнѐттѐ і поведінки. У результаті цього, 

завдѐки збільшення інформації, особистість починаю усвідомлявати й 

оцінявати альтернативи небажаного акту, розглѐдаячи власне професійне 

і особистісне зростаннѐ. Активізація рефлексивних процесів та 

формуваннѐ навичок самоаналізу та самооцінки Л. Мітіна вбачаю в 

застосуванні різноманітних технік, оріюнтованих на саморозкриттѐ і 

самоопис, переважно обираячи колективні чи групові форми роботи *10+. 

Відмічаячи, що коло аспектів, ѐкі охопляю рефлексивний підхід, ю 

достатньо широким, зазначимо, що основними векторами залишаятьсѐ: 

принципи організації та розвитку самопізнаннѐ особистості ѐк вищої 

форми психіки, представлені в роботах Б. Ананьюва, Г. Костяка, 

Ю. Куляткіна, О. Леонтьюва, Л. Мітіної та ін. *1; 9; 10+, рефлексіѐ 

професійної діѐльності та поведінки лядини, що висвітлено Е. Абдулліним, 

О. Асмоловим, А. Деркачем, І. Зѐзяном, Л. Рубінштейном та ін., механізми 

рефлексії, витлумачені в працѐх Г. Голіцина, В. Давидова, Б. Єльконіна, 

Г. Падалки, І. Парфентьювої та ін. Також даний підхід визначаю роль 

рефлексії ѐк універсального механізму саморегулѐції, ѐкий ставить 

особистість в основні позиції: Я-виконавець та Я-контролер. Це, на думку 

О. Асмолова, індивідуально своюрідна система психологічних засобів, до 

ѐких свідомо або стихійно звертаютьсѐ особистість з метоя найкращого 

урівноваженнѐ своюї індивідуальності з предметними умовами діѐльності 

(Асмолов, 2001). Окрім того, механізм рефлексії передбачаю проходженнѐ 

діагностичної, навчальної, оціночної та перспективно-проюктивної стадій, 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

62 

що спонукаю особистість до самовдосконаленнѐ через особистісно-

значущу перебудову власної діѐльності. 

У межах рефлексивного підходу, що надбудовуютьсѐ на ціннісний 

підхід, розглѐнемо позиція Б.Ананьюва, ѐкий простежую і вказую на таку 

закономірність, коли «споживаннѐ культурних цінностей знаходитьсѐ в 

певній залежності від продукуваннѐ самоя лядиноя ѐкого-небудь 

мінімуму цих цінностей» (Ананьев, 1968, с. 294). До того ж, психолог 

розмежовую певну етапність і послідовність утвореннѐ відношень 

особистості до оточуячих, що позначаютьсѐ на набутті автономності 

культури лядини. Першочерговими, відповідно до спостережень 

Б. Ананьюва, ю комунікативні риси, ѐкі стаять внутрішньоя основоя длѐ 

подальших утворень інших ѐкостей (інтелектуальних, вольових, емоційно-

мотиваційних), що виникаять у процесі розвитку тих чи інших видів 

діѐльності, із різноманітних відношень до життювих обставин і подій. І 

найпізнішими утворяятьсѐ відношеннѐ лядини, що формуятьсѐ до самої 

себе, вони слідуять за відношеннѐми до ситуації, предметами й засобами 

діѐльності, до інших лядей, лише проходѐчи через багато об’юктів, 

свідомість стаю сама об’юктом самосвідомості. Тому попереднім і 

необхідним ю накопиченнѐ досвіду багатства подібних усвідомлень себе 

суб’юктом поведінки і реалізації їх у поведінці длѐ того, щоб відношеннѐ до 

себе перетворилосѐ в ѐкості характеру. Однак, саме ці ѐкості, хоча вони і ю 

найбільш пізніми і залежними від усіх попередніх, завершуять структуру 

характеру і забезпечуять його цілісність (Ананьев, 1968, с. 314). Вони 

найбільш особистісно пов’ѐзані з цілѐми життѐ і діѐльності, ціннісними 

оріюнтаціѐми, установками, виконуячи функція саморегуляваннѐ і 

контроля розвитку, сприѐячи утворення і стабілізації юдності особистості. 

Отже, рефлексіѐ студента факультету мистецтв, що спрѐмована на самого 

себе, постаю своюрідноя міні-акме-вершиноя, каталізуячоя зростаннѐ 

майбутнього вчителѐ музики та хореографії в професійній сфері. Окрім 

каталізуячої функції, рефлексіѐ допомагаю закладати ресурси і длѐ 

наступних віх розвитку, періодів життѐ, забезпечуячи перспективну 

оріюнтація особистісного розвитку (Ананьев, 1968, с. 112). 

Згідно з думками вчених у галузі музичної педагогіки (Е. Абдуллін, 

О. Єременко, А. Козир, Г. Нейгауз, Г. Падалка, І. Парфентьюва, О. Рудницька, 

І. Семенов та ін.), застосуваннѐ рефлексивного підходу ю найбільш 

ефективним саме в мистецькій сфері, зокрема у фаховому навчанні 

майбутніх учителів музики і хореографії, зважаячи на специфіку даного 

профіля. Так, І. Парфентьюва звертаю своя увагу на значущість професійної 
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рефлексії майбутнього вчителѐ музики, ѐку розглѐдаю ѐк спрѐмованість 

особистісної свідомості «на самого себе», через професійні ѐкості та види 

діѐльності, інтереси, потреби, вподобаннѐ, у результаті чого з’ѐвлѐютьсѐ 

потреба знайти нові знаннѐ, розроблѐти методики, що допоможуть 

вирішення поставленої мети (Парфентьюва та Матвійчук, 2017).  

А. Козир припускаю, що рефлексіѐ потрібна ѐк за колективної, так і 

індивідуальної форм роботи, де майбутні вчителі музики та хореографії 

виступаять у різних ролѐх, що допомагаю врахувати їх у процесі 

усвідомленнѐ та корекційної роботи. Я. Пономарьов, І. Семенов та 

С. Степанов вважаять, що рефлексіѐ ю основним засобом, умовоя і 

способом творчого саморозвитку. О. Новікова доходить висновку, що 

усвідомленнѐ, рефлексіѐ дозволѐять уникати мисленнювих стереотипів, 

реорганізовуячи поточний процес, що допомагаю подолати суперечності в 

процесі переосмисленнѐ проблемних навчальних ситуацій, активно 

самоперебудовуватисѐ (Новікова, 2012). 

Визначеннѐ мистецької рефлексії належить Г. Падалці, ѐка 

проаналізувала це понѐттѐ з позиції усвідомленнѐ «власних психічних станів і 

процесів у зіставленні з переживаннѐми, відтвореними в художньому образі, 

роздуми лядини над власним життѐм, заглибленнѐ до власних почуттів у 

зв’ѐзку зі змістом мистецького твору, у зіставленні об’юктивного змісту 

художніх образів з результатами самоаналізу власного внутрішнього життѐ» 

(Падалка, 2088, с. 158-159). На думку В. Орлова, професійно-особистісну 

рефлексія вчителѐ мистецьких дисциплін необхідно розглѐдати ѐк дія, що 

спрѐмована на виѐв основ власного способу вирішеннѐ мисленнювих 

мистецько-педагогічних завдань та їх узагальненнѐ з метоя наступного 

успішного вирішеннѐ зовнішньо різних, але за своюя сутністя споріднених 

завдань музично-педагогічної діѐльності (Орлов, 2003, с. 192). 

Доцільно зазначити, що у процесі підготовки майбутнього вчителѐ 

музики та хореографії до продуктивної діѐльності з учнѐми мистецька 

рефлексіѐ передбачаю розвиток самоусвідомленнѐ, самопізнаннѐ, 

самооцінки, аналізу власного професійного «Я», пошуки особистісного 

смислу та методологічних сутностей професійної діѐльності, ѐкі загалом 

забезпечуять мотивація фахового самовдосконаленнѐ і, відповідно, високий 

рівень формуваннѐ розвиненості фахових умінь та навичок студентів. 

У висновках доцільно зазначити, що рефлексивний підхід до 

формуваннѐ музично-ритмічних умінь студентів факультетів мистецтв 

педагогічних університетів даю змогу краще сприймати глибину 

художнього змісту образів мистецьких творів. Отже, глибокому 
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усвідомлення сутності фахово-особистісної рефлексії майбутнього вчителѐ 

музики та хореографії необхідно надавати особливого значеннѐ, адже в 

цьому процесі відбуваютьсѐ збіжність та узгодженість «зовнішнього та 

внутрішнього діалогів учителѐ та учнів» (Козир, 2008). У музично-

педагогічному процесі специфіка рефлексивно-діалогічного мисленнѐ 

зумовлена, з одного боку, особливостѐми музичного мистецтва, а з 

другого, – специфікоя художньо-педагогічного процесу. З ціюї позиції 

важливого значеннѐ набуваю саме здатність учителѐ до рефлексії, котра в 

даному випадку виѐвлѐютьсѐ в самоспостереженні та самоаналізі того, ѐк 

дії вчителѐ сприймаятьсѐ школѐрами. 
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РЕЗЮМЕ 
Ю Юйхуй. Рефлексивный подход к формирования музыкально-ритмических 

умений студентов факультетов искусств педагогических университетов. 
Статьѐ раскрывает особенности внедрениѐ рефлексивного подхода к 

формирования музыкально-ритмических умений студентов факультетов искусств 
педагогических университетов. Умениѐ рассмотрены как способность надлежащим 
образом выполнѐть определенные действиѐ, основанные на целесообразном 
использовании студентами приобретенных знаний и навыков. Определено, что 
применение рефлексивного подхода наиболее эффективно именно в художественной 
сфере, в частности музыкально-ритмическом обучении, учитываѐ специфику 
данного профилѐ. Ведь рефлексивность способна долго содержать одну и ту же 
информация в памѐти, каждый раз переосмысливаѐ ее по-новому, тщательно 
продумываѐ свои действиѐ. С позиции рефлексивного подхода формирование 
музыкально-ритмических умений будущих учителей музыки и хореографии проходит 
поэтапно, а именно: ознакомление с умением, осознание его смысла; начальное 
овладение им; самостоѐтельное и все чаще выполнение практических задач. 

Ключевые слова: рефлексивный подход, студенты факультетов искусств 
педагогических университетов, музыкально-ритмические умениѐ, поэтапнаѐ 
методика, художественное образование. 

SUMMARY 
You Yuhui. Reflective approach to the formation of music-rhythmic skills of students 

of arts faculties of pedagogical universities. 
The article reveals peculiarities of the introduction of a reflective approach to the 

formation of musical and rhythmic skills of students of the arts faculties of pedagogical 
universities. Skills are considered as the ability to properly perform certain actions based on the 
appropriate use by students of acquired knowledge and skills. It is determined that application of 
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the reflexive approach is the most effective in the art sphere, in particular music and rhythm 
training, taking into account the specifics of this profile. After all, reflexivity is the ability to keep 
the same information in memory for a long time, each time rethinking it in a new way, carefully 
considering their actions. From the standpoint of a reflexive approach, formation of musical-
rhythmic skills of future teachers of music and choreography takes place in stages, namely: 
acquaintance with the skill, awareness of its meaning; initial mastery of it; independent and 
more and more often performance of practical tasks. 

Key words: reflective approach, students of arts faculties of pedagogical universities, 
musical-rhythmic skills, step-by-step methods, art education. 
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ВПЛИВ ОПЕРНОГО ТА ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ЕМОЦІЙНИЙ 

СТАН СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ 
 

У статті розглѐнуто можливості позитивного впливу оперного та 
хореографічного мистецтва на емоційний стан старших школѐрів із тѐжкими 
порушеннѐми мовленнѐ. Порушеннѐ емоційно-вольової сфери дітей із тѐжкими 
порушеннѐм мовленнѐ (алаліѐми, дизартріѐми) ю дуже поширеними та маять стійкий 
характер. При важких ступенѐх проѐву цих порушень вони, у більшості випадків, 
повністя не коригуятьсѐ й накладаять негативний відбиток на лядину впродовж усіюї 
життюдіѐльності: негативно впливаять на ефективність навчаннѐ, міжособистісні 
стосунки, адаптація в соціумі. Цѐ сфера особистості особливо вразлива на етапі 
старшого шкільного віку, при цьому серед тих факторів, що найбільше впливаять на 
дитину, можна відзначити її індивідуально-типологічні особливості та особливості її 
вихованнѐ в закладі освіти, а також ступінь сприѐтливості складових соціальної 
ситуації її розвитку.  

Мета статті – узагальнити, виокремити й обґрунтувати корекційні 
можливості виливу оперного та хореографічного мистецтва на емоційно-вольову 
сферу старших школѐрів із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ, їх емоційні стани.  

У ході дослідженнѐ було з’ѐсовано, що в дітей із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ 
(ТПМ) поширені порушеннѐ емоційно-вольової сфери. Діти усвідомляять свої 
порушеннѐ, тому в них з’ѐвлѐютьсѐ негативне ставленнѐ до мовленнювого спілкуваннѐ, 
що обумовляю наѐвність негативних емоційних станів: виражений негативізм 
(протидіѐ проханнѐм та інструкціѐм усіх оточуячих або конкретних осіб); агресивність, 
забіѐкуватість, конфліктність; підвищена вразливість, застрѐганнѐ, що нерідко 
супроводжуютьсѐ нав’ѐзливими страхами; почуттѐ пригніченості, стан дискомфорту; 
підвищена вразливість. Мистецтво, а саме оперне та хореографічне, може стати 
ефективним засобом длѐ зміни емоційного стану старших школѐрів із ТПМ у процесі 
вихованнѐ. Не можна забувати, що перебудова почуттів – це процес тривалий, оскільки 
в нього залучені форми емоційного регуляваннѐ ѐкі вже сформовані, і уподобаннѐ ѐкі 
притаманні їм. Але важливо те, що в процесі вихованнѐ почуттѐ та емоції 
зміняятьсѐ. 

Ключові слова: мистецтво, оперне мистецтво, хореографічне мистецтво, 
музика, терапіѐ мистецтвом, старший шкільний вік, емоційний стан, емоційно-
вольова сфера, мовленнѐ, тѐжкі порушеннѐ мовленнѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку логопедичної науки ха-

рактеризуютьсѐ пошуком нових методів, прийомів, засобів ефективного впли-

ву на виправленнѐ порушень мовленнѐ різної етіології, симптоматики, різної 

структури порушеннѐ. Збільшеннѐ кількості осіб із порушеннѐми мовленнѐ 

вимагаю від фахівців логопедичної галузі не зупинѐтисѐ на досѐгнутому, 
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удосконалявати існуячі методики корекційно-розвивальної роботи з 

урахуваннѐм специфіки проѐву того чи іншого мовленнювого порушеннѐ.  

Тѐжкі порушеннѐ мовленнѐ (ТПМ) – це порушеннѐ, ѐкі зумовлені, 

переважно, органічними чинниками, що вражаять центральну нервову 

систему (при дизартріѐх), або відповідні ділѐнки кори головного мозку (при 

алаліѐх). Це зумовляю виникненнѐ порушень усіх компонентів мовленнювої 

діѐльності, ѐк внутрішнього, так і зовнішнього мовленнѐ. 

ТПМ у дитини обумовляять обмеженість спілкуваннѐ в суспільстві: 

відсутність або недостатній розвиток діалогічного й монологічного мовленнѐ. 

Слухова пам’ѐть, довільна увага і продуктивність запам’ѐтовуваннѐ значно 

знижуятьсѐ навіть при формальному збереженні логіки мисленнѐ. У 

логопедії ТПМ класифікуятьсѐ за клінічними симптомами та психолого-

педагогічним ознаками.  

Мовленнюві порушеннѐ при ТПМ можуть виражатисѐ одним або 

декількома симптомами. За їх поюднаннѐм визначаять остаточний вид та 

форму порушеннѐ. Дитина з ТПМ погано сприймаю навчальний матеріал, 

відстаю в пізнавальному розвитку від своїх однолітків. Психічний стан нестій-

кий: імпульсивність зміняютьсѐ замкнутістя. Роздратуваннѐ через дрібниці 

призводить до труднощів у спілкуванні з однолітками. У дітей із ТПМ 

поширені порушеннѐ емоційного стану: діти усвідомляять свої порушеннѐ, 

тому в них з’ѐвлѐютьсѐ негативне ставленнѐ до мовленнювого спілкуваннѐ, 

виражений негативізм (протидіѐ проханнѐм та інструкціѐм усіх оточуячих або 

конкретних осіб); агресивність, забіѐкуватість, конфліктність; підвищена враз-

ливість, застрѐганнѐ, що нерідко супроводжуютьсѐ нав’ѐзливими страхами; 

почуттѐ пригніченості, стан дискомфорту; підвищена вразливість тощо. 

Аналіз актуальних досліджень. Одне з клячових завдань сучасної 

спеціальної та інклязивної освіти полѐгаю в розробці ефективних засобів 

формуваннѐ безбар’юрних міжособистісних відносин длѐ осіб із 

особливими освітніми потребами (ООП). 

Особливо гостро цѐ проблема стосуютьсѐ осіб із ТПМ, оскільки при 

мовленнювих порушеннѐх найѐскравіше виѐвлѐятьсѐ обмеженнѐ системи 

відносин до об’юктивної реальності, бар’юри комунікації, отже, суттюво 

ускладняятьсѐ процеси соціалізації та соціальної адаптації. У зв’ѐзку з цим 

актуальними залишаятьсѐ пошуки таких ресурсів психологічної допомоги 

зазначеної категорії осіб, ѐкі дозволили би розкрити цінність їхнього 

внутрішнього світу, наѐвність психологічних ресурсів длѐ ослабленнѐ 

бар’юрів міжособистісної взаюмодії та згладжуваннѐ соціально-

психологічних відмінностей з іншими представниками суспільства. 
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На думку низки дослідників, саме емоційні стани належать до 

клячових, системотворчих ѐвищ, що впливаять на вся психічну 

організація та поведінку лядини (П. Анохін, Ю. Бисторова, В. Вілянас, 

Б. Додонов, К. Ізард, О. Ільїна, О. Леонтьюв, І. Мозгова, В. Мѐсищев, 

С. Рубінштейн, П. Симонов, В. Синьов та ін.). В основу того чи іншого 

емоційного стану покладені емоції, ѐкі, у силу своюї соціальної природи, 

відіграять важливу роль у побудові міжособистісних відносин 

(Л. Виготський, К. Ізард, О. Леонтьюв, Ст. Панфюров та ін.).  

З одного боку, у процесі засвоюннѐ суспільного досвіду розширяютьсѐ 

емоційна компетентність особистості. З іншого – емоційні переживаннѐ, 

уміннѐ співвідносити емоції з соціальними ролѐми, емоційна адекватність, 

розуміннѐ переживань інших лядей впливаять на комунікативні процеси 

(В. Лабунська, І. Мартиненко, Б. Теплов, О. Шаповалова та ін.). 

Взаюмозв’ѐзок цих особливостей емоційної сфери ю важливим длѐ 

розширеннѐ меж соціальної інтеграції осіб із ТПМ, особливо у старшому 

шкільному віці. 

У дослідженнѐх М. Ізотової, зокрема, зазначаютьсѐ про високий 

корекційний потенціал терапії мистецтвом у вирішенні проблем 

дизонтогенезу (М. Вальдес Одріосол, В. Вютошева, Л. Комісарова, 

І. Левченко, І. Мамайчук, Є. Медведюва, Н. Шклѐр та ін.). При цьому 

науковець наголошую, що водночас чітко простежуютьсѐ дефіцит 

об’юктивних досліджень, спрѐмованих на обґрунтуваннѐ ефективності 

застосуваннѐ цього виду терапії (Ізотова, 2019).  

Сьогодні велика кількість авторів відзначаять позитивний вплив 

мистецтва на біопсихосоціокультурну організація лядини, виникаю гострий 

дефіцит об’юктивного знаннѐ про корекційні можливості різних його засобів 

(Л. Бочкарьов, І. Дергаюва, Г. Іванченко, R. Einsle, J. Bunner, M. Meister). 

Відсутнѐ юдина методологічна база, понѐтійний апарат сформульований у 

різних, але часто ототожнених термінах, існуячі дослідженнѐ в галузі 

спеціальної освіти поверхнево стосуятьсѐ можливостей використаннѐ терапії 

мистецтва в роботі з різноя категоріюя осіб із ООП, їх віку.  

Під час організації терапевтичного впливу не враховуятьсѐ його 

унікальність, різноманітність, специфіка різних видів мистецтв. 

Залишаютьсѐ нерозкритим питаннѐ ефективності впливу мистецтва на 

емоційну сферу старших школѐрів з ООП, зокрема – з ТПМ. Досі не 

визначено специфічні длѐ ціюї групи підлітків зміни емоційної сфери та 

міжособистісної взаюмодії під впливом того чи іншого виду мистецтва. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

70 

Мета статті – узагальнити, виокремити та обґрунтувати корекційні 

можливості виливу оперного та хореографічного мистецтва на емоційно-

вольову сферу старших школѐрів із тѐжкими порушеннѐми мовленнѐ, їх 

емоційний стан. 

Методи дослідженнѐ. Провідним методом цього дослідженнѐ було 

обрано теоретичний аналіз, систематизація та узагальненнѐ наукових 

даних у галузі спеціальної освіти – логопедії, спеціальної психології, з 

проблеми наукового пошуку з метоя визначеннѐ стану розробленості та 

перспективних напрѐмів його подальшого здійсненнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Корекційний потенціал мистецтва 

обумовлений, по-перше, специфікоя цілісної організації терапевтичного 

впливу; по-друге, змістом та виразністя психологічних ефектів, що 

зумовляятьсѐ мистецтвом; по-третю, відповідно до психологічних, що 

викликаятьсѐ мистецтвом, ефектів психологічних систем, ѐкі можуть 

відігравати ресурсну роль у порушеному психічному розвиткові. 

За довгий час вивченнѐ впливу мистецтва на лядину склавсѐ поглѐд на 

цей вид впливу ѐк на багатокомпонентну складно організовану юдину 

систему. Цѐ система поюдную зміст творів мистецтва, його засобів, а також 

психологічні ефекти, ѐкі трансформуятьсѐ залежно від індивідуальних 

особливостей слухача. 

У систему терапевтичного впливу входѐть численні додаткові 

елементи, що завжди маять безпосередню відношеннѐ до виду мистецтва: 

опера, хореографіѐ, спів, музичне декламуваннѐ тощо (Битова, 2007). Длѐ 

кожного виду мистецтва, характерна певна, індивідуальна знакова система, 

ѐка, у своя чергу, створяю певний обсѐг засобів виразності.  

Зазвичай, у вітчизнѐній практиці термін «терапіѐ» відноситьсѐ до галузі 

медицини. Однак, багатовікові традиції застосуваннѐ мистецтва ѐк засоби 

впливу на лядину вказуять на те, що понѐттѐ «терапіѐ мистецтвом» 

стосуютьсѐ ѐк медицини, так і психології. Як інтегративний метод терапіѐ 

мистецтвом вклячаю до свого арсеналу медичні, педагогічні та 

психотерапевтичні технології. Сучасні дослідженнѐ дозволѐять зробити 

висновок про те, що терапіѐ мистецтвом ю методом використаннѐ мистецтва 

не тільки в лікувальному процесі, а й у психологічній корекції. 

У середині ХХ століттѐ практика музичної психотерапії була тісно 

пов’ѐзана з широко поширеноя на той час теоріюя афектів, ѐка вивчала 

вплив різних ритмів, мелодій та гармоній на емоційний стан лядини. 

Установлявалисѐ різні відносини між темпераментом паціюнта та 

уподобаннѐми їм того чи іншого характеру музики. 
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Згідно з А. Кірхером, німецьким ученим-музикантом, психотерапевтичні 

можливості музики полѐгали в її посередництві між музичноя сфероя і тіюя, 

що полѐгаю в русі фізіологічних процесів у тілі. Приводѐчи у відповідність 

остання з першоя, музика, надаю оздоровчий вплив. 

Початок нинішнього етапу розвиток музичної психотерапії бере з кінцѐ 

40-х років ХХ ст., коли в багатьох країнах західної Європи та США стали 

організовуватисѐ музично-психотерапевтичні центри та школи в Швеції, 

Австрії, Швейцарії, Німеччини (Влиѐние музыкального творчества, 2018). 

Аналіз літературних джерел засвідчив, що вже в роботах першого 

загальновизнаного теоретика музики – давньогрецького філософа Піфагора –

присутні описи того, ѐким чином, музика може впливати на емоційний стан 

лядини. Одним із найважливіших понѐть в етиці Піфагора була «евритміѐ» – 

здатність знаходити вірний ритм у всіх проѐвах життюдіѐльності – співі, грі, 

танці, промові, жестах, думках, учинках, у народженні та смерті. Через 

знаходженнѐ цього вірного ритму лядина, що розглѐдаютьсѐ ѐк свого роду 

мікрокосмос, могла гармонійно увійти спочатку до ритму полясної гармонії, 

а потім підклячитисѐ до космічного ритму світового цілого. Від Піфагора, 

пішла традиціѐ порівнявати суспільне життѐ ѐк із музичним ладом, так і з 

музичним інструментом. 

Вслід за Піфагором Аристотель вважав, що здатність музики впливати 

на душевний стан слухачів, пов’ѐзана з наслідуваннѐм того чи іншого 

характеру. Музичні лади істотно відрізнѐятьсѐ один від одного, відповідно 

під час слуханнѐ їх у лядини з’ѐвлѐютьсѐ різний настрій і ми не однаково 

ставимосѐ до кожного з них. 

У джерелах епохи античності існую безліч свідчень, ѐкі говорѐть про чу-

дові зціленнѐ, досѐгнуті за допомогоя музики. Відповідно до поглѐдів древ-

ніх, ритму пульсу відповідало те чи інше захворяваннѐ, а ці ритми розташову-

валисѐ по порѐдку музичних чисел. У італійського теоретика Середньовіччѐ 

Джозефа Царліно наѐвні свідченнѐ, ѐк Сенократ звуками труб повернув 

божевільним колишню здоров’ѐ, а Талет із Кандії звуками Кіфари вигнав чуму. 

Пророк Давид своїм співом і гроя на кіфарі вилікував біблійного царѐ Саула 

від важких нападів депресії (Влиѐние музыкального творчества, 2018). 

Згідно з А. Кірхером, німецьким ученим-музикантом, психотерапевтичні 

можливості музики полѐгали в її посередництві між музичноя сфероя і тіюя, 

що полѐгаю в русі фізіологічних процесів у тілі. Приводѐчи у відповідність 

остання з першоя, музика надаю оздоровчий вплив. 

Початок нинішнього етапу розвитку музична психотерапіѐ бере в кінці 

40-х років, коли в багатьох країнах західної Європи та США стали 
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організовуватисѐ музично-психотерапевтичні центри та школи в Швеції, 

Австрії, Швейцарії, Німеччини (Влиѐние музыкального творчества, 2018). 

На сучасному етапі розвитку логопедії длѐ дітей із ТПМ у процесі 

логопедичної корекції можливості використаннѐ музики ю найбільш 

прийнѐтними. Насамперед, музика, ѐк вид мистецтва, ѐкий впливаю на 

емоційну сферу дитини, ѐка у своя чергу тісно пов’ѐзана з вегетативноя та 

моторноя системами, ѐкі виѐвлѐятьсѐ порушеними в дітей з розладами 

мовленнѐ. Добре відома заспокійлива діѐ музики проѐвлѐютьсѐ в 

повільному темпі та активуяча – у швидкому. До теперішнього часу 

завдѐки детальним дослідженнѐм отримано відомості про конкретні 

механізми впливу музики на мозок лядини. На початку ХХ століттѐ було 

виѐвлено зміни ритму роботи мозку (за показниками його електричної 

активності) під впливом музичних стимулів. Оскільки мозок регуляю 

функції всього організму, таким чином створяятьсѐ умови длѐ 

регуляваннѐ його власних функцій, зокрема емоцій та різних функцій 

організму. Експериментально встановлені психофізіологічні ефекти 

звуковисотних характеристик музики, високі тони викликаять почуттѐ 

тривоги, низькі звуки – відчуттѐ спокоя та стабільності, а інфразвук (з 

частотоя нижче за поріг чутності) – почуттѐ паніки (Влиѐние музыкального 

творчества, 2018). 

Переважаячими недирективними методами застосуваннѐ музики в 

лікувальних цілѐх (музикотерапії), її впливу на дитину, ю допомога 

продуктивно регулявати свої емоції, не тільки знімаячи зайве збудженнѐ, але 

підвищуячи ѐкість. Музичний супровід занѐть дозволѐю створити атмосферу 

довірливості, відчуттѐ спонтанності та природності. Дуже ефективні активні 

форми музикотерапії, до ѐких відносѐтьсѐ опера та хореографіѐ. 

Опера – жанр музично-драматичного мистецтва, у ѐкому зміст 

втіляютьсѐ засобами музичної драматургії, переважно у виглѐді вокальної 

музики. В опері злиті в юдине ціле поезіѐ та драматичне мистецтво, вокальна 

та інструментальна музика, міміка, танці, живопис, декорації та костями. 

Хореографіѐ, хореографічне мистецтво – це мистецтво твору та 

сценічної постановки танця (первісне значеннѐ – мистецтво запису танця 

балетмейстером). 

Ураховуячи вікові особливості старшого шкільного віку, уподобаннѐ та 

схильності сучасних підлітків, вважаюмо що саме зазначені жанри маять 

суттювий виховний вплив. Сучасні старшокласники ѐк з порушеннѐми 

мовленнѐ, так і з нормотиповим розвитком майже не цікавлѐтьсѐ 

зазначеними музичними жанрами. 
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За результатами різнопланового ґрунтовного аналізу літературних 

джерел можемо висунути припущеннѐ, ѐке постуляю, ѐк музична терапіѐ, а 

саме оперним та хореографічним мистецтвом, може позитивно впливати на 

емоційну сферу при ТПМ. Проведене дослідженнѐ свідчить, що необхідно 

п’ѐть умов, щоб забезпечити користь від зазначених видів мистецтв. 

1. Перекриттѐ: існую анатомічне перекриттѐ в мозкових мережах під час 

обробки музики та мовленнѐ, музики та емоцій. Ці перекриттѐ кореляять 

між собоя. Відповідно, покращеннѐ емоційних станів обумовлені тривалим 

впливом слуханнѐ опер. 

2. Точність: музика займаю більш високе місце й вимагаю від зазначених 

структур головного мозку загальних зав’ѐзків, ніж мовленнѐ, з точки зору 

точності обробки. 

3. Емоції: музичні дії, ѐкі задіяять ця мережу, викликаять сильні 

позитивні емоції. 

4. Увага: музична діѐльність, що залучаю ця мережу, пов’ѐзана із 

зосередженоя увагоя.  

Іншими словами, перша умова описую загальні нейронні основи ѐк длѐ 

музики, так і длѐ емоційних станів та мовленнювої діѐльності, у той час ѐк інші 

умови ю відмінностѐми в музичній діѐльності, ѐкі можуть керувати 

нейронноя пластичністя, підвищуячи здібності мовленнѐ та мовленнювої 

обробки (Patel, 2012; 2014). 

Сучасні дослідженнѐ виѐвили позитивну роль оперного та 

хореографічного мистецтва в лікуванні афазії. Наприклад, відновленнѐ афазії, 

позначене правильноя вимовоя складів, досліджувалосѐ шлѐхом 

порівнѐннѐ співочої терапії, ритмічної терапії, ѐкі ю невід’юмноя складовоя 

оперного та хореографічного мистецтва та стандартної логопедії (Stahl et al., 

2011; 2013). Було виѐвлено, що паціюнти з ураженнѐми кіркових та 

підкіркових ділѐнок сильно залежать від зовнішніх сигналів (Stahl et al., 2011) 

та емоційних станів.  

Таким чином, можна припустити, що задіѐннѐ слухового аферентного 

контуру длѐ заохоченнѐ точного кодуваннѐ звуків, субкортикально-

префронтальний контур длѐ мотивації, BG-таламо-кортикальний ланцяг длѐ 

полегшеннѐ процесу відліку часу на основі биттѐ і еферентний корковий 

моторний ланцяг длѐ стимуляваннѐ моторної потужності, покладеної в 

основу регуляваннѐ емоційних станів та мовленнювої діѐльності. 

Обґрунтуваннѐм ю можливість задіѐти і демаскувати емоційні стани в 

правій півкулі, ѐка й відповідаю за їх виникненнѐ та регуляваннѐ ѐк 

структурна реорганізаціѐ дугоподібного пучка, пучка волокон, що з’юдную 
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задня верхня скроневу область і задня нижня лобну область (Schlaug et al., 

2010; 2014), де знаходѐтьсѐ відповідні мовленнюві центри – мовленнюво-

слуховий (центр Верніке) та мовленнюво-руховий (центр Брока).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У ході 

дослідженнѐ було з’ѐсовано, що в дітей з ТПМ поширені порушеннѐ 

емоційно-вольової сфери. Діти усвідомляять свої порушеннѐ, тому в них 

переважаять негативні емоційні стани. У ході дослідженнѐ було висунуте та 

обґрунтоване припущеннѐ, що саме музичне мистецтво впливаю на 

відповідні ділѐнки кори головного мозку, ѐкі відповідаять за емоції. Музичне 

мистецтво, а саме оперне та хореографічне, може стати ефективним засобом 

длѐ зміни емоційного стану старшокласників із ТПМ у процесі їх вихованнѐ. 

Ураховуячи вікові особливості старшого шкільного віку, уподобаннѐ та 

схильності сучасних підлітків, вважаюмо що саме зазначені жанри маять 

суттювий виховний вплив. Сучасні старшокласники ѐк із порушеннѐми 

мовленнѐ, так і з нормо типовим розвитком майже не цікавлѐтьсѐ 

зазначеними музичними жанрами. Але виховний потенціал ѐк оперного, так і 

хореографічного мистецтва безмежний. 

Перспективу подальшого дослідженнѐ ми вбачаюмо в доборі та 

обґрунтуванні переліку опер та прикладів хореографічного мистецтва ѐкі 

будуть цікавими длѐ обраної категорії старшокласників. 
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РЕЗЮМЕ 
Борѐк Оксана. Влиѐние оперного и хореографического искусства на 

эмоциональное состоѐние старших школьников с тѐжелыми нарушениѐми речи. 
В статье рассмотрены возможности положительного влиѐниѐ оперного и 

хореографического искусства на эмоциональное состоѐние старших школьников с 
тѐжелыми нарушениѐми речи. Нарушениѐ эмоционально-волевой сферы детей с 
тѐжелыми нарушениѐми речи (алалиѐми, дизартриѐми, афазиѐми) очень 
распространены и имеят устойчивый характер. При тѐжелых степенѐх проѐвлениѐ 
этих нарушений они в большинстве случаев полностья не корригируятсѐ и 
накладываят негативный отпечаток на человека на протѐжении всей 
жизнедеѐтельности: негативно влиѐят на эффективность обучениѐ, 
межличностные отношениѐ, адаптация в социуме. Эта сфера личности особенно 
уѐзвима на этапе старшего школьного возраста, при этом среди факторов, 
наиболее влиѐящих на ребенка, можно отметить его индивидуально-
типологические особенности и особенности его воспитаниѐ в учебном заведении, а 
также степень благоприѐтности составлѐящих социальной ситуации ее развитиѐ. 

Цель статьи – обобщить, выделить и обосновать коррекционные 
возможности влиѐниѐ оперного и хореографического искусства на эмоционально-
волевуя сферу старших школьников с тѐжелыми нарушениѐми речи, их 
эмоциональные состоѐниѐ. 

В ходе исследованиѐ было установлено, что у детей с тѐжелыми 
нарушениѐми речи (ТНР) распространены нарушениѐ эмоционально-волевой сферы. 
Дети осознаят свои нарушениѐ, поэтому у них поѐвлѐетсѐ негативное отношение 
к речевому общения, что обусловливает наличие негативных эмоциональных 
состоѐний: выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциѐм 
всех окружаящих или конкретных лиц); агрессивность, драчливость, 
конфликтность; повышеннаѐ уѐзвимость, нередко сопровождаящаѐсѐ навѐзчивыми 
страхами; чувство подавленности, состоѐние дискомфорта; повышеннаѐ 
уѐзвимость. Искусство, а именно оперное и хореографическое, может стать 
эффективным средством изменениѐ эмоционального состоѐниѐ старших 

https://disser.spbu.ru/files/2019/disser_izotova.pdf
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школьников с ТНР в процессе воспитаниѐ. Нельзѐ забывать, что перестройка чувств 
это процесс длительный, поскольку в него вовлечены формы эмоционального 
регулированиѐ, которые уже сформированы, и предпочтениѐ, которые присущи им. 
Но важно, что в процессе воспитаниѐ чувства и эмоции менѐятсѐ. 

Ключевые слова: искусство, оперное искусство, хореографическое искусство, 
музыка, терапиѐ искусством, старший школьный возраст, эмоциональное 
состоѐние, эмоционально-волеваѐ сфера, речь, тѐжелые нарушениѐ речи. 

SUMMARY 
Boriak Oksana. The influence of opera and choreographic art on the emotional state 

of senior schoolchildren with severe speech impairments. 
The article discusses the possibilities of the positive influence of opera and 

choreographic art on the emotional state of senior schoolchildren with severe speech 
impairments. Violations of the emotional-volitional sphere of children with severe speech 
impairments (alaliуa, dysarthria, aphasia) are very common and persistent. With severe 
degrees of manifestation of these disorders, in most cases they are not completely corrected 
and leave a negative imprint on a person throughout life: they negatively affect the 
effectiveness of learning, interpersonal relationships, and adaptation in society. This sphere 
of the personality is especially vulnerable at the stage of senior school age, while among the 
factors that most affect the child, one can note his individual-typological characteristics and 
features of his upbringing in an education institution, as well as the degree of favorableness 
of the components of the social situation of its development. 

The purpose of the article is to summarize, highlight and substantiate the corrective 
possibilities of the influence of opera and choreographic art on the emotional-volitional 
sphere of senior schoolchildren with severe speech disorders, their emotional states. 

In the course of the study, it was found that in children with severe speech 
impairments (SSI), disorders of the emotional-volitional sphere are common. Children are 
aware of their violations, so they have a negative attitude towards verbal communication, 
which leads to the presence of negative emotional states: pronounced negativism (opposition 
to the requests and instructions of all others or specific persons); aggressiveness, pugnacity, 
conflict; increased vulnerability, often accompanied by obsessive fears; feeling of depression, 
a state of discomfort; increased vulnerability. Art, namely opera and choreographic art, can 
become an effective means of changing the emotional state of senior schoolchildren with SSI 
in the process of upbringing. We must not forget that the restructuring of feelings is a long 
process, since it involves the forms of emotional regulation that have already been formed, 
and the preferences that are inherent in them. But it is important that in the process of 
education, feelings and emotions change. 

Key words: art, operatic art, choreographic art, music, art therapy, senior school age, 
emotional state, emotional-volitional sphere, speech, severe speech disorders. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ОСВІТИ 

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 

Метоя статті ю розкриттѐ сутності клячових понѐть: «неформальна 
освіта», «підприюмницька освіта», «підприюмницька компетентність», 
«неформальна підприюмницька освіта», а також аналіз основних нормативно-
правових документів, що регламентуять освітня діѐльність у галузі неформальної 
підприюмницької освіти дітей та учнівської молоді в країнах Європейського Соязу. У 
статті на основі аналізу зарубіжних нормативно-правових, офіційних документів 
та наукових джерел схарактеризовано концептуальні засади розвитку 
неформальної підприюмницької освіти в країнах Європейського Соязу. Проаналізовано 
дефініція клячових понѐть дослідженнѐ та їх основних структурних елементів. 

Ключові слова: неформальна освіта, підприюмницька компетентність, 
підприюмницька освіта, позашкільна освіта, учнівська молодь, освітній простір країн 
Європейського Соязу, навчаннѐ впродовж життѐ. 

 

Постановка проблеми. У ХХІ столітті система освіти відіграю клячову 

роль у забезпеченні сталого соціально-економічного розвитку держави. У 

сучасному глобалізаційному суспільстві виникла необхідність у зміні освітньої 

парадигми від передачі знань до формуваннѐ клячових компетентностнй, 

необхідних длѐ навчаннѐ впродовж життѐ (lifelong education). Суспільне 

замовленнѐ створяю нові виклики перед системоя неформальної освіти 

(non-formal education) щодо підготовки всебічно розвиненої особистості, 

компетентної в усіх галузѐх громадського та соціально-економічного життѐ. 

Одніюя з клячових компетентностей длѐ навчаннѐ впродовж життѐ ю під-

приюмницька. У контексті зазначеного вище важливим ю аналіз концептуаль-

них засад неформальної підприюмницької освіти в країнах Європейського 

Соязу та впровадженнѐ перспективного ювропейського досвіду в український 

освітній простір. Інтеграціѐ України в Європейське співтовариство вимагаю 

дослідженнѐ специфіки становленнѐ та розвитку неформальної 

підприюмницької освіти з метоя реформуваннѐ національної системи освіти. 

Аналіз актуальних досліджень. У з᾿ѐсуванні теоретичних та 

методологічних аспектів питаннѐ, ѐке досліджувалосѐ, ми спиралисѐ на 

праці відомих зарубіжних учених: M. Ahmed (1974), P. Coombs (1974), 

P. Fordham (1993), P. Jarvіs (2007), A. Rogers (2007), T. Simkins (1997), 

J. Spector (2001) та вітчизнѐних науковців-дослідників проблеми 
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неформальної освіти: А. Андрущенка (2013), О. Биковської (2010), 

Л. Лукѐнової (2015), О. Огіюнко (2007), А. Гончарук, В. Давидова (2008), 

О. Шапочкіна (2012), Н. Павлик (2017) та ін. 

Розвиток неформальної освіти в країнах Європейського Соязу ю 

об’юктом дослідженнѐ: J. Bowyer (2000); P. Fordham (1993); T. Simkins (1977); 

A. Rogers (2007); P. Jarvіs (2007); P. Coombs, M. Ahmed (1974). Компетент-

ністний підхід ю об’юктом дослідженнѐ: R. White (1959) – одним із перших 

запропонував визначеннѐ понѐттѐ «компетентність»; J. Spector (2001), у дос-

лідженнѐх ѐкого детально проаналізована дефініціѐ понѐттѐ «компетент-

ність» та «компетенціѐ»; у дослідженнѐх W. Hutmacher (1997) виокремлено 

п’ѐть клячових компетентностей, необхідних кожному громадѐнину 

Європейського Соязу. Підприюмництво та формуваннѐ підприюмницької 

компетентності учнівської молоді проаналізовано в науковому доробку: Tine 

Andersen, Karsten Frohlich Hougaard, Sigrid Nindl, Amanda Hill-Dixon (2017). 

Опрацяваннѐ наукових джерел дозволѐю стверджувати, що українські 

вчені активно здійсняять компаративно-педагогічні розвідки стану 

неформальної освіти в країнах Європейського Соязу: загальний аналіз 

розвитку неформальної освіти в країнах Європейського Соязу, ѐк 

загальносвітового феномену, ю об’юктом дослідженнѐ Л. Лук’ѐнової (2015) 

(зокрема виокремлено чотири вектори становленнѐ та розвитку 

неформальної освіти: суспільно-політичний; культурологічний, політико-

діѐльнісний та економічний); дослідженнѐ Т. Кристопчук (2017) присвѐчені 

питання законодавчого регуляваннѐ освітньої діѐльності в контексті 

неперервної освіти в Європейських країнах; Н. Павлик (2017) (зарубіжний 

досвід організації неформальної освіти); особливості функціонуваннѐ та 

перспективи розвитку неформальної освіти дорослих у ювропейському вимірі 

досліджували: В. Андрущенко (2013), О. Огіюнко (2007) (неформальна освіта 

дорослих у Скандинавських країнах:); А. Гончарук (2012) (приклади 

організації неформальної освіти у Великій Британії та Німеччині); 

О. Шапочкіна (2012) (неформальна освіта дорослих у ювропейських країнах); 

В. Давидова (2008) (неформальна освіта дорослих у навчальних гуртках 

Швейцарів) та інші; окремим аспектам неформального навчаннѐ дітей та 

учнівської молоді в країнах Європейського Соязу присвѐчені дослідженнѐ: 

О. Биковської (2010) (особливостѐм неформальної освіти учнівської молоді в 

Польщі та Словаччині); Р. Науменко (порівнѐннѐ особливостей становленнѐ та 

розвитку неформальної освіти дітей та молоді в країнах ювропейського 

регіону та Україні); В. Кременѐ (2008) (міжнародне співробітництво у сфері 

неформальної освіти дітей та учнівської молоді в Європейському Соязі); 
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А. Сбруювої (2013) та В. Заѐрної (2017) (неформальна освіта дітей та учнівської 

молоді у країнах ЄС) та інших. 

Одним із клячових питань, що розглѐдаятьсѐ в дослідженнѐх 

вітчизнѐних науковців, ю питаннѐ формуваннѐ підприюмницької 

компетентності та підприюмливості в Україні та зарубіжних країнах. Зокрема, 

дисертаційне дослідженнѐ О. Романовського (2003) «Теоріѐ і практика 

підприюмницької освіти в розвинутих зарубіжних країнах» присвѐчена 

питаннѐм генези підприюмницької освіти у ЗВО зарубіжних країн. 

Формуваннѐ підприюмницької компетентності в закладах передвищої та 

вищої освіти: дисертаційні дослідженнѐ Ду Цзінсяй (2020) «Формуваннѐ 

підприюмницької компетентності студентів у закладах вищої освіти КНР»; 

М. Ткаченко (2018) «Формуваннѐ підприюмницької компетентності майбутніх 

фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних 

закладах»; М. Лѐшенко (2017) «Формуваннѐ фахової компетентності з основ 

підприюмництва в майбутніх учителів технологій»; В. Басараб (2016) 

«Формуваннѐ клячових компетентностей майбутніх обліковців з реюстрації 

бухгалтерських даних у професійно-технічних навчальних закладах»; 

І. Зінькова (2020) «Педагогічні умови формуваннѐ підприюмницької культури 

майбутніх фахівців сфери послуг і туризму». Підприюмницька освіта в 

закладах загальної освіти (зарубіжний досвід) В. Сліпенко (2020) «Розвиток 

підприюмницької компетентності в учнів середніх шкіл США» та ін. 

Отже, аналіз проблематики досліджень вітчизнѐних науковців даю 

підстави стверджувати, що проблема використаннѐ неформальної освіти 

ѐк інструменту формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді не була предметом спеціального дослідженнѐ. Відтак, висока 

соціальна значущість проблеми зумовила вибір теми нашого дослідженнѐ. 

Мета статті: на основі термінологічного аналізу клячових понѐть 

дослідженнѐ та узагальненнѐ нормативних документів ЄС, теоретичних 

напрацявань зарубіжних і вітчизнѐних науковців з досліджуваної 

проблеми з’ѐсувати концептуальні засади неформальної підприюмницької 

освіти в країнах Європейського Соязу. 

Методи дослідженнѐ: реалізаціѐ зазначеної у статті мети здійснена 

шлѐхом використаннѐ теоретичних методів дослідженнѐ: термінологічний 

аналіз використано длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробленості порушеної 

проблеми та конкретизації понѐттювого апарату проблеми; метод 

порівнѐльно-змістового аналізу ‒ длѐ визначеннѐ теоретичних засад 

дослідженнѐ; структурно-функціональний метод дозволив дослідити 

організаційні засади неформальної підприюмницької освіти у процесі 
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освітньої діѐльності; длѐ визначеннѐ результатів дослідженнѐ та 

формуляваннѐ висновків – метод систематизації й узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Базова стратегіѐ неформальної освіти в 

країнах Європейського Соязу ґрунтуютьсѐ на Європейському путівнику з 

валідації неформальної та інформальної освіти. Концепціѐ «Lifelong 

Learning» (навчаннѐ впродовж життѐ) стаю клячовоя длѐ розвитку 

суспільства та економіки країни. Дана концепціѐ вклячаю: формальне 

(formal), неформальне (non-formal) та інформальне (informal) навчаннѐ. 

Освіта впродовж життѐ передбачаю всі типи навчаннѐ, що відбуваютьсѐ в 

усіх вікових періодах: діти дошкільного віку, шкільного віку, підлітки, освіта 

дорослих та лядей похилого віку. 

Сучасні тенденції ювропейського суспільства свідчать про 

інтенсифікація розвитку освітньої галузі. Визначну роль у цьому процесі 

відіграла стратегіѐ соціально-економічного розвитку Європейського Соязу на 

період до 2020 року «Європа – 2020» (A European strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth, «Europe – 2020», 2010). Основними 

напрѐмами стратегії було обрано знаннѐ й інновації, сталу економіку, 

підвищеннѐ соціальної зайнѐтості. Відповідно до поставлених завдань було 

розроблено освітня стратегія Співтовариства, що отримала назву «Освіта та 

навчаннѐ – 2020» (European cooperation in education and training («ET 2020»), 

2009). У контексті побудови «суспільства знань» особливої актуальності 

набула концепціѐ «Освіта впродовж життѐ» (Lifelong Learning), що була 

закріплена Меморандумом неперервної освіти Європейської Комісії 

(Лісабон, березень 2000) (A Memorandum on Lifelong Learning, 2000). 

Серед клячових цілей означеної стратегії визначено: забезпеченнѐ 

освіти впродовж всього життѐ та професійної мобільності громадѐн; 

підвищеннѐ ѐкості й ефективності освіти та (професійної) підготовки; 

сприѐннѐ рівності, соціальній згуртованості та формування ефективної 

громадѐнської позиції; підвищеннѐ креативності й інноваційності на всіх 

рівнѐх освіти та професійної підготовки (European cooperation in education 

and training («ET 2020»), 2009). 

У руслі означеної проблеми актуальним ю розглѐд клячових понѐть 

дослідженнѐ: «формальна освіта», «неформальна освіта», «інформальна 

освіта», «компетентність», «компетенціѐ», «підприюмницька 

компетентність», «неформальна підприюмницька освіта» та характеристика 

основних аспектів визначених дефініцій. 

Організаціѐ неформальної освіти ю важливим соціально-політичним 

завданнѐм длѐ більшості країн Європейського Соязу. Неформальна освіта 
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учнівської молоді в країнах Європейського Соязу здійсняютьсѐ в контексті 

нової парадигми «навчаннѐ впродовж життѐ» (life-long education). Освіта 

впродовж життѐ в ювропейських країнах передбачаю всі типи навчаннѐ: 

формальне (formal), неформальне (non-formal) та інформальне (informal), 

навчаннѐ відбуваютьсѐ в усіх вікових періодах: діти дошкільного віку, 

шкільного віку, підлітки, освіта дорослих та лядей похилого віку. 

Визначеннѐ понѐть формальна, неформальна та інформальна освіта 

відповідно до основоположних документів ЄС та РЄ наведено в таблиці 1. 

Таблицѐ 1 

Дефініціѐ клячових понѐть дослідженнѐ в ювропейських нормативно-

правових документах 
Формальне навчання 

(formal) 
Неформальне навчання 

(non-formal) 
Інформальне навчання 

(informal) 

Меорандум безперервної освіти Європейського Соязу 
(A Memorandum on Lifelong Learning, 2000) 

«… результатом освітньої 
діѐльності ю отриманнѐ 
загальновизнаного диплома 
чи атестата» 

«… це навчаннѐ, що 
зазвичай не 
супроводжуютьсѐ видачея 
документів, відбуваютьсѐ в 
закладах освіти або 
громадських організаціѐх, а 
також під час 
індивідуальних занѐть з 
репетитором або тренером» 

«… це індивідуальна 
пізнавальна діѐльність, 
що супроводжую 
щоденне життѐ і не 
обов’ѐзково 
маю цілеспрѐмований 
характер» 

Рекомендації Ради Європи (Рекомендації Ради ЄС, 2012) 

«… відбуваютьсѐ в 
організованому і 
структурованому 
середовищі, спеціально 
призначеному длѐ навчаннѐ, 
та зазвичай веде до здобуттѐ 
кваліфікації, що часто маю 
форму сертифіката чи 
диплома. Вклячаю системи 
загальної освіти, початкову 
професійну підготовку і вищу 
освіту» 

«…навчаннѐ, що 
відбуваютьсѐ в рамках 
планованої діѐльності (щодо 
цілей навчаннѐ, тривалості 
навчаннѐ), причому існую 
певна форма підтримки при 
навчанні; може охоплявати 
програми освоюннѐ 
професійних навичок і 
вмінь, підвищеннѐ 
грамотності дорослих і 
програми базової освіти длѐ 
осіб, ѐкі дочасно завершили 
навчаннѐ у школі» 

«… навчаннѐ, що ю 
результатом щоденної 
діѐльності, пов’ѐзаної з 
роботоя, сім’юя чи 
дозвіллѐм; не носить 
організованого чи 
структурованого 
характеру щодо його 
цілей, тривалості 
навчаннѐ чи підтримки»  

Хартіѐ Ради Європи з освіти длѐ демократичного громадѐнства й освіти з прав лядини 
(Рекомендаціѐ CM/Rec, 2010) 

«… означаю структуровану 
систему освіти й професійної 
підготовки, що охопляю 
дошкільну і початкову, 
середня та вищу освіту. 

«… будь-ѐка запланована 
програма освіти, 
спрѐмована на покращеннѐ 
низки навичок і 
компетентностей за межами 

«… процес, що триваю 
впродовж усього життѐ, 
під час ѐкого кожна 
особа формую свої 
цінності й ставленнѐ, 
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Вона здійсняютьсѐ, ѐк 
правило, у загальноосвітніх і 
професійно-технічних 
закладах і веде до видачі 
офіційного документа про 
освіту» 

формального освітнього 
середовища» 

здобуваю навички і 
знаннѐ під впливом 
власного оточеннѐ та 
щоденного досвіду (сім’ї, 
групи ровесників, сусідів, 
зустрічей із іншими 
лядьми, ресурсів у 
бібліотеці, мас-медіа, 
роботи, ігор тощо)» 

Європейський центр з розвитку професійної освіти CEDEFOP (Cedefop, 2007) 

«… це структуроване (з точки 
зору цілей і часу) навчаннѐ, 
ѐке зазвичай надаютьсѐ 
закладом освіти і 
призводить до сертифікації. 
З позиції учнѐ – навмисне 
навчаннѐ» 

«…це навчаннѐ, засноване 
на запланованій діѐльності, 
ѐка ѐвно не позначаютьсѐ ѐк 
навчаннѐ (з точки зору 
завдань, тривалості 
навчаннѐ або підтримки тих, 
хто навчаютьсѐ), але ѐка 
містить значимий 
навчальний елемент, але 
зазвичай не завершуютьсѐ 
сертифікаціюя» 

«… це щоденне навчаннѐ, 
пов'ѐзане з роботоя, 
сім'юя або відпочинком, 
не організоване і не 
структуроване (з точки 
зору мети, часу і 
підтримки). У більшості 
випадків ненавмисне з 
точки зору учнѐ і не 
призводить до 
сертифікації»  

Закон України «Про освіту» (2017) 

«…це освіта, ѐка 
здобуваютьсѐ за освітніми 
програмами відповідно до 
визначених законодавством 
рівнів освіти, галузей знань, 
спеціальностей (професій) і 
передбачаю досѐгненнѐ 
здобувачами освіти 
визначених стандартами 
освіти результатів навчаннѐ 
відповідного рівнѐ освіти та 
здобуттѐ кваліфікацій, що 
визнаятьсѐ державоя» 

«…освіта, що здобуваютьсѐ, 
ѐк правило, за освітніми 
програмами та не 
передбачаю присудженнѐ 
визнаних державоя освітніх 
кваліфікацій за рівнѐми 
освіти, але може 
завершуватисѐ присвоюннѐм 
професійних та/або 
присудженнѐм часткових 
освітніх кваліфікацій» 

«…це освіта, ѐка 
передбачаю 
самоорганізоване 
здобуттѐ особоя певних 
компетентностей, 
зокрема під час 
повсѐкденної діѐльності, 
пов’ѐзаної з 
професійноя, 
громадськоя або іншоя 
діѐльністя, родиноя чи 
дозвіллѐм» 

 

Як видно з наведеної вище таблиці, у країнах Європейського Соязу 

формальна освіта відбуваютьсѐ в організованому освітньому середовищі, ю 

структурованоя й передбачаю отриманнѐ свідоцтва чи сертифікату. 

Неформальна освіта, ѐк правило, відбуваютьсѐ заплановано та не передбачаю 

сертифікації, зокрема в освітньому глосарії UNESCO «неформальна освіта» – 

це освіта, що інституціолізована, навмисна і спланована суб’юктом освітньої 

діѐльності (Glossary). Інформальне навчаннѐ розглѐдаютьсѐ ѐк самостійне 

навчаннѐ, що відбуваютьсѐ щоденно.  

Українське законодавство неформальну освіту трактую ѐк таку, що 

«здобуваютьсѐ, ѐк правило за освітніми програмами та не передбачаю 
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присудженнѐ визнаних державоя освітніх кваліфікацій за рівнѐми освіти, 

але може завершуватисѐ присвоюннѐм професійних та/або присудженнѐм 

часткових освітніх кваліфікацій» (Закон «Про позашкільну освіту», 2000). 

До сфери неформальної освіти в Україні належить: позашкільна освіта, 

післѐдипломна освіта, освіта дорослих та громадська освіта. 

Дефініціѐ понѐттѐ «неформальна освіта» провідними ювропейськими 

дослідниками подана в таблиці 2. 

Таблицѐ 2 

Дефініціѐ понѐттѐ «неформальна освіта» в зарубіжній науковій думці 
№ Дефініціѐ понѐттѐ Автор та 

джерело 

1 Освітній процес, що характеризуютьсѐ добровільністя, 
доступністя, зоріюнтованістя на педагогічні цілі, 
взаюмодоповненнѐм (доповняю складові частини неперервного 
навчаннѐ, у тому числі формальне навчаннѐ), пріоритетністя 
активної діѐльності й соціальних компетентностей, опороя на 
досвід, прагненнѐм до задоволеннѐ запитів тих, хто навчаютьсѐ 

(Bowyer, 2000, 
р. 49) 

2 Освітній процес, що характеризуютьсѐ врахуваннѐм потреб 
населеннѐ з обмеженими можливостѐми; фокусуваннѐм уваги 
особистості на досѐгненні реальних цілей; гнучкістя в організації і 
методах навчаннѐ 

(Fordham, 
1993) 

3 Неформальна освіта виконую короткострокові і специфічні цілі, не 
передбачаю отриманнѐ документів про освіту, зумовлена коротким 
циклом та терміном навчаннѐ, що ю практичним, гнучким і 
особистісно зоріюнтованим і визначаютьсѐ «знизу – вверх» 

(Simkins, 1977, 
12-15) 

4 Неформальна освіта дію поза формальноя системоя (ю 
екзоформальноя); неформальна освіта ю протилежністя 
формальній освіті (ю антиформальноя); за значеннѐм 
неформальна освіта майже така, ѐк і формальна (ю 
параформальноя); неформальні елементи присутні в межах 
формальної (інтраформальна) 

(Rogers, 2007, 
с. 70) 

5 Це освітній процес, ѐкий організовано длѐ задоволеннѐ 
пізнавальних потреб певної групи лядей, поза межами 
формальної системи освіти 

(Jarvіs, 2007, 
144) 

6 Неформальна освіта – це будь-ѐка організована освітнѐ діѐльність 
за межами встановленої формальної системи, покликана 
служити кліюнтам навчаннѐ та цілі навчаннѐ 

(Coombs & 
Ahmed, 1974, 
с. 8-9) 

 

Отже, більшістя ювропейських учених неформальна освіта 

розглѐдаютьсѐ з позиції навчаннѐ, що відбуваютьсѐ за межами закладу освіти 

та не супроводжуютьсѐ отриманнѐм офіційних документів чи сертифікаціюя, 

відповідно до нормативно-правового забезпеченнѐ країн ЄС. 

Звернемосѐ до інших клячових термінів нашого дослідженнѐ – «компе-

тенціѐ» та «компетентність». Слід зауважити, що загальноприйнѐте тракту-

ваннѐ вище зазначених термінів у науково-педагогічній літературі відсутню. 
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У науковому доробку О. Локшиної зазначаютьсѐ, що термін 

«компетенціѐ» (competence) було запроваджено у США в 1965 році 

американським лінгвістом Н. Хомським (Noam Chomsky), дослідник 

зазначав, що компетенціѐ співвідноситьсѐ з уміннѐми, тобто акцент 

зміщуютьсѐ від «зная» до «можу» (Локшина, 2014, с. 52).  

Імплементаціѐ компетентністного підходу в ювропейську освітня 

систему почалосѐ на межі ХХ-ХХІ століттѐ. У березні 1996 року в місті Берн 

за ініціативи Ради Європи було проведено симпозіум, основним питаннѐм 

ѐкого стали реформи системи освіти. Упровадженнѐ вище зазначеної 

реформи передбачало оволодіннѐ суб’юктами освітнього процесу певних 

компетенцій. Зокрема, у доповіді W. Hutmacher «Клячові компетенції длѐ 

Європи» («Key Competencies for Europe»), було наведено п’ѐть клячових 

компетенцій, визначених РЄ, такими, що необхідні кожному освідченому 

громадѐнину (Hutmacher, 1997). Так, у 2006 році було опубліковано 

«Рекомендації Європейського парламенту та Ради Європи щодо 

формуваннѐ клячових компетентностей освіти впродовж життѐ» 

(Recommendation of the European Parliament and of the Council, 2006). У 

зазначеному документі компетентність визначаютьсѐ ѐк комбінаціѐ знань, 

навичок та вмінь (ставлень). Знаннѐ складаютьсѐ з фактів і цифр, концепцій, 

ідей та теорій, ѐкі вже встановлені та підтримуять розуміннѐ певної сфери 

або предмета; навички визначаятьсѐ ѐк здатність та спроможність 

виконувати процеси й використовувати наѐвні знаннѐ длѐ досѐгненнѐ 

результатів; ставленнѐ описуять диспозиції сприйнѐттѐ і налаштованості 

щодо ідей, лядини або ситуації та спонукаять до відповідних реакцій або 

дій (Recommendation of the European Parliament and of the Council, 2006). 

Дефініціѐ понѐттѐ «компетентнісний підхід» (competency-based 

education, CBE-підхід) уперше запропонована Р. Уайтом (R. White) у 1959 році 

в дослідженні «Переглѐд понѐттѐ мотивації: концепціѐ компетентності». Під 

компетентністним підходом більшість ювропейських дослідників розуміять 

побудову освітнього процесу з позиції розвитку особистості. 

Експерти програми Definition and Selection of Competencies термін 

«компетентність» визначаять ѐк: «здатність успішно задовольнѐти 

індивідуальні або соціальні потреби, здійснявати діѐльність чи виконувати 

поставлені завданнѐ. Кожна компетентність базуютьсѐ на поюднанні 

взаюмопов’ѐзаних пізнавальних ставлень та практичний навичок, знань, 

умінь, що можна мобілізувати длѐ активної дії (Rychen, 2002, р. 8). 

У звіті «Клячові компетентності длѐ успішного життѐ та успішно 

функціонуячого суспільства 2003 року (Key competencies for a successful life 
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and well-functioning society), компетентність трактуютьсѐ ѐк «…здатність 

індивіда успішно відповідати складним вимогам у конкретному контексті 

шлѐхом мобілізації психо-соціальних ресурсів, вклячаячи ѐк когнітивні, так і 

некогнітивні аспекти» (Rychen and Salganik, 2003, р. 43). 

Основоположними документами, у ѐких акцентовано увагу на 

необхідності впровадженнѐ компетентністного підходу в ювропейський 

освітній простір, ю: Всесвітніѐ деклараціѐ про освіту длѐ всіх «Назустріч 

базовим освітнім потребам» (World Declaration on Education for All 

«Meeting Basic Learning Needs») Таїланд, 1990 рік (World Declaration on 

Education for All and Framework for Action to Meet Basic Learning Needs, 

1990). Доповідь Міжнародної комісії з освіти длѐ ХХІ століттѐ, розроблена в 

межах ЮНЕСКО «Освіта. Прихований скарб» або Доповідь Жака Делора 

1996 року. Доповідь Ради Європи «Клячові компетентності в Європі» (Key 

Competencies in Europe), представлена В. Хутмахером (Walo Hutmacher) у 

1996 році (Hutmacher, 1997). У 1997-2003 році в країнах Європейського 

Соязу проводитьсѐ дослідженнѐ DeSeCo «Визначеннѐ та добір 

компетентностей» (Definition and Selection of Competences), що відіграло 

важливу роль у визначенні клячових компетентностей, необхідних длѐ 

навчаннѐ впродовж життѐ. У 2018 році Європейська Рамка клячових 

компетентностей длѐ навчаннѐ впродовж життѐ оновлена відповідно до 

Рекомендацій РЄ «Про клячові компетентності длѐ навчаннѐ впродовж 

життѐ» (2018/C 189/01). В оновленій рамці незмінними залишилисѐ вісім 

компетентностей, серед ѐких і підприюмницька. 

Ми поділѐюмо точку зору української дослідниці О. Овчарук, що 

підприюмницька компетентність учнівської молоді – клячова ознака 

майбутнього професіонала ХХІ століттѐ. Економічні та підприюмницькі 

знаннѐ ю невід’юмноя складовоя світоглѐду освіченої особистості. Саме 

підприюмницька освіта дасть можливість особистості здобути матеріальну 

та моральну незалежність від держави, саме вона ю неодмінноя умовоя 

самореалізації особистості, її свободи (Овчарук, 2004, с. 27). 

У низці документів Європейського Соязу та Ради Європи підтверджено 

важливість формуваннѐ підприюмницької компетентності дітей та учнівської 

молоді. Уперше на питаннѐ формуваннѐ підприюмливості шкільної молоді 

Європейський Сояз звернув увагу в 2003 році в «Зеленій книзі» з питань 

підприюмливості в Європі. Рамкова програма ЄС «Щодо розвитку клячових 

компетентностей до 2006 року» основними компетентностѐми визначала 

зокрема почуттѐ ініціативності та взаюмодії (Sense of initiative and 

entrepreneurship), а вже до 2018 року до клячових компетентностей 
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віднесено підприюмницьку компетентність (Entrepreneurship competence). У 

2013 році Європейський Сояз оприляднив «План дій з навчаннѐ 

підприюмливості на період до 2020 року», у ѐкому підкреслено значну роль, 

ѐку відіграю у формуванні підприюмницьких компетентностей саме 

неформальна освіта, освіта впродовж життѐ, що виконую переважно 

компенсаторну та коригувальну функція, ю більш гнучкоя до викликів 

сучасного суспільства та миттюво реагую на його виклики та потреби. 

Потреба розвитку підприюмницьких здібностей у дітей та учнівської 

молоді розглѐдаютьсѐ також у таких стратегічних документах, ѐк «Європа 

2020», ѐка базуютьсѐ на трьох основних засадах: «Співдружність 

інновацій», «Мобільна молодь» і «Програма нових здатностей та 

працевлаштуваннѐ». Саме ці стратегічні документи стали основоя длѐ 

розвитку неформальної педагогічної освіти дітей та учнівської молоді у 

другому десѐтиріччі ХХІ ст. 

Європейська довідкова система (Key Competences for Lifelong 

Learning. A European Reference Framework) визначаю підприюмницьку 

компетентність ѐк клячову і пропоную таке трактуваннѐ – здатність 

особистості втілявати ідеї в життѐ. Вона вклячаю креативність, творчість, 

інноваційність, здатність до ризику, а також здатність планувати та 

організовувати діѐльність, що сприѐю досѐгнення поставлених завдань (Key 

Competences for Lifelong Learning, 2006). 

Підприюмництво – це здатність реагувати на можливості та ідеї та 

перетворявати їх у цінності длѐ інших (Key Competences for Lifelong 

Learning, 2006). 

Проведений аналіз наукової літератури, узагальняячих доповідей 

міжнародних проюктів з проблеми дослідженнѐ свідчить, що формуваннѐ 

підприюмницької компетентності учнівської молоді та підприюмницька 

освіта ю важливим соціально-політичним завданнѐм освітньої діѐльності 

абсолятної більшості країн ЄС. Низка ювропейських країн маю конкретні 

стратегії розвитку підприюмницької освіти, що реалізуятьсѐ ѐк у межах 

шкільної освіти, так і освіти впродовж життѐ (lifelong learning). 

На основі звіту European Commission/EACEA/Eurydice (Andersen et al., 

2017) нами було встановлено, що окремі країни Європейського Соязу 

маять конкретні освітні стратегії, що сприѐять формування 

підприюмницької компетентності учнівської молоді. Зокрема: Бельгіѐ: «План 

дій на 2011-2014 роки, сприѐннѐ підприюмницькому духу та 

підприюмництву»; у 2014 ріці розроблено та впроваджено Entrepreneurship 

3.15: 3 Axes» та «15 Levers for an Entrepreneurial Generation», стратегіѐми 
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керую Агентство з питань підприюмництва та інновацій (AEI); оновлений план 

дій «Підприюмницька освіта 2015-2019» (Ondernemend onderwijs 2015-2019), 

стратегіѐ дію і на сьогоднішній день. Естоніѐ: The «Entrepreneurship Education 

Development Plan: Be Enterprising!». Фінлѐндіѐ: «Guidelines for 

Entrepreneurship Education», стратегіѐ підтримуютьсѐ мережея 19-ти 

регіональних центрів з питань підприюмництва (YES). Швеціѐ в 2009 році 

прийнѐла стратегія «Strategy for Entrepreneurship in the Field of Education». 

Норвегіѐ: «Entrepreneurship as natural a choice as employment». Саме 

конкретні стратегії стосуятьсѐ найширшого спектра питань та дій щодо 

формуваннѐ підприюмницької компетентності дітей та учнівської молоді. 

Освітні стратегії Болгарії, Польщі та Австрії акцентуять увагу на 

важливості формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської молоді в 

контексті навчаннѐ впродовж життѐ. З 2014 року в Болгарії впроваджуютьсѐ 

освітнѐ стратегіѐ «National Strategy for Lifelong Learning 2014-2020»; Польща – 

стратегіѐ «Lifelong Learning Perspective»; Австріѐ – «LLL:2020». 

Молодіжні стратегії підприюмницької освіти активно впроваджуятьсѐ 

у Словенії – «National Programme for Youth 2013-2022»; Словаччині – 

«National Youth Strategy 2014-2020» та Сербії – «National Youth Strategy 

2015-2020». 

Освітні стратегії Греції «New School» та Латвії «Education Development 

Guidelines» також акцентуять увагу на необхідності формуваннѐ 

підприюмницької компетентності учнівської молоді. 

Стратегії економічного розвитку, підприюмливості та зайнѐтості 

упроваджено в Литві – «Entrepreneurship 2020 Action Plan»; Румунії – 

«Strategy for the Development of the Small and Medium Enterprises Sector» та 

Іспанії – «Strategy for Entrepreneurship and Youth Employment». 

Інноваційні стратегії: Чехії – «Research and Innovation Strategy for 

Smart Specialisation 2014-2020» (RIS); Дагії – «Denmark: A Nation of 

Solutions» та Франції – «New Deal for Innovation» також розглѐдаять 

підприюмницькі знаннѐ та вміннѐ, ѐк одні з клячових в контексті 

глобалізаційного суспільства. 

Розробка стратегій стосуютьсѐ навчальних та освітніх програм, форм 

та методів роботи з учнівськоя молоддя та отриманнѐ практичного 

підприюмницького досвіду. 

Відповідно до освітніх стратегій, країни Європейського Соязу 

розглѐдаять результати сформованості підприюмницької компетентності 

учнівської молоді на трьох основних рівнѐх: ставленнѐ (attitudes) ‒ 

упевненість у собі, почуттѐ ініціативи; навички (skills) ‒ креативність, 
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плануваннѐ, фінансова грамотність, управліннѐ ресурсами, управліннѐ 

невизначеністя/ризиком, робота в команді; знаннѐ (knowledge) про 

оціняваннѐ можливостей, розуміннѐ ролі підприюмницької компетентності в 

житті суспільства (Andersen et al., 2017, с. 158). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, в 

умовах глобалізації та трансформації суспільства формуваннѐ підприюм-

ницької компетентності учнівської молоді в країнах Європейського Соязу ю 

необхідноя умовоя длѐ гармонійного розвитку суспільства. Трансформаціѐ 

національної системи освіти країн-членів Європейського Соязу відбуваютьсѐ 

не уніфіковано, а маю певні особливості в кожній освітній системі. Аналіз 

джерельної бази показав, що педагогічній літературі накопичена значна 

кількість вітчизнѐних і зарубіжних наукових довідок щодо неформальної 

освіти в країнах Європейського Соязу, проте питаннѐ неформальної 

підприюмницької освіти в країнах Європейського Соязу ю маловивченим. 

Слід підкреслити синхронізація баченнѐ компетентністного підходу в 

клячових документах Європейського Соязу, Ради Європи та Законах 

України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», тому в руслі подальшого 

становленнѐ та розвитку компетентністного підходу та неформальної 

підприюмницької освіти дітей та учнівської молоді в Україні вбачаюмо 

перспективним упровадженнѐ прогресивного ювропейського досвіду в 

освітній процес закладів освіти України. 
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РЕЗЮМЕ 
Авраменко Вита. Концептуальные основы неформального 

предпринимательского образованиѐ детей и молодежи: европейский опыт. 
Целья статьи ѐвлѐетсѐ раскрытие сущности клячевых понѐтий: 

«неформальное образование», «предпринимательское образование», 
«предпринимательскаѐ компетентность», «неформальное предпринимательское 
образование», а также анализ основных нормативно-правовых документов, 
регламентируящих образовательнуя деѐтельность в области неформального 
предпринимательского образованиѐ детей и молодежи в странах Европейского 
Сояза. В статье на основе анализа зарубежных нормативно-правовых, официальных 
документов и научных источников охарактеризованы концептуальные основы 
развитиѐ неформального предпринимательского образованиѐ в странах 
Европейского Сояза. Проанализирована дефинициѐ клячевых понѐтий исследованиѐ 
и их основных структурных элементов. 

Ключевые слова: неформальное образование, предпринимательскаѐ 
компетентность, предпринимательское образование, внешкольное образование, 
учащаѐсѐ молодежь, образовательное пространство стран Европейского Сояза, 
обучениѐ в течение жизни. 

SUMMARY 
Avramenko Vita. Conceptual Principles оf Non-Formal Entrepreneurship Education оf 

Children and Student Youth: European Experience. 
The aim of the article is to reveal the essence of the key concepts: “non-formal 

education”, “entrepreneurship education”, “entrepreneurial competence”, “non-formal 

entrepreneurship education”, as well as analysis of basic legal documents governing educational 

activities in non-formal entrepreneurship education of children and students. Young people in the 

countries of the European Union. The article, based on the analysis of foreign normative-legal, 

official documents and scientific sources, characterizes the conceptual bases of non-formal 

entrepreneurship education development in the countries of the European Union. The definition 

of key research concepts and their main structural elements are analyzed. 

Current trends in the European society indicate the intensification of the development of 

education. The strategy of socio-economic development of the European Union for the period up 

to 2020 “Europe – 2020” played a significant role in this process. It should be noted that one of 

the basic documents emphasizing the need to introduce a competence-based approach to the 

European educational space is: World Declaration on Education for All “Meeting basic 

educational needs”, Thailand, 1990, implementation of the competence-based approach in the 

European education system began at the border of the XX-XXI centuries. 

One of the key competencies for lifelong learning is entrepreneurship. The need to 

develop entrepreneurial skills in children and students is addressed in such strategic 

documents as “Europe 2020”, which is based on three main principles: “Innovation 

Community”, “Mobile Youth” and “Program of New Skills and Employment”. It is this 

strategic document that became the basis for the development of non-formal pedagogical 

education of children and students in the second decade of the XXI century. 

For the first time, the European Union drew attention to the issue of shaping the 

entrepreneurship of schoolchildren in 2003 in the Green Paper on Entrepreneurship in 

Europe. The EU Framework Program “On the development of key competencies until 2006” 

defined the main competences as the sense of initiative and interaction, and by 2018 the key 
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competences include entrepreneurship competence. In 2013, the European Union published 

an “Action Plan for Entrepreneurship Education for 2020”, which emphasizes the significant 

role that non-formal education plays in the formation of entrepreneurial competences. 

Key words: non-formal education, entrepreneurial competence, entrepreneurship 

education, out-of-school education, student youth, educational space of the European Union 

countries, lifelong learning. 
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CITIZENSHIP EDUCATION IN THE OUT-OF-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS 

OF UKRAINE: METHODOLOGICAL FOUNDATIONS 
 

The article highlights methodological foundations of the citizenship education in the 

out-of-school education institutions of Ukraine. It analysis scientific approaches which form 

the basis for citizenship education of the personality in the out-of-school education institution 

of Ukraine, in particular personality-centered, activity, competence, systems, 

anthropological, axiological and cultural scientific approaches. It is proved that citizenship 

education should also be based on the values of active life position, personal effectiveness, 

truth, truthfulness and critical thinking, mutual respect, open communication and effective 

cooperation, human rights and joint protection of these rights. 

Key words: citizenship education, out-of-school education, methodological 

foundations of the citizenship education. 
 

Introduction. Building civil society in Ukraine as an environment for 

personal and public interests, the sphere of self-realization of free individuals 

responsible for their own actions on the basis of beliefs and values requires 

improvement of citizenship education. Citizenship education is a systematic 

specialized preparation of an individual for public life in a democracy. It is a 

complex dynamic system that encompasses civic knowledge, which is the basis for 

forming representations on the peculiarities of the citizen functioning in the socio-

political, legal, socio-economic and cultural space of a democratic state, civic skills 

and experience of participation in socio-political life, and implementation of the 

civic knowledge in practice; civic virtues – norms, attitudes, values and qualities 

that characterize the citizen of a democratic society. 

The issue of forming a citizen of Ukraine is addressed in a number of 

state documents, as well as draft concepts of citizenship, national and patriotic 

education, in particular: “The concept of national-patriotic education in the 

education system of Ukraine” (2019); “Concept of Civic Education Development 

in Ukraine” (2018); “National Strategy for Promoting Civil Society Development 
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in Ukraine for 2016-2020” (2015); “Concept of national-patriotic education of 

children and youth” (2015); “Concept of the National target program of 

patriotic education of citizens for 2013-2017” (2012); “The Concept of Civic 

Education in Ukraine” (2012); “Concept of national education of student youth” 

(2009); “Concept of national-patriotic education” (2009); “Concept of the 

national education system” (1996), etc. 

In this context the out-of-school education institution has become a 

center for the citizenship formation, which should promote development of a 

democratic political culture, formation of civic competence, civic knowledge, 

skills, dignity and responsibility of student youth, their awareness of 

democratic principles and human rights. 

Analysis of relevant research. The phenomenon of citizenship education 

was considered by many scientists, namely: O. Bachynska, I. Bekh, 

O. Bezkorovaina, M. Boryshevskyi, M. Burhin, K. Chorna, T. Demianiuk, 

N. Derevianenko, P. Ihnatenko, V. Ivanchuk, O. Kyrychuk, V. Popluzhnyi, 

O. Sukhomlynska, T. Tytarenko, O. Varianko, O. Vyshnevskyi and others. 

At the same time, the problem of citizenship education in the out-of-

school education institutions of Ukraine has not been fully revealed. 

The aim of the study is to highlight methodological foundations of 

citizenship education in the out-of-school education institutions of Ukraine. 

Research methods. To achieve the goal, the following research methods 

were used: general scientific – analysis, synthesis, generalization, comparison; 

specific scientific – terminological analysis, systems-structural method, etc. 

Research results. Citizenship is an integrative unity of qualities and 

characteristics of the individual that determine his social orientation, readiness 

to achieve personal socially significant interests, goals consistent with the 

priority state goals, conditions, personal needs and opportunities accepted in 

society by moral norms. Citizenship characterizes the degree of civilization of 

the state and society; a set of feelings and experiences that reflect the state of 

unity of society, social optimism, tolerance; determines the level of moral, legal 

and political culture of society. 

Citizenship as a complex integrative unity is concretized in the socio-

legal, moral-ethical and socio-psychological aspects of the process of civic 

education of student youth. 

The socio-legal aspect of citizenship is a sufficient level of development 

of democratic consciousness, acceptance by future citizens of democratic 

values, experience of democratic relations, readiness to actively participate in 

governing the state. Citizenship determines the norms, principles of social and 
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legal interaction of the state and government with the institutions of civil 

society and its individual citizens. 

The moral and ethical aspect of citizenship is the level of moral culture of 

society, which assesses the degree of approach of society to such ideals as 

duty, responsibility, dignity, conscience, patriotism, humanity, mercy. 

Socio-psychological aspect of citizenship is a sense of unity with the 

country, society, social optimism, love for the Motherland, determination and 

resilience in overcoming life difficulties, a sense of social and national fullness, 

tolerance. 

The main strategic directions of citizenship education are: 

• legal education of citizens, in particular shaping understanding of their 

own constitutional rights and responsibilities and the ability to exercise them; 

• strengthening the ability to participate in public life and use 

opportunities to influence decision-making processes at the national and local 

levels (realization of the right to participate) (Order of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine of October 3, 2018 № 710-r “On approval of the Concept of civic 

education in Ukraine”, 2018). 

According to the Law of Ukraine “On Education” (Law of Ukraine “On 

Education”, 2017), its purpose is the comprehensive development of man as a 

personality and the highest value of society, its talents, intellectual, creative 

and physical abilities, formation of values and competences necessary for 

successful self-realization, education of responsible citizens capable of 

conscious social choosing and directing their activities for the benefit of others 

and society, enriching on this basis the intellectual, economic, creative, cultural 

potential of Ukrainian people, raising the educational level of citizens to ensure 

sustainable development of Ukraine and its European choice. 

The Strategy of National-Patriotic Education of Children and Youth for 

2016-2020 stipulates that formation of values and civic identity in children and 

students should be based on the heroic struggle of the Ukrainian people for 

self-determination and creation of their own state, ideals of freedom, unity and 

statehood. 

The educational process in the out-of-school education institution should 

be an integral part of a holistic educational process and be based on: 

• spiritual values of the Ukrainian people (national identity, dignity, 

unity, freedom); 

• universal values, in particular: 

- moral and ethical (dignity, honesty, justice, respect for the institution of 

the family, care, respect for oneself and others); 
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- socio-political (freedom, democracy, cultural diversity, respect for the 

native language and culture, patriotism, respect for the environment, respect 

for the law, responsibility and solidarity). 

Citizenship education should also be based on the values of active life 

position, personal effectiveness, truth, truthfulness and critical thinking, mutual 

respect, open communication and effective cooperation, human rights and 

joint protection of these rights. 

The purpose of citizenship education is formation and development in 

citizens of Ukraine of civic competencies aimed at establishing and protecting 

statehood and democracy, the ability to defend their rights, civic 

responsibilities, take responsibility for their own lives, to establish harmonious 

relations between family members during the life of the territorial community. 

Tasks of citizenship education in the out-of-school education institutions 

are: 

• formation of civic (state), national and cultural identity; 

• promoting development of the Ukrainian language, raising the spiritual 

level of the Ukrainian people and awareness of its moral norms; 

• formation of respect for human honor and dignity, human rights and 

freedoms and the ability to protect them; 

• formation of civic responsibility for socio-political processes, acquisition of 

skills of democratic governance at the local level and participation in public affairs; 

• formation and development of critical thinking and media literacy, the 

ability to apply them in practice; 

• introduction of inclusive learning ideas; 

• formation of an active life position, ability to public initiatives and 

volunteering; 

• formation of skills of constructive interpersonal and social interaction 

based on mutual respect, exchange of experience and cooperation; 

implementation of the principles of solidarity and concern for the common 

good (Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 3, 2018 № 710-r 

“On approval of the Concept of civic education in Ukraine”, 2018). 

Civic competences are based on defined values, principles of the rule of 

law, democracy and enable everyone to take an active part in society, act 

effectively and feel their belonging to the local community and the state as a 

whole. 

The range of civic competences includes: 

• understanding of one’s own civic (state), national and cultural identity, 

respect for other cultures and ethnic groups; 
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• ability to preserve Ukrainian traditions and spiritual values, availability of 

relevant knowledge, skills and abilities, ability to realize one’s potential in modern 

society; 

• understanding the importance of national memory and its impact on 

socio-political processes; 

• knowledge of the European values, in particular the principles of 

democracy, and the ability to apply them in everyday life; 

• understanding and perception of the value of human rights and 

freedoms, ability to defend one’s rights and the rights of others; 

• understanding and perception of the principles of equality and non-

discrimination, respect for human dignity, tolerance, social justice, integrity, ability 

to embody them in their own patterns of behavior, ability to prevent and resolve 

conflicts; 

• knowledge and understanding of the state system, public 

administration in all spheres of public life at the national and local levels;  

• knowledge of the mechanisms of participation in public, socio-

political and state life and ability to apply them together with decision-

making at the national and local levels; responsible attitude to their civil 

rights and responsibilities related to participation in socio-political life; 

• ability to form and argue one’s own position, respecting different 

opinions/positions, if they do not violate the rights and dignity of others; 

• ability to critically analyze information, consider issues from different 

positions, make informed decisions; 

• ability to socially communicate and ability to work together to solve 

problems of different levels of community, in particular through 

volunteering (Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of October 3, 2018 

№ 710-r “On approval of the Concept of civic education in Ukraine”,  2018). 

Important methodological landmarks in the education of student youth 

in the out-of-school education institutions of Ukraine as subjects of civic action 

are personality-centered, activity, competence, systems, anthropological, 

axiological and cultural scientific approaches.  

Personality-centered approach in pedagogy is considered by Ukrainian 

scholars as a synthesis of the areas of pedagogical activity focused on its main 

goal – personality, as an explanatory principle that reveals the mechanism of 

personal formation. 

Within the personality-centered approach, man is the highest goal of 

social development, which provides the necessary conditions for the full 

realization of all his potentials, achieving harmony in socio-economic and 
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spiritual spheres of life, the highest development of a particular human 

personality. 

From the standpoint of humanism, the ultimate goal of citizenship 

education is that everyone can become a full-fledged subject of activity, 

knowledge and communication, i.e. a free, self-sufficient being, responsible for 

everything that happens in this world. Personality-centered approach involves 

knowledge not only of the personality of the pupil, student, but also all the 

relationships that affect this personality. Personality-centered approach in out-

of-school education is not a passive adaptation of the teacher to the 

characteristics of the pupil, but an active search for the most effective ways of 

educational influence on him, taking into account his personal qualities. 

The study of the personality, according to scientists, is not possible 

without considering his activities. Therefore, the next scientific approach to be 

considered, is activity. 

Activity approach requires the cultivation of an effective position of the 

individual in order to form a positive motivational sphere, moral and spiritual 

self-improvement, formation of civic position and so on. This approach makes it 

possible to trace the change of the motivational component in the process of a 

particular activity (training, education, etc.). 

Activity is one of the fundamental concepts of the classical philosophical 

tradition, which captures in its content the act of clash of purposeful will, on 

the one hand, and the objective laws of existence – on the other. According to 

this reasoning, the structure of activity traditionally distinguishes between the 

subjective component (goal-setting subject) and the objective component that 

is the subject of activity. 

Activity is a specifically human way of relating to one’s own existence, 

through which man creatively transforms nature and the world around him, 

becoming an active independent subject. 

The importance of substantive activity as the basis for the development 

of essential human forces is reflected in the works of S. Rubinstein, who put 

forward and developed from a philosophical, pedagogical and psychological 

point of view the principles of activity approach, unity of consciousness and 

activity. 

Competence-based approach is in tune with the activity direction in 

citizenship education, which is innovative for pedagogical methodology in the field 

of civic education and is just beginning to be introduced into pedagogical practice. 

Civic competence of the individual implies a number of established qualities. 

Competence is a certain complex that combines knowledge, skills and actions, i.e. 
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the ability to mobilize knowledge/skills in a particular situation. Competent is one 

whose activities and behavior are adequate to the problems that arise. Thus, 

competence is something other than just knowledge and skills, although it is 

manifested in knowledge and skills. Competence is the ability to establish and 

implement a connection between knowledge, skills and the situation. The main 

thing in competence is not to “know” or “be able”, but to mobilize certain 

knowledge or skills at the right time. A necessary condition for the formation of 

competence is personal experience in solving a particular situation. 

According to the Concept of the “New Ukrainian School”, competence is 

a dynamic combination of knowledge, ways of thinking, views, values, skills, 

abilities, and other personal qualities that determine a person’s ability to 

successfully conduct professional and/or further educational activities. One of 

the key competences of a school graduate, according to the Concept, is social 

and civic competences (New Ukrainian school: key competences). 

Competence-based approach has a number of advantages – transition 

from knowledge transfer to their acquisition, high motivation to work on the 

implementation of this knowledge in practice, personality-centered nature of 

citizenship education. Competence-based approach, without denying the 

knowledge component of citizenship education, aims to present knowledge in 

a form that will lead to one’s personal self-actualization and implementation in 

the experience of civic behavior. However, implementation of the competence-

based approach is associated with certain difficulties, as this approach involves 

implementation of the process of citizenship education through the 

introduction of educational tasks – situations, active use of problem-based 

learning and social design without diminishing the importance of knowledge. 

The citizenship education is focused on the development of civic 

competence of the individual as a set of readiness and abilities that allow him to 

actively, responsibly and effectively implement the full range of civil rights and 

responsibilities in a democratic society, apply his knowledge and skills in practice. 

Accordingly, within the framework of democratic theories it is expedient to speak 

not about formation of certain given qualities of the personality, but about 

creation of conditions for the development of competences. 

Systems approach in pedagogical science involves highlighting the links 

between the elements of the system, establishing the impact of links on the 

development of the system as a whole, as well as each of its elements on the 

development of the personality. The process of the personality development and 

its result are considered as criteria for the effectiveness of the educational 

process. 
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Systems approach is defined by a number of principles: integrity, 

hierarchy, structuring, plurality and systematics. The latter principle, in its 

essence, combines all other principles, as it shows that each object can have all 

the features of the system. 

The process of education includes a whole range of elements, such as 

transfer of experience gained by previous generations, influence of staff and 

educators, formation of a worldview, ethical skills and aesthetic views, 

adaptation of the personality in society and so on. Accordingly, education of 

student youth as a subject of civic action in terms of a systems approach is a 

complex system that encompasses a large number of goals, objectives, 

principles, forms and methods. Influencing students is impossible without 

realizing the uniqueness of each individual, both psychologically and 

physiologically. In addition, the effective education of students is impossible 

without understanding that the individual in the process of his formation can 

change dramatically under the influence of the team, the media, books, 

movies and other factors. 

Systems approach to education allows separating and carefully studying 

each element of the system separately, analyzing and comparing them with 

each other, combining into a single structure. This reveals all their 

commonalities and differences, contradictions and unifying characteristics, the 

priority of some elements over others, the dynamics of development of each 

element and the system as a whole. 

Within the systems approach, the system-forming factor is the ideal 

image of a person who has reached the peak of his development, the personal 

standard of personal, social, civic and professional achievements. In this 

context, the elements of the system include not only the subjects of activity, 

but also the system of knowledge, skills, abilities and motives. 

Systems approach is the basis of civic education as a holistic multilevel, 

hierarchical, interdependent, determined open process in its continuous 

development and self-development, aimed at forming a holistic comprehensively 

developed personality, his formation as an active citizen (Babkina, 2016). 

Anthropological approach takes into account the achievements of all 

human sciences in order to obtain a holistic and systematic knowledge of its 

development and self-development as a member of society. 

A significant contribution to the development of the anthropological 

approach as the basis of the process of education in general and citizenship 

education in particular was made by B. Bim-Bad, V. Zinchenko, I. Ziaziun, 

V. Maksakova, V. Slastionin, V. Shynkaruk. 
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Anthropological approach in pedagogy (according to B. Bim-Bad) is the 

ratio of any knowledge of the educational phenomena and processes with 

knowledge of human nature. Anthropological approach involves obtaining 

pedagogical knowledge by a method that ensures the organic integration of 

man into pedagogy; understanding of anthropological principles of theory and 

practice of education; anthropological nature of axiomatics, theory, problems 

and methodology of development and solution of problems of formation and 

development of the personality during and as a result of educational processes. 

Features of the anthropological approach in the out-of-school education 

of the individual as a subject of civic action are: 

• perception of a person as a basic value, the ultimate goal of education, 

awareness of the integrity of the structure of the individual and the 

relationship of individual aspects of its development; 

• taking into account natural abilities of man in the process of education. 

Anthropological approach is based on the principle of integrity in relation 

to man, because man is a synthesis of body, soul, spirit and mind. Accordingly, 

knowledge of the individual is only one of the elements of this complex and a 

multifaceted structure, which also includes its value orientations, moral and 

volitional qualities, features of emotional and physical development. 

Axiological approach is organically inherent in humanistic pedagogy, 

because from the standpoint of humanistic pedagogy, people are seen as the 

highest value of society and the goal of social development. After all, it is civic 

values that embody all the cultural experience of previous generations in the 

field of state building, preservation and strengthening of their state as the most 

important functional structure of society. At the same time, civic values cover 

the entire experience of the human person in all aspects of his life. 

Value orientations in citizenship education are determined by the system 

of public relations, the content of education and upbringing, conditions of 

development, features of life experience and personality. 

Accordingly, the role of the axiological approach is to identify and justify 

the system of values necessary for the successful life of the individual in 

modern society. 

Within the culturological approach to education of students as subjects 

of civic action, this process is considered as a purposeful influence on the 

formation of students’ culture of citizenship or civic culture. Ideas about the 

need to educate the citizen of Ukraine on the basis of national and cultural-

historical traditions are found in the pedagogical heritage of H. Vashchenko, 

S. Rusova, V. Sukhomlynskyi, K. Ushynskyi and others. In modern conditions it is 
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necessary to have the optimal ratio of universal and national values in the 

system of citizenship education, as well as taking into account ethnocultural 

features and regional specifics. 

The content of culture (values, ways of activity and communication, 

symbolic language, etc.) has developed historically, with emergence of new 

needs and forms of human existence, development of their relationship to 

each other, society, nature, formation of new ways of transformation and 

social experience. 

The cultural conformity of civic education is connected with the national 

traditions of public consciousness development. Personality, formation of 

which takes place in a particular socio-cultural environment, belongs to a 

certain ethnic group. As a result, culturological approach is transformed into an 

ethnopedagogical one. In this transformation the unity of the universal, 

national and individual is revealed. Ethnopedagogization of the education 

system is considered by researchers to be one of the most important 

conditions for educating student youth as subjects of civic action. 

Conclusions and prospects for further research. Summarizing the above, 

the methodological foundations of the citizenship education in the out-of-

school education institutions of Ukraine are such scientific approaches as 

personality-centered, activity, competence, systems, anthropological, 

axiological and cultural scientific approaches. Detailed consideration of these 

approaches helps to understand the multifaceted essence of the phenomenon 

under study. The prospects of further research are seen in revealing the 

genesis of citizenship education in the out-of-school education institutions of 

Ukraine. 
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РЕЗЮМЕ 
Бойченко Марина. Гражданское воспитание во внешкольных образовательных 

учреждениѐх Украины: методологические основы. 
В статье освещены методологические основы гражданского воспитаниѐ в 

учреждениѐх внешкольного образованиѐ Украины. Анализируятсѐ научные подходы, 
которые составлѐят основу гражданского воспитаниѐ личности во внешкольном 
образовательном учреждении Украины, в частности личностно-ориентированный, 
деѐтельностный, компетентностный, системный, антропологический, 
аксиологический и культурологический подходы. Доказано, что гражданское 
воспитание также должно основыватьсѐ на ценностѐх активной жизненной 
позиции, личной эффективности, правды, правдивости и критического мышлениѐ, 
взаимного уважениѐ, открытого общениѐ и эффективного сотрудничества, прав 
человека и совместной защиты этих прав. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, внешкольное образование, 
методологические основы гражданского воспитаниѐ. 

АНОТАЦІЯ 
Бойченко Марина. Громадѐнське вихованнѐ в закладах позашкільної освіти 

україни: методологічні засади. 
У статті висвітлено методологічні засади громадѐнського вихованнѐ в 

закладах позашкільної освіти України. Проаналізовано наукові підходи, ѐкі 
становлѐть основу громадѐнського вихованнѐ особистості в закладі позашкільної 
освіти України, зокрема особистісно оріюнтований, діѐльнісний, компетентнісний, 
системний, антропологічний, аксіологічний та культурологічний підходи. Доведено, 
що громадѐнське вихованнѐ також маю базуватисѐ на цінностѐх активної життювої 
позиції, особистої ефективності, правди, правдивості та критичного мисленнѐ, 
взаюмоповаги, відкритого спілкуваннѐ й ефективної співпраці, прав лядини та 
спільного захисту цих прав. 

З’ѐсовано, що громадѐнськість ѐк складна інтегративна юдність 
конкретизуютьсѐ в соціально-правовому, морально-етичному та соціально-
психологічному аспектах процесу громадѐнського вихованнѐ учнівської молоді. 

Соціально-правовий аспект громадѐнськості ѐвлѐю достатній рівень розвитку 
демократичної свідомості, прийнѐттѐ майбутніми громадѐнами демократичних 
цінностей, досвіду демократичних відносин, готовності до активної участі в 
управлінні державоя. Громадѐнськість визначаю норми, принципи соціально-правової 
взаюмодії держави і влади з інститутами громадѐнського суспільства та окремими 
його громадѐнами. 

Морально-етичний аспект громадѐнськості – це рівень моральної культури 
суспільства, що оціняю ступінь наближеннѐ суспільства до таких ідеалів, ѐк 
обов’ѐзок, відповідальність, гідність, совість, патріотизм, гуманність, милосердѐ. 

Соціально-психологічний аспект громадѐнськості – це почуттѐ юдності з 
країноя, суспільством, соціальний оптимізм, лябов до Батьківщини, рішучість і 
стійкість у подоланні життювих труднощів, відчуттѐ соціальної й національної 
повноцінності, терпимість. 

Ключові слова: громадѐнське вихованнѐ, позашкільна освіта, методологічні 
основи вихованнѐ громадѐнськості. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ЗА КОРДОНОМ: 

ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ВІЙСЬКОВОЇ 

ОСВІТИ 
 

Розбудова системи освіти незалежної України потребую ѐкісних реформ з метоя 
підготовки висококваліфікованих фахівців. Це стосуютьсѐ і системи військової освіти, 
зокрема і з оглѐду на зовнішня військову агресія стосовно України. Важливим у цьому 
аспекті ю вивченнѐ й узагальненнѐ досвіду закордонних країн, зокрема Сполучених 
Штатів Америки та інших країн-членів НАТО, у контексті виокремленнѐ позитивних 
ідей зарубіжного досвіду та його імплементації в систему підготовки фахівців сектору 
безпеки та оборони. На основі аналізу праць закордонних та вітчизнѐних науковців-
дослідників системи військової освіти зроблено висновок про наѐвність позитивних ідей 
зарубіжного досвіду підготовки таких фахівців та про доцільність їх упровадженнѐ в 
діѐльність українських військових закладів вищої освіти, адже це дасть змогу 
підготувати висококваліфікованого офіцера, ѐкий буде успішно виконувати бойові та 
службові обов’ѐзки. Це забезпечуютьсѐ шлѐхом реалізації програм міжнародного співро-
бітництва, забезпеченнѐ мобільності науково-педагогічних працівників та курсантів, 
імплементації в освітній процес вітчизнѐних військових закладів вищої освіти 
нормативних документів НАТО щодо професійної підготовки майбутніх офіцерів Зброй-
них Сил, забезпеченнѐ постійного вдосконаленнѐ навчально-педагогічного потенціалу 
освітніх установ тощо. З іншого боку, зроблено застереженнѐ щодо того, що потрібно 
зберегти власні унікальні національні особливості системи військової освіти.  

Ключові слова: підготовка, майбутні офіцери Збройних Сил, зарубіжний 
досвід, система військової освіти, імплементаціѐ. 

 

Постановка проблеми. Післѐ проголошеннѐ незалежності Української 

держави перед її державними та освітніми інституціѐми постало актуальне та 

надзвичайно важливе завданнѐ, що стосуютьсѐ підготовки 

висококваліфікованих кадрів сектору безпеки та оборони. З оглѐду на це, 

діѐльність військових закладів вищої освіти почала зазнавати 

цілеспрѐмованих змін, оріюнтованих на підготовку висококваліфікованих 

фахівців, здатних виконувати службові та бойові завданнѐ на високому рівні. 

Відтак, система військової освіти почала зазнавати істотних змін, розпочато 

роботу над концептуальними засадами розбудови військової освіти, 

розробкоя нормативних документів, ѐкі сприѐтимуть підвищення ѐкості 

підготовки кадрів у системі військових закладів вищої освіти.  

Система військової освіти за кордоном сьогодні набуваю активного 

розвитку, що пов’ѐзано з досить тривалим історичним періодом її 

формуваннѐ, достатньоя матеріально-технічноя базоя длѐ ѐкісної 
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підготовки майбутніх військових фахівців тощо. А тому, ураховуячи 

позитивний досвід зарубіжних країн, на сучасному етапі важливо його 

проаналізувати та виокремити позитивні ідеї длѐ імплементації в 

діѐльність військових закладів вищої освіти України.  

Підсиляю актуальність пропонованого дослідженнѐ і 

загальноювропейський вектор спрѐмуваннѐ реформуваннѐ військової 

освіти в Україні, зокрема і в контексті впровадженнѐ стандартів НАТО у 

Збройних Силах України. Саме тому сьогодні позитивні ідеї зарубіжного 

досвіду підготовки військових фахівців можуть і повинні бути використані 

длѐ формуваннѐ офіцерського корпусу Збройних Сил України зі 

збереженнѐм національних традицій вищої військової освіти України, з 

оглѐду на особливості становленнѐ та розвитку українських Збройних Сил. 

Аналіз актуальних досліджень. На сучасному етапі розвитку 

військової освіти та науки окремим аспектам підготовки 

висококваліфікованих військових фахівців присвѐчено наукові 

напрацяваннѐ багатьох дослідників. Так, серед інших розкриваятьсѐ 

питаннѐ загальнометодологічних аспектів військової освіти та науки 

(Нещадим, 2003), закордонного досвіду підготовки офіцерських кадрів, 

зокрема досвід США та країн-членів НАТО (Єжеюв та ін., 2009; Толок та 

Супрунов, 2018; Богунова та ін., 2017; О. Черних та ін., 2019; Колесник, 

2017; Скворок, 2013; Г. Гапоненко та С. Гапоненко, 2016; Конаржевська, 

2018) та ін. 

Питаннѐ вдосконаленнѐ військової освіти розглѐдалисѐ й зарубіжними 

вченими, ѐк-от: А. Кочемс (A. Kochems), Дж. Карафано (J. Carafano) – доповідь, 

у ѐкій здійснено переосмисленнѐ професійної військової освіти в США та 

запропоновано пропозиції щодо її вдосконаленнѐ (Kochems & Carafano, 

2005); К. Уттінг (K. Utting) (Utting, 2009) – звернено увагу на досвід Великої 

Британії в контексті професійної військової освіти длѐ ХХІ століттѐ, Д. Грей 

(D. Gray) (Gray, 2001) – розкрито професіоналізм військових крізь призму 

американської стратегічної культури, офіцерський професіоналізм в епоху 

військової нерішучості, політичну кмітливість та ефективність, військовий 

прогрес у новий вік; Дж. МакКаусленд (J. McCausland), Г. Мартін (G. Martin) – 

трансформуваннѐ підготовки військових лідерів в умовах викликів ХХІ 

століттѐ (McCausland & Martin, 2001); Г. Кеннеді (G. Kennedy), К. Нейльсон 

(K. Neilson) – актуалізовано увагу на минуле, теперішню та майбутню військової 

освіти (Kennedy & Neilson, n.d.). Окремі зарубіжні дослідники розкривали 

аспекти підготовки та професійної діѐльності майбутніх фахівців морської 

піхоти, серед ѐких були: В. Крулак (V. Krulak) (Krulak, 1984) – описано досвід 
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участі морських піхотинців у боѐх під час Другої світової війни та у В’ютнамі, 

розкрито сутність навчального табору морської піхоти та описано різні 

адміністративні спроби ліквідувати Корпус морської піхоти; Т. Рікс (T. Ricks) 

(Ricks, 1997) – науково-популѐрна книга, у ѐкій здійснено інсайдерський 

поглѐд на навчаннѐ новобранців, досліджено різні світоглѐдні цінності 

Корпусу морської піхоти США та цінності американського суспільства; 

Дж. Ваулф (J. Woulfe) (Woulfe, 1999) – у книзі описано 54-годинну вправу, під 

час ѐкої новобранці стикаятьсѐ з серіюя важких випробувань, коли їм відмов-

лѐять у достатньому харчуванні чи сні; це кульмінаціѐ базової бойової підго-

товки Корпусу морської піхоти – навчальний табір, ѐкий ю «визначальним 

моментом» длѐ молодих новобранців морської піхоти. Окрім фізичної 

витривалості, розкрито сутність формуваннѐ та зміцненнѐ основних цінностей 

морської піхоти Сполучених Штатів: честі, мужності та відданості; Е. Чемпі 

(E. Champie) (Champie, 1958) – працѐ, ѐка ю частиноя довідкової серії історії 

морської піхоти. 

Окрім того, низка вітчизнѐних нормативно-правових актів акцентую 

увагу на врахуванні зарубіжного досвіду підготовки військових фахівців у 

закладах вищої військової освіти в Україні. До прикладу, Концепціѐ військової 

освіти в Україні (затверджена Постановоя Кабінету Міністрів України № 1410 

від 15.12.1997 р.), розроблена відповідно до низки нормативно-правових 

актів та «з урахуваннѐм досвіду підготовки військових фахівців в Україні та 

зарубіжних країнах» (Концепціѐ військової освітия..., 1997). Відповідно до 

положень Воюнної доктрини України, одним із шлѐхів формуваннѐ 

національних оборонних спроможностей ю «створеннѐ юдиної уніфікованої 

системи підготовки персоналу длѐ сил оборони з урахуваннѐм досвіду 

держав-членів НАТО, цивільного сектору і бізнесу (Воюнна доктрина 

України…, 2015). Таким чином, вивченнѐ, узагальненнѐ та імплементаціѐ 

позитивного досвіду зарубіжних країн щодо організації військової освіти ю 

одним із пріоритетів та перспективних шлѐхів удосконаленнѐ системи 

військових закладів вищої освіти України. 

Також зазначимо і думку сучасних дослідників військової педагогіки, 

зокрема тих, ѐкі займалисѐ вивченнѐм зарубіжного досвіду підготовки 

офіцерських кадрів, а саме – М. Єжеюва, С. Ніколаюнка, О. Устименка, 

стосовно того, що автоматичне запозиченнѐ досвіду підготовки 

офіцерських кадрів ю неприйнѐтним, «зважаячи ѐк на чисельність 

Збройних Сил України та обсѐги їх фінансуваннѐ, так і на завданнѐ, що 

стоѐть перед Збройними Силами України та системоя військової освіти 

зокрема» (Єжеюв та ін., 2009, с. 315). 
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Отже, ми маюмо зважати на той факт, що система військової освіти в 

країнах-членах НАТО сьогодні ю надзвичайно ѐкісноя, оскільки умови 

веденнѐ бойових дій, складна зброѐ та військова техніка вимагаять 

високого рівнѐ професійної підготовки майбутніх офіцерів. У контексті 

подальшого розвитку та вдосконаленнѐ української системи військової 

освіти ми повинні запозичувати кращі риси систем освіти інших країн, ѐк-

от: раціональність, ефективність, відкритість длѐ цивільного контроля, 

функціонуваннѐ відповідно до демократичних принципів освітньої 

діѐльності тощо (Богунов та ін., 2017, с. 35). 

З оглѐду на все вищезазначене, вважаюмо, що об’юктивний та 

всебічний аналіз закордонного досвіду підготовки майбутніх офіцерів 

Збройних Сил у контексті структури, організації, змісту, технології та 

нормативно-правового і матеріально-технічного забезпеченнѐ підготовки 

офіцерських кадрів сприѐтиме вдосконалення підготовки такої категорії 

фахівців в українських військових закладах вищої освіти. 

Таким чином, метоя статті ю виокремленнѐ позитивних ідей досвіду 

підготовки майбутніх офіцерів Збройних Сил за кордоном з метоя його 

імплементації в систему військової освіти України. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ вирішеннѐ завдань дослідженнѐ 

використано низку загальнонаукових методів наукового пошуку, зокрема, 

аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ, систематизаціѐ та 

узагальненнѐ досвіду зарубіжної системи підготовки кадрів длѐ Збройних 

Сил, методи логічного та порівнѐльного аналізу досвіду підготовки 

зазначених фахівців у США та країнах-членах НАТО, аналізу та інтерпретації 

отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідник досвіду США щодо 

управліннѐ Сил Спеціальних Операцій В. Колесник доходить висновку про 

те, що «сучасна організаційна структура Сил Спеціальних Операцій США 

повністя відповідаю завданнѐм, ѐкі вони повинні вирішувати сьогодні в 

умовах кризи світового порѐдку» (Колесник, 2017, с. 100). Погоджуюмось із 

думкоя І. Толока та Ю. Супрунова, що сьогодні найбільш універсальноя ю 

система військової освіти США, оскільки вона забезпечую офіцерськими 

кадрами одну з найбільших і потужних армій світу, і, окрім того, «готую 

значну кількість офіцерських кадрів длѐ інших країн НАТО та дружніх країн 

за програмоя навчаннѐ іноземного військового персоналу IMET 

(International Military Education & Training)» (Толок та Супрунов, 2018, 

с. 261). За їхніми узагальненнѐми, «Навчальний план кадета – це сукупність 

основних програм, ѐкі інтегровано реалізуятьсѐ протѐгом 4 років навчаннѐ 
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через обов’ѐзкові та вибіркові курси, позанавчальні та інші заходи: 

академічної (загальноосвітньої, The Academic Program); військової (The 

Military Program) та деѐких інших (залежно від виду Збройних Сил, 

наприклад, в академії Військово-Повітрѐних Сил – початкової льотної 

підготовки); фізичного розвитку (The Physical Program); програми розвитку 

характеру» (Толок та Супрунов, 2018, с. 263). 

Ми виходимо з тіюї позиції, що врахуваннѐ зарубіжного досвіду 

підготовки офіцерських кадрів повинно базуватисѐ на особливостѐх 

суспільно-політичної ситуації в країні, а також особливостѐх системи вищої 

військової освіти. З оглѐду на це, необхідно критично та виважено ставитисѐ 

до запозиченнѐ змісту, форм, методів, засобів та прийомів підготовки 

офіцерських кадрів. Проте наголосимо, що сьогодні в зарубіжних країнах 

створена діюва система вищої військової освіти в контексті підготовки 

офіцерських кадрів, оскільки вони здатні забезпечити свої Збройні Сили 

висококваліфікованими офіцерськими кадрами. Це зумовлено низкоя 

причини, серед ѐких традиції військової освіти, належна матеріально-

технічна база, ѐкісний склад науково-педагогічного персоналу та військових 

фахівців, розроблена та обґрунтована методична система підготовки фахівців 

тощо. Одним із провідних у цьому контексті ю досвід підготовки офіцерських 

кадрів у системі військової освіти Сполучених Штатів Америки, зокрема й тих, 

ѐкі стосуятьсѐ підготовки майбутніх офіцерів морської піхоти. 

Підготовка офіцерських кадрів у США відбуваютьсѐ кількома 

шлѐхами. Перший із них – це школи РОТС (ROTC – Reserve Officer Training 

Course), де відбуваютьсѐ підготовка офіцерів тактичної ланки. Ці школи за 

своюя сутністя не ю військовими закладами вищої освіти, а фактично 

виконуять роль позавійськової підготовки, на кшталт військових кадрів 

вітчизнѐних закладів вищої освіти. Інший – проходженнѐ навчаннѐ в 

цивільних коледжах та школах підготовки офіцерів за видами Збройних 

Сил. Третій шлѐх – це навчаннѐ у військових академіѐх різних видів 

Збройних Сил, ѐк-от: у ВестПойнт – длѐ Сухопутних військ, у Колорадо-

Спрінгс – длѐ Військово-повітрѐних сил, в Аннаполісі – длѐ Військово-

морського флоту (Єжеюв та ін., 2009, с. 316).  

Важливим елементом подальшого професійного навчаннѐ 

офіцерських кадрів ю підвищеннѐ кваліфікації, що передбачаю участь у 

різноманітних курсах та навчаннѐ в закладах вищої освіти. 

У подальшому професійна підготовка забезпечую навчаннѐ в школі 

капітанів (длѐ Корпусу морської піхоти – Експедиційна школа бойової 

майстерності (3-9 місѐців), школі майорів (Командно-штабний коледж, 10 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

109 

місѐців) – навчальні заклади оперативно-тактичного рівнѐ, у ѐких офіцери 

отримуять навички керівництва багатонаціональними підрозділами, 

знаннѐ веденнѐ війни на оперативному рівні, набуваять досвіду 

плануваннѐ операцій, Школа оперативного мистецтва – майори та 

підполковники вивчаять оперативне мистецтво, отримуячи післѐ 

завершеннѐ навчаннѐ кваліфікація магістра оперативно-тактичного рівнѐ 

підготовки. І на завершеннѐ оперативно-стратегічний рівень підготовки 

офіцерів передбачаю проходженнѐ навчаннѐ в закладах Національного 

університету оборони та у видових закладах освіти, серед ѐких Військовий 

коледж Корпусу морської піхоти (Marin Corps War College), Військово-

морський коледж (College of Naval Warfare) та ін., де офіцерські кадри 

(підполковники та полковники) протѐгом річного навчаннѐ отримуять 

кваліфікація магістра оперативно-стратегічного рівнѐ підготовки (Єжеюв та 

ін., 2009, с. 316-317). 

Школа підготовки сил спеціальних операцій Корпусу морської піхоти 

(Marine Special Operations School) ѐвлѐю собоя військовий заклад освіти 

(школу), ѐка ю структурним елементом Командуваннѐ сил спеціальних 

операцій корпусу морської піхоти США. У ній здійсняютьсѐ всебічна та 

ѐкісна підготовка фахівців, спеціалістів, операторів сил спеціальних 

операцій корпусу морської піхоти США, забезпечуютьсѐ їхню тренуваннѐ та 

навчаннѐ, удосконаляютьсѐ доктрина застосуваннѐ сил спеціальних 

операцій Корпусу морської піхоти, здійсняютьсѐ тестуваннѐ нових форм, 

способів застосуваннѐ сил спеціальних операцій та відбуваютьсѐ 

випробовуваннѐ нових зразків озброюннѐ, військової техніки, оснащеннѐ 

тощо (Школа підготовки ССО…, n.d.). 

За своїм призначеннѐм Школа підготовки спеціалістів сил 

спеціальних операцій Корпусу морської піхоти США здійсняю низку 

завдань, ѐкі передбачаять оцінку та відбір особового складу, що 

відповідаять критеріѐм проходженнѐ військової служби в лавах сил 

спеціальних операцій Корпусу морської піхоти; навчаннѐ та тренуваннѐ 

визначеного персоналу за індивідуальноя, базовоя та посиленоя 

програмами підготовки длѐ виконаннѐ повного спектру завдань 

спецоперацій (Школа підготовки ССО…, n.d.). Завданнѐми такої школи ю: 

проходженнѐ індивідуальної та базової стадії тренувань; проходженнѐ 

посиленої стадії тренувань; навчальні курси мовної та культурологічної 

підготовки; введеннѐ та проходженнѐ посиленого курсу персональної 

психологічної витривалості (Personnel Resiliency (PERRES); координаціѐ 
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програм підготовки сил спеціальних операцій з іншими навчальними 

закладами, центрами та установами (Школа підготовки ССО…, n.d.). 

Так, до прикладу, завданнѐм Центру підготовки морських рейдерів 

(США) (MRTC – Marine Raider Training Center) ю оцінка та відбір персоналу длѐ 

Командуваннѐ спеціальними операціѐми морських сил (MARSOC – 

Marine Forces Special Operations Command), а також підготовка та навчаннѐ 

персоналу індивідуальним, базовим і передовим спецопераціѐм, щоб 

відповідати вимогам MARSOC і забезпечити боюздатний персонал длѐ прове-

деннѐ спеціальних операцій. Завданнѐми цього Центру ю: індивідуальне 

навчаннѐ базовим навичкам; проведеннѐ оцінки та відбору; проведеннѐ 

тренінгів із підвищеннѐ кваліфікації; проведеннѐ мовних та культурних 

тренінгів; переглѐд навчальної програми та оновленнѐ навчальних матеріалів 

длѐ всіх призначених курсів; упровадженнѐ та посиленнѐ стійкості персоналу; 

координуваннѐ з Об’юднаним університетом спеціальних операцій та 

командуваннѐм підготовки та навчаннѐ морської піхоти длѐ вищого рівнѐ 

службового навчаннѐ та освіти та ін. (Marine Raider Training…, n.d.).  

Досвід роботи Школи підготовки Сил спеціальних операцій Корпусу 

морської піхоти США свідчить про те, що окрім трирічної підготовки 

морський піхотинець повинен відвідувати Індивідуальний курс морських 

спеціальних операцій (Marine Special Operations Individual Course – ITC) у 

Школі спеціальних операцій морської піхоти. Дев’ѐтимісѐчний курс 

зосереджуютьсѐ на навичках, необхідних длѐ підготовки 

висококваліфікованого морського піхотинцѐ, ѐкий охопляю ближній бій, 

спеціальну розвідку, вогневу підтримку, тактичну допомогу пораненим, 

виживаннѐ, а також піхотну зброя і тактику. Офіцери також відвідуять 

чотиритижневий курс командирів команд (Marine Corps Special…, n.d.). 

Длѐ навчаннѐ кандидати маять пройти відбір, ѐкий передбачаю 

тритижневий підготовчий та оріюнтаційний курс оціняваннѐ та відбору (на 

цьому етапі здійсняютьсѐ відбір за інтелектуальними та фізичними 

здібностѐми); тритижнева оцінка, ѐка ю досить складноя з оглѐду на 

інтелектуальні та фізичні вимоги, і даю змогу ідентифікувати морських 

піхотинців, ѐкі маять певні риси та здібності, сумісні з місіѐми спеціальних 

операцій; індивідуальний навчальний курс, ѐкий складаютьсѐ з чотирьох 

складників (етапів): 1) базові навички – навчаннѐ основним навичкам роботи 

від наземної навігації та патруляваннѐ до плануваннѐ місій (фізична 

підготовка; спеціальні оперативні навички щодо виживаннѐ та ін.; тактична 

бойова допомога пораненим, навчаннѐ вогневої підтримки та зв’ѐзок); 

2) тактика малих підрозділів – навчаннѐ операціѐм з невеликих човнів і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

111 

розвідників, екіпаж обслуговую зброя, підриваю, фотографую, збираю 

інформація та звітую, і, ѐк результат, оцінка готовності здійсняютьсѐ на основі 

вміннѐ організації патруляваннѐ та бойових дій, а також на розвідці в містах і 

селах; 3) ближній бій – підготовка до бойової стрільби з гвинтівки та 

пістолета, тактика, прийоми та процедури, необхідні длѐ служби в ѐкості 

члена групи спеціальних операцій морської піхоти під час штурмових 

операцій, результативність ѐкого визначаютьсѐ серіюя рейдів на сільські та 

міські об’юкти; 4) нерегулѐрна війна – інструктаж з веденнѐ нерегулѐрної 

війни (асиметрична війна). Курс вимагаю використовувати всі навички, отри-

мані впродовж навчаннѐ на Курсі, консультуваннѐ та роботи з країноя-парт-

нером і нерегулѐрними силами. Випускники Індивідуального курсу морських 

спеціальних операцій призначаятьсѐ до одного з трьох рейдерських ба-

тальйонів морської піхоти, і володіять розумовими, фізичними та лідерсь-

кими ѐкостѐми, необхідними длѐ того, щоб бути джерелом сили длѐ своюї 

команди спеціальних операцій морської піхоти (Marine Corps Special…, n.d.). 

Загалом, мережу закладів вищої освіти, ѐкі готуять офіцерів Корпусу 

морської піхоти в США, становлѐть Військовий коледж Корпусу морської 

піхоти (Marine Coprs War College), Школа оперативного мистецтва (School 

of Advanced Warfighting), Командно-штабний коледж (Command and Staff 

College), Експедиційна школа бойової майстерності (Expeditionary school of 

martial arts) (Єжеюв та ін., 2009, с. 318). 

За твердженнѐм М. Єжеюва, С.Ніколаюнка та О.Устименка, «під час 

проведеннѐ семінарських занѐть у Національному університеті оборони 

США та інших ЗВО формуять групи по 15–16 слухачів із представників 

різних міністерств та відомств (… зазвичай по 2–3 представники від 

військово-повітрѐних сил, 2–3 представники від військово-морського 

флоту, берегової охорони, Корпусу морської піхоти, 2–3 представники від 

Сухопутних військ, 2–3 цивільні фахівці з питань національної безпеки, 

представники від промисловості та слухачі іноземних держав). Про таку 

практику проведеннѐ занѐть повідомлѐять і військовослужбовці Збройних 

Сил України, ѐкі проходили навчаннѐ в закордонних закладах освіти» 

(Єжеюв та ін., 2009, с. 320). 

Відмітимо, що сьогодні перед військовоя освітоя постаю важливе 

завданнѐ – не лише озброїти випускників військових закладів вищої освіти 

професійними компетентностѐми з обраної військової спеціальності та 

спеціалізації, але й навчити їх учитисѐ, сформувати потребу та прагненнѐ 

постійно підвищувати свій професійний рівень, зокрема і крізь призму 

проходженнѐ курсів перепідготовки та підвищеннѐ кваліфікації. 
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Зарубіжні дослідники А. Кочемс та Дж. Карафано стверджуять про 

реформуваннѐ системи вищої військової освіти в контексті розкриттѐ 

можливостей післѐдипломної освіти длѐ розбудови кар’юри офіцера. Раніше 

підготовка офіцерів вимагала певних навичок і знань, а професійна освіта 

була зосереджена на цих вузьких сферах. Як наслідок, офіцерські школи та 

програми розвитку продовжували готувати та просувати лідерів із навичками 

та властивостѐми, ѐкі відповідали потребам ХХ століттѐ, а не майбутнім 

викликам. На їхню переконаннѐ, «у майбутньому атрибутом, найбільш 

необхідним длѐ військових офіцерів, ю навички критичного мисленнѐ, ѐкі 

випливаять із програми післѐдипломної освіти. Навички мисленнѐ ю 

найкращоя підготовкоя до невизначеності. Фактично, військові повинні 

шукати ѐкомога ширший спектр досвіду випускників, щоб захистити себе від 

несподіваних оперативних і стратегічних вимог». У ХХІ столітті кожному 

офіцеру знадоблѐтьсѐ навички критичного мисленнѐ, щоб діѐти у 

складнішому середовищі з розпорошеним прийнѐттѐм рішень. Офіцери всіх 

рівнів повинні вміти аналізувати ситуації і приймати правильні рішеннѐ в 

часто складних ситуаціѐх. Завершена освіта маю бути обов’ѐзковоя умовоя, 

оскільки вона забезпечую аналітичні навички, необхідні длѐ функціонуваннѐ в 

динамічному середовищі. Крім того, вимоги до професійної освіти повинні 

бути однаковими длѐ керівників дійсної служби та резерву, оскільки вони 

виконуять одні й ті самі завданнѐ на полі боя (Kochems & Carafano, 2005). 

Зарубіжна дослідницѐ К. Уттінг, розкриваячи проблему професійної 

військової освіти длѐ ХХІ століттѐ в контексті командно-штабної підготовки 

фахівців, акцентую увагу на важливості підготовки офіцерів у ранзі капітана, 

полковника та капітана групи, через розвиток у них командних, 

аналітичних і комунікативних навичок та забезпеченнѐ розуміннѐ і знаннѐ 

спільних, одиничних та об’юднаних операцій, управліннѐ обороноя у 

Великій Британії та ширших аспектів оборони загалом (Utting, 2009). 

За твердженнѐм дослідника Д. Греѐ, офіцерський корпус повинен 

переоцінити коло своїх професійних обов’ѐзків і трансформуватисѐ в 

контексті стратегічних умов, що характерні длѐ ХХІ століттѐ, він маю 

оріюнтуватисѐ на інтелектуальне спрѐмуваннѐ та управліннѐ пов’ѐзаними 

культурними змінами. З точки зору професіоналізму, офіцерський корпус 

може ѐкнайкраще розширити виміри свого бойового досвіду, оновити 

своя професійну ідентичність та підвищити своя політичну ефективність за 

допомогоя цивільних лідерів (Gray, 2001, р. 3). 

Дослідники Дж. МакКаусленд та Г. Мартін акцентуять увагу на тому, 

що безперервне навчаннѐ успішних дорослих ю складним, але важливим длѐ 
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сучасних організацій. Сьогодні існую розрив між знаннѐми, ѐкі офіцери 

отримуять під час професійної військової освіти, та знаннѐми і професійними 

навичками, ѐкі їм необхідні длѐ ефективного виконаннѐ доручених завдань. 

Старші офіцери – від підполковника до генерала – стикаятьсѐ з набагато 

більшоя складністя та інтелектуальним викликом, ніж у минулому. Арміѐ 

може і повинна бути кращоя в плані навчаннѐ офіцерів у складних ситуаціѐх і 

завданнѐх, з ѐкими вони стикатимутьсѐ й надалі. Програма професійної 

військової освіти повинна вимагати від офіцерів більш раннього здобуттѐ 

стратегічної освіти (McCausland & Martin, 2001). 

У Великій Британії важливий вплив на формуваннѐ системи вищої 

освіти маять історичні традиції підготовки окремого виду Збройних Сил. 

Сьогодні в цій країні професійна підготовка офіцерського складу відбуваютьсѐ 

в двох площинах: підготовка кадрових офіцерів та офіцерів 

короткотермінової служби, де кадрових офіцерів Збройних Сил готуять у 

видових військових закладів вищої освіти (причому важливе значеннѐ в 

цьому процесі маю діѐльність цивільних військових закладів вищої освіти, що 

готуять частину випускників, ѐкі закінчили курси у відповідних військових 

училищах або школах родів військ та служб). Офіцери ж короткотермінової 

служби укладаять контракти на термін до трьох років з можливістя 

подовжити його до восьми років (Толок та Супрунов, 2018, с. 265). 

Підтвердженнѐм цього ю позиції С. Богунова, О. Черних та Ю. Черних, 

ѐкі основним джерелом підготовки фахівців длѐ Збройних Сил Великої Бри-

танії називаять військові заклади освіти (коледжі), і зазначаять, що частину 

офіцерських кадрів формуять особи, ѐкі закінчили цивільні ЗВО і пройшли 

курси за обраним фахом у відповідних військових училищах або школах родів 

військ та служб (Богунов та ін., 2017, с. 37). 

Підготовка майбутніх офіцерів у військових закладах освіти Великої 

Британії маю не лише військове спрѐмуваннѐ в контексті опануваннѐ 

військовими дисциплінами, а й значна увага приділѐютьсѐ формування 

розумових та морально-вольових ѐкостей курсантів, оскільки майбутні 

офіцери повинні бути інтелектуально розвиненими, мати беззаперечний 

авторитет у підлеглих, що може забезпечуватисѐ вивченнѐм гуманітарних 

дисциплін, одними з провідних серед ѐких ю психологіѐ та етика. 

Система військової освіти Великої Британії спрѐмована на 

багатоступеневість і неперервність здобуттѐ та вдосконаленнѐ освіти 

протѐгом усіюї військової служби офіцера і забезпечую можливість 

удосконалявати професійну майстерність через роботу мережі 

спеціалізованих навчальних центрів родів військ, центрів практичної 
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підготовки, курсів длѐ здобуттѐ практичних умінь і навичок за майбутнім 

посадовим призначеннѐм (Богунов та ін., 2017, с. 35). 

Ще одніюя Європейськоя країноя, ѐка вже маю значний досвід у 

підготовці висококваліфікованих офіцерських кадрів, ю Польща, система 

військової освіти ѐкої сьогодні здатна забезпечити достатньоя міроя 

військовими кадрами Збройні Сили; реалізую завданнѐ проходженнѐ 

військовослужбовцѐми професійної військової служби, маю розвинуту 

інфраструктуру, матеріально-технічну базу длѐ реалізації завдань 

професійної підготовки майбутніх офіцерів, а також длѐ проведеннѐ 

наукових досліджень у галузі військової освіти. 

Цінний досвід підготовки майбутніх офіцерів маю сьогодні Німеччина, 

ѐку вважаять одніюя з країн, ѐка ѐкнайкраще здійсняю заходи щодо 

безпеки своїх громадѐн. За твердженнѐм В. Конаржевської, «у закладах 

освіти майбутні військові беруть участь у тренінгах з професійної 

комунікації та конфліктології. Головним принципом навчаннѐ ю ідеѐ про те, 

що сучасний військовий повинен здобути в процесі фахової освіти не 

тільки професійно-тактичні знаннѐ, а й мати підготовку длѐ кваліфікованої 

комунікативної роботи, ѐка передбачаю прийнѐттѐ рішеннѐ в конфліктній 

ситуації та вмінні адекватно реагувати на проблеми, використовуячи 

стратегічні комунікації і тактики» (Конаржевська, 2018, с. 190).  

Окремо зауважимо, що в зарубіжній військовій освіті сьогодні велика 

увага приділѐютьсѐ не лише професійній підготовці офіцерських кадрів у 

системі військової освіти, але і проблемі підготовки офіцерів запасу 

(резерву), зокрема і в руслі уніфікаційних тенденцій щодо такої підготовки. 

Досліджуячи підготовку офіцерів запасу за кордоном, І. Скворок 

наголошую на тому, що одніюя з найбільш поширених форм позавійськової 

підготовки офіцерів запасу ю навчаннѐ на курсах позавійськової підготовки 

офіцерів, ѐкі діять у цивільних закладах вищої освіти, причому фінансуваннѐ 

такої підготовки бере на себе держава, і також це вважаютьсѐ найдешевшоя 

системоя підготовки резерву. Підготовка військових фахівців у цивільних 

закладах вищої освіти реалізуютьсѐ в двох напрѐмах: позавійськова 

підготовка длѐ професійних армій і підготовка офіцерів резерву длѐ Збройних 

Сил, ѐкі комплектуятьсѐ за змішаноя системоя. Позавійськова підготовка 

офіцерського складу при цивільних ЗВО здійсняютьсѐ за програмами, що 

порівнѐно з програмами, розробленими длѐ військових закладів освіти, 

менші за обсѐгом і більш конкретні щодо практичної спрѐмованості. З метоя 

підвищеннѐ рівнѐ кваліфікації офіцерів запасу передбачаютьсѐ активне 

залученнѐ їх до деѐких форм перепідготовки у військових закладах вищої 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

115 

освіти. Зарубіжний досвід організації та вдосконаленнѐ систем підготовки 

офіцерів запасу може бути корисний длѐ розв’ѐзаннѐ проблем 

реформуваннѐ вітчизнѐної військової освіти. Вивченнѐ та узагальненнѐ цього 

досвіду дасть змогу порівнѐти його з національним досвідом і продуктивно 

використати в підготовці офіцерів запасу на факультетах і кафедрах цивільних 

і військових закладів вищої освіти (Скворок, 2013). 

Ми поділѐюмо поглѐди О. Черних, О. Мітѐгіна і Ю. Черних, що 

«основними завданнѐми подальшого розвитку військової освіти ю 

формуваннѐ адекватної реформування Збройних Сил України системи 

підготовки офіцерських кадрів, виведеннѐ її на ѐкісно новий рівень із 

урахуваннѐм змін у національній системі вищої освіти, … забезпеченнѐ опти-

мального формуваннѐ та розвитку офіцерських кадрів, їх інтелекту, профе-

сіоналізму, креативних здібностей, усіх видів компетентностей, загальної та 

військово-професійної культури, наданнѐ процесу підготовки випереджаль-

ного й гнучкого характеру» (Черних та ін., 2019). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Загалом 

длѐ формуваннѐ освіченого офіцерського корпусу потрібно створити вибір 

варіантів та можливостей здобуттѐ вищої військової освіти, ѐка би 

реалізувала завданнѐ – навчити офіцерів мислити, критично аналізувати 

ситуації та події. 

Також варто закцентувати увагу на тому, що сьогодні військові 

кафедри цивільних закладів вищої освіти ю важливим елементом 

підготовки офіцерів резерву, що ѐкісно доповняю роботу системи 

військових закладів вищої освіти з підготовки офіцерських кадрів. 

Конкуренціѐ призведе до кращих послуг і програм, а також гарантуватиме 

різноманітний і добре підготовлений офіцерський склад. Так, особливістя 

військової освіти в США ю те, що післѐ закінченнѐ військових закладів освіти 

можна отримати цивільну освіту та кваліфікація. 

На сьогодні перспективним длѐ системи військової освіти України ю 

оріюнтаціѐ у професійній підготовці майбутніх офіцерів на нормативні 

документи НАТО, що регламентуять клячові аспекти підготовки, а також 

забезпеченнѐ мобільності науково-педагогічних працівників, курсантів, 

організації освітньої наукової співпраці між вітчизнѐними військовими 

закладами вищої освіти та зарубіжними закладами-партнерами; фінансове 

та матеріально-технічне забезпеченнѐ процесу підготовки майбутніх 

офіцерів тощо. 

Окрім того, важливим завданнѐм сучасного етапу розвитку вищої 

військової освіти ю створеннѐ умов длѐ неперервної підготовки 
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офіцерських кадрів, а також дотриманнѐ принципу «вчити тому, що 

офіцеру потрібно на наступній посаді».  

Таким чином, на нашу думку, аналіз, узагальненнѐ та творче 

використаннѐ позитивних ідей закордонного досвіду підготовки майбутніх 

офіцерів Збройних Сил у контексті впровадженнѐ стандартів НАТО у Збройних 

Силах України набуваю сьогодні надзвичайної ваги та актуальності. Саме тому 

досвід провідних систем військової освіти, ѐкі готуять фахівців длѐ 

зарубіжних армій, може й повинен бути використаний у системі військової 

освіти, ѐку реалізуять військові заклади вищої освіти України. 

До перспективних напрѐмів подальших досліджень, на нашу думку, 

належать аналіз, узагальненнѐ та порівнѐннѐ змісту професійної підготовки 

майбутніх офіцерів Збройних Сил за кордоном та в Україні. 
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РЕЗЮМЕ 
Зайцев Игорь. Подготовка будущих офицеров Вооруженных Сил за границей: 

опыт и перспективы длѐ украинской системы военного образованиѐ. 
Развитие системы образованиѐ независимой Украины требует качественных 

реформ с целья подготовки высококвалифицированных специалистов. Это касаетсѐ и 
системы военного образованиѐ, в том числе и с учетом внешней военной агрессии в 
отношении Украины. Важным в этом аспекте ѐвлѐетсѐ изучение и обобщение опыта 
зарубежных стран, в том числе Соединенных Штатов Америки и других стран-членов 
НАТО, в контексте обобщениѐ положительных идей зарубежного опыта и его 
имплементации в систему подготовки специалистов сектора безопасности и 
обороны. На основе анализа работ зарубежных и отечественных ученых-
исследователей системы военного образованиѐ сделан вывод о наличии 
положительных идей зарубежного опыта подготовки таких специалистов и об 
целесообразности их внедрениѐ в деѐтельность украинских высших военных учебных 
заведений, ведь это позволит подготовить высококвалифицированного офицера, 
который успешно будет выполнѐть боевые и служебные обѐзанности. Это 
обеспечиваетсѐ путем реализации программ международного сотрудничества, 
обеспечениѐ мобильности научно-педагогических работников и курсантов, 
имплементации в образовательный процесс отечественных высших военных учебных 
заведений нормативных документов НАТО касательно профессиональной подготовки 
будущих офицеров Вооруженных Сил, обеспечениѐ постоѐнного усовершенствованиѐ 
учебно-педагогического потенциала образовательных учреждений и т.д. С другой 
стороны, сделана оговорка о том, что необходимо сохранить собственные уникальные 
национальные особенности системы военного образованиѐ. 

Ключевые слова: подготовка, будущие офицеры Вооруженных Сил, 
зарубежный опыт, система военного образованиѐ, имплементациѐ. 

SUMMARY 
Zaitsev Ihor. Training of Future Officers of the Armed Forces Abroad: Experience and 

Prospects for the Ukrainian Military Education System. 
Development of the education system of independent Ukraine requires high-quality 

reforms with the aim to train highly qualified specialists. This also applies to the military 
education system, in particular considering external military aggression against Ukraine. It is 
important to study and summarize the experience of foreign countries in this aspect, 
especially the United States of America and other NATO’s countries members, in the context 
of identifying positive ideas of foreign experience and its implementation in the system of 
training specialists in the field of security and defense. Therefore, the purpose of the article is 
to highlight the positive ideas of this experience based on an analysis of the experience of 
training future officers of the armed forces abroad with the aim to implement it into the 
military education system of Ukraine. Taking this into account, today the activities of higher 
military education institutions should be directed at training highly qualified specialists who 
are able to perform official and combat tasks at a high level. The number of general scientific 
methods of scientific research were used to solve the research tasks, in particular, the 
analysis of scientific literature on the research problem, systematization and generalization 
of the experience of a foreign system of training specialists for the armed forces, methods of 
logical and comparative analysis of the experience of training these specialists in the USA and 
NATO’s countries members, the analysis and interpretation of the obtained results. The 
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conclusion about the presence of positive ideas of foreign experience in training such 
specialists and their expedience of implementing in the activities of Ukrainian higher military 
education institutions, which will allow training a highly qualified officer who will successfully 
perform combat and official duties, based on the analysis of the works of foreign and 
homeland scientists-researchers of the military education system. This is ensured by the way 
of implementing international cooperation programs, ensuring the mobility of scientific and 
research staff and cadets, implementing regulatory documents of NATO for professional 
training of future officers of the armed forces in the educational process of homeland higher 
military education institutions, the ensuring constant improvement of the educational and 
pedagogical potential of the education institutions, etc. On the other hand, a warning has 
been made that it was necessary to preserve our own unique national features of the military 
education system. In our opinion, the analysis, generalization and comparison of the content 
of professional training of future officers of the armed forces abroad and in Ukraine belong 
to promising directions of further research. 

Key words: training, future officers of the armed forces, foreign experience, military 
education system, implementation. 
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ХУДОЖНЬО-МИСТЕЦЬКИЙ КОМПОНЕНТ У ПІДГОТОВЦІ ДИЗАЙНЕРІВ 

ОДЯГУ В УНІВЕРСИТЕТАХ І КОЛЕДЖАХ ДАНІЇ 
 

У статті обґрунтовано особливості художньо-мистецького напрѐму в 
підготовці дизайнерів одѐгу в університетах і коледжах Данії. Мета статті: 
обґрунтувати особливості художньо-мистецької складової змісту освітніх програм 
з підготовки дизайнерів одѐгу в ювропейському освітньому просторі. Методи 
дослідженнѐ: теоретичний аналіз і синтез; системний та функціональний аналіз, 
порівнѐльний аналіз; систематизаціѐ й узагальненнѐ, прогностичний метод. 
Підкреслено, що університети і коледжі Данії підготовку дизайнерів одѐгу 
здійсняять з урахуваннѐм напрѐмів та тенденцій скандинавської освітньої 
культури – навчаннѐ через діѐльність і проюктуваннѐ. Зроблено висновок, що в Данії 
активізуютьсѐ міждисциплінарний підхід до вивченнѐ художньо-мистецьких 
дисциплін, тоді ѐк в Україні надаять перевагу технологічному підходу. 

Ключові слова: дизайнер одѐгу, професійна підготовка, Даніѐ, художньо-
мистецькі дисципліни, компетентності. 

 

Постановка проблеми. Одним із стратегічних завдань реформуваннѐ 

професійної освіти України ю оновленнѐ її змісту шлѐхом узгодженнѐ з 

сучасними загальнодержавними і регіональними потребами у кваліфікова-

них кадрах, конкурентоспроможних в умовах ринкових відносин, та оріюн-

тації на інтеграціюя до ювропейського й світового освітніх просторів. Зміни, 

що відбуваятьсѐ на ринку праці, нові стандарти щодо працевлаштуваннѐ 

вимагаять нових підходів до формуваннѐ професійної компетентності 

фахівців різних галузей. Зокрема, це стосуютьсѐ і підготовки дизайнерів одѐгу. 
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Сучасні запити дизайну ѐк науки, ѐк мистецтва, ѐк виробництва ю 

оріюнтиром оновленнѐ змісту навчальних програм, створеннѐ відповідних 

педагогічних умов у закладах вищої освіти длѐ формуваннѐ художньо-

проюктної компетентності ѐк невід’юмного складника професіоналізму 

дизайнерів одѐгу.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблемами ѐкісної фахової 

підготовки майбутніх дизайнерів займалисѐ вітчизнѐні науковці 

В. Горѐнський, Л. Корницька, Д. Кудренко, Л. Оружа, О. Фурса, О. Шилова 

та інші. Серед ювропейських дослідників варто назвати Е.-М.-П. Харсаае,  

П.-Дж. МакЕлгерон, Т. Естергор, М. Теркільдсен та Д. Акоглу. 

Європейські дослідники Е.-М.-П. Харсаае, П.-Дж. МакЕлгерон та 

Д. Акоглу наголошуять на важливості введеннѐ в освітній процес 

міждисциплінарного підходу, тоді ѐк Т. Естергор, М. Теркільдсен виділѐять 

основним напрѐмом підготовки дизайнерів дизайн-мисленнѐ.  

На розвиткові дизайнерського мисленнѐ та на проблемі формуваннѐ 

проюктної культури майбутніх бакалаврів дизайну акцентував увагу і 

вітчизнѐний науковець В. Горѐнський. Л. Корницька висвітлявала питаннѐ 

формуваннѐ художньо-проюктної компетентності майбутнього бакалавра 

декоративного мистецтва у контексті мистецької освіти. Д. Кудренко 

надавав значеннѐ дидактичним умовам формуваннѐ художньо-графічних 

компетентностей студентів мистецьких спеціальностей. О. Шилова, 

Л. Оружа займаласѐ питаннѐми дизайн-діѐльності ѐк художньо-проюктного 

процесу і результату художньо-проюктної практики, художнього розвитку 

особистості майбутнього дизайнера засобами мистецтва тощо. Дослідники 

підкреслявали, що особливу роль у формуванні професійної 

компетентності дизайнерів відіграять дисципліни художньо-мистецького 

спрѐмуваннѐ. Вивченнѐ досвіду ювропейських країн, зокрема Данії, щодо 

формуваннѐ змісту підготовки дизайнерів одѐгу забезпечить урахуваннѐ 

запитів сучасного ринку праці, загальнодержавних і регіональних потреб у 

кваліфікованих конкурентоспроможних кадрах в умовах інтеграції до 

ювропейського й світового освітніх просторів 

Мета статті: обґрунтувати особливості художньо-мистецького 

спрѐмуваннѐ змісту освітніх програм з підготовки дизайнерів одѐгу в 

ювропейському освітньому просторі. 

Методи дослідженнѐ. Дослідженнѐ здійснявалосѐ нами на основі 

теоретичного аналізу і синтезу – длѐ вивченнѐ бібліографічних джерел з 

проблем фахової підготовки дизайнерів; системного та функціонального 

аналізу сучасного стану досліджуваної проблеми в теорії і практиці; 
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емпіричного та порівнѐльного аналізу освітніх програм підготовки 

дизайнерів одѐгу в закладах вищої освіти України та Данії – з метоя 

визначеннѐ спільних і відмінних рис художно-мистецького змісту освітньої 

програми; систематизації й узагальненнѐ – длѐ формуляваннѐ висновків; 

прогностичного – з метоя визначеннѐ перспектив дослідженнѐ проблеми 

професійної підготовки дизайнерів одѐгу в ювропейських країнах. 

Виклад основного матеріалу Головна ознака дизайну – це проюктна 

діѐльність. Головним продуктом ю проюкт або взірець об’юкту проюктуваннѐ. 

Реалізаціѐ ідеї створеннѐ цілісного об’юкта, досконалого з точки зору краси, 

зручності та корисності потребую глибокого розуміннѐ духовних потреб сус-

пільства, знаннѐ умов та особливостей споживаннѐ, основних законів і тен-

денцій розвитку економіки та виробництва. Тому підготовка дизайнерів одѐ-

гу маю бути організована таким чином, щоб гармонійно поюднувати творчу, 

наукову та проюктну складові професії дизайнера (Шилова, 2013, с. 139).  

Аналіз наукових праць (Радкевич, 2012; Шилова, 2013; Оружа, 2014; 

Корницька, 2020; Горѐнський, 2021) та освітніх програм ювропейських 

закладів освіти (освітньо-професійна програма «Дизайн одѐгу (взуттѐ)» длѐ 

підготовки бакалаврів у галузі знань 02 Культура і мистецтво, за 

спеціальністя 022 Дизайн, спеціалізаціѐ 022.02 Дизайн одѐгу (взуттѐ) 

Київського національного університету технологій та дизайну, 2019; 

освітньо-професійна програма «Дизайн одѐгу (взуттѐ)» длѐ підготовки 

бакалаврів у галузі знань 02 Культура і мистецтво, за спеціальністя 022 

Дизайн Харківської державної академії дизайну і мистецтв, 2018; 

навчальна програма длѐ бакалаврату з дизайну в Школі дизайну Колдінг; 

навчального плану програми професійного бакалавра в галузі дизайну та 

бізнесу (PBA), VIA, 2020) даю підстави длѐ визначеннѐ компетентностей, 

ѐкими маю володіти сучасний дизайнер: 

– здатність створявати речі (володіннѐ ремеслом); 

– здатність до проюктної діѐльності (творчості та плануваннѐ); 

– здатність до створеннѐ різноманітності дизайнерських продуктів, 

спроможних задовольнити будь ѐкого індивіда (гнучкість, мобільність);  

– здібність та здатність до професійного спілкуваннѐ, професійної 

комунікації у процесі соціалізації та адаптації; 

– здатність до новизни, продукуваннѐ неординарних художньо-

технічних рішень, здатність до креативного баченнѐ форм і 

властивостей проюктованого об’юкту; 

–  відповідальність перед суспільством за виконану роботу, екологічна 

свідомість; 
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– адекватність сучасним вимогам ринку праці; 

– здатність до формуваннѐ власної освітньої траюкторії та саморозвитку. 

При цьому в кожному закладі вищої освіти, що здійсняю підготовку 

дизайнерів одѐгу, ѐк правило, ю вироблена система структуруваннѐ 

освітньої програми, що вклячаю оригінальну концепція дизайну і маю 

індивідуальне баченнѐ завдань, методів і засобів реалізації дизайнерської 

діѐльності. 

Художнѐ діѐльність складаютьсѐ з системи багатоманітних функцій: 

пізнавальної, просвітницької, прогностичної, оцінної, компенсаційної, 

евристичної (збуджую творчу енергія), комунікативної, соціально-

організаційної (Ху Юю, 2021, с. 333). Художньо-мистецька творчість ю 

невід’юмноя умовоя самореалізації майбутніх дизайнерів у професійній 

діѐльності. Художньо-мистецький розвиток майбутнього дизайнера одѐгу 

здійсняютьсѐ у процесі ознайомленнѐ з образотворчим і декоративно-

прикладним мистецтвом засобами різних навчальних курсів. Основними 

методами дизайнерської діѐльності ю художню проюктуваннѐ і художньо-

образне моделяваннѐ, тому формування навичок і вмінь художньо-

мистецького проюктуваннѐ присвѐчено основний масив навчальних 

дисциплін з підготовки дизайнерів одѐгу (Шилова, 2013).  

Фахівці засвідчуять, що дизайнер не просто створяю речі, а формую 

навколишній світ. Через предмети побуту, засоби виробництва, речі 

повсѐкденного використаннѐ дизайнер здійсняю культурно-естетичну 

комунікація, тобто пропагую надбаннѐ національної культури, знайомить з 

культуроя інших народів, передаю певний стиль та тип естетичного смаку. 

Формуваннѐ відповідного стиля та типу смаку, а також відтвореннѐ їх у 

проюктованих речах відбуваютьсѐ під час занѐть з художньо-мистецьких 

дисциплін, ѐкі в своя чергу маять на меті надати майбутньому фахівця з 

дизайну такі компетентності: загальнохудожня, культурологічну, 

комунікативну та художньо-проюктну (Корницька, 2020).  

Ураховуячи такий підхід, нами було здійснено аналіз змісту освітніх 

програм вітчизнѐних і зарубіжних ЗВО щодо художньо-мистецького 

компоненту. Нами проаналізовано такі освітньо-професійні програми 

підготовки бакалаврів дизайну одѐгу: освітньо-професійна програма 

«Дизайн одѐгу (взуттѐ)» длѐ підготовки бакалаврів у галузі знань 02 

Культура і мистецтво за спеціальністя 022 Дизайн, спеціалізаціѐ 022.02 

Дизайн одѐгу (взуттѐ) Київського національного університету технологій та 

дизайну, 2019; освітньо-професійна програма «Дизайн одѐгу (взуттѐ)» длѐ 

підготовки бакалаврів у галузі знань 02 Культура і мистецтво за 
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спеціальністя 022 Дизайн Харківської державної академії дизайну і 

мистецтв, 2018; навчальну програму длѐ бакалаврату з дизайну в Школі 

дизайну Колдінг, 2020; навчального плану програми професійного 

бакалавра в галузі дизайну та бізнесу (PBA, VIA, 2020). 

З’ѐсовано, що освітні програми підготовки дизайнерів одѐгу 

сформовані таким чином, щоб надати здобувачам освіти широкі 

можливості длѐ поглибленнѐ загальноосвітньої підготовки, формуваннѐ 

духовної та національної культури, всебічного розвитку особистості та 

професійного саморозуміннѐ (Горѐнський, 2021), зокрема на основі 

вкляченнѐ таких дисциплін, ѐк «Рисунок», «Живопис», «Основи 

композиції», «Кольорознавство», «Формоутвореннѐ», «Історіѐ дизайну» та 

інші у вітчизнѐних ЗВО навчальних програмах (Київський національний 

університет технологій та дизайну, Харківська державна академіѐ дизайну 

та мистецтв) та «Дизайн ѐк сфера діѐльності», «Дизайн длѐ змін», 

«Концепціѐ дизайну та цифрові інструменти», «Фірмовий стиль» та інші 

(Школа дизайну Колдінга, Університетський коледж VIA в Данії) (табл. 1). 

Таблицѐ 1 

Дисципліни художньо-мистецького спрѐмуваннѐ, що викладаятьсѐ 

під час підготовки дизайнерів одѐгу в ювропейських і українських 

закладах вищої освіти 
Київський 

національний 
університет 

технологій та дизайну 
(КНУТД) 

Харківська 
державна академіѐ 

дизайну та 
мистецтв (ХДАДМ) 

Школа дизайну 
Колдінга (DK) 

Університетський 
коледж VIA 

1 2 3 4 

Основи рисунку та 
живопису та 
пластичної анатомії 
(9 кр.) 

Кольорознавство 
(3 кр.) 

Візуалізаціѐ (10 кр.) Рівень АР 

Основи композиції та 
кольорознавства 
(12 кр.) 

Пластична анатоміѐ 
(3 кр.)  

Дизайн ѐк сфера 
діѐльності (20 кр.) 

Дизайн 
(5 кр.) 

Образотворче 
мистецтво та художнѐ 
творчість (12 кр.)  

Академічний 
рисунок (12 кр.) 

Орнамент і форма 
(5 кр.) 

Відкриттѐ в дизайні 
(5 кр.) 

Художнѐ і 
матеріальна культура 
(18 кр.) 

Академічний 
живопис (12 кр.) 

Композиціѐ, 
побудова та форма 
(5 кр.) 

Мода і мистецтво 
(10 кр.) 

Перспектива та тіні 
(6 кр.) 

Основи композиції і 
проектної графіки 
(10 кр.) 

Колір і матеріали 
(5 кр.) 

Візуальна 
комунікаціѐ (5 кр.) 
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Продовженнѐ Таблиці 1 
Дизайн-графіка 
 (18 кр.) 

Формотвореннѐ 
(7 кр.) 

Колір і візуалізаціѐ 
(5 кр.) 

Колекціѐ (Collection – 
15 кр.) 

Комплексне дизайн-
проектуваннѐ (6 кр.) 

Історіѐ зарубіжного 
мистецтва (6 кр.) 

Концепціѐ та 
цифрові 
інструменти (5 кр.) 

Рівень ВА 

Професійні 
комунікації (6 кр.) 

Історіѐ української 
культури і 
мистецтва (4 кр.) 

Дизайн длѐ змін 
(15 кр.) 

Пластична анатоміѐ 
(5 кр.) 

- 
Рисунок за фахом 
(9 кр.) 

Бренд і колекціѐ 
(5 кр.) 

Жіночий одѐг  
(10 кр.) 

- 
Живопис за фахом 
(9 кр.) 

- 
Оглѐд дизайну  
(5 кр.) 

- 
Історіѐ дизайну 
(5 кр.) 

- 
Фірмовий стиль  
(5 кр.) 

 

Джерело: систематизовано автором на основі: Освітньо-професійної 

програми «Дизайн одѐгу (взуттѐ)» Київського національного університету 

технологій та дизайну; освітньо-професійної програми «Дизайн одѐгу 

(взуттѐ)» Харківської даржавної академії дизайну та мистецтв; офіційного 

сайту Школи дизайну Колдінга; офіційного сайту університетського 

коледжу VIA. 

Результати аналізу засвідчуять, що з метоя формуваннѐ навичок і 

вмінь з художнього проюктуваннѐ у вітчизнѐних закладах вищої освіти 

мистецькі навчальні дисципліни складаять в КНУТД – 38%, у ХДАДМ – 45% 

від кількості кредитів (180 кр.), що виділено на обов’ѐзкові компоненти 

відповідних освітньо-професійних програм.  

Мистецтво ю визначальноя детермінантоя художнього розвитку 

особистості майбутнього фахівцѐ з дизайну (Оружа, 2014, с. 56), тому 

вітчизнѐні програми підготовки дизайнерів одѐгу спрѐмовуятьсѐ на 

вивченнѐ художньо-мистецьких дисциплін, присвѐчені формування 

художнього смаку, розуміння естетичних особливостей образотворчих 

творів, ознайомлення з історіюя образотворчих мистецтв та декоративно-

прикладного мистецтва, опанування художніх, декоративно-прикладних 

технік та технік живопису. 

Не набагато менші показники насиченнѐ програми мистецькими 

дисциплінами маять освітні програми підготовки дизайнерів одѐгу 

данських університетів і коледжів. Наприклад, у «Школі дизайну Колдінга 

(DK)» – 42%, від кількості кредитів (DK – 180 кр.), в «Університетському 

коледжі VIA» VIA – 31% – 210 кр., що виділено на компоненти відповідних 

освітньо-професійних програм.  
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Зазначимо, що університети і коледжі Данії підготовку дизайнерів 

одѐгу здійсняять з урахуваннѐм напрѐмів та тенденцій скандинавської 

освітньої культури – навчаннѐ через діѐльність і створеннѐ, тому всі 

дисципліни, що викладаятьсѐ, розглѐдаятьсѐ не ѐк предмет, наука або 

складова науки і не ѐк чисте мистецтво, ѐк у вітчизнѐних програмах, а ѐк 

процес дизайнерської діѐльності, про що, на нашу думку, свідчать навіть 

назви мистецьких дисциплін «Дизайн ѐк сфера діѐльності», «Відкриттѐ в 

дизайні», «Візуалізаціѐ», «Композиціѐ, побудова та форма» та інші. Такий 

підхід даю змогу здобувачам освіти гармонійно узгодити теоретичне і 

практичне навчаннѐ, що забезпечую ефективність професійної підготовки. 

Ураховуячи багатогранність дизайнерської діѐльності, що поюдную художня, 

естетичну, інженерну та соціальну складові, дисципліни викладаятьсѐ в 

міждисциплінарному контексті. Так, на думку данських науковців Е.-М.-

П. Харсаае та П.-Дж. МакЕлгерон, одним із завдань длѐ освітніх установ ю 

поюднаннѐ дисциплінарної освіти з мультидисциплінарним підходом, де 

потрібна співпрацѐ з цілої низки галузей знань (МакЕлгерон та Харсаае, 2016, 

с. 493). Використаннѐ міждисциплінарного підходу ѐк діювого підходу до 

реалізації освітньої діѐльності, на думку данської дослідниці Д. Акоглу 

(Акоглу, 2016), ю основоя длѐ покращеннѐ й підвищеннѐ креативності, 

активізації нестандартного мисленнѐ та підґрунтѐм длѐ розробки 

інноваційних рішень майбутніх дизайнерів одѐгу. 

Частиноя скандинавської освітньої культури ю також проюктне 

навчаннѐ. Скандинавська освітнѐ культура в галузі професійної освіти 

передбачаю поюднаннѐ теорії та практики. Усі навчальні програми 

вклячаять періоди практичних занѐть, під час ѐких студенти не лише 

спостерігаять за реальним процесом у дії, а й здійсняять практичну 

підготовку в реальному режимі, вирішуячи проблеми виробничого 

процесу (Офіційний сайт школи дизайну Колдінга).  

Особливістя освітніх програм у данських університетах та коледжах ю 

дворівневість професійної підготовки. Наприклад, освітнѐ програма 

«Модний дизайн» у данському університетському коледжі VIA (Curriculum 

for the Professional Bachelor’s Degree Programme in Design & Business (PBA), 

VIA Design & Business, VIA University College, 2020) пропоную навчаннѐ на 

рівні АР, що зосереджене на вивченні проюктуваннѐ жіночого одѐгу та в 

межах мистецьких дисциплін формую базове розуміннѐ професії 

дизайнера, прикладних теорій і методів у сфері моди та стиля життѐ. 

Особливо цінним ю те, що у здобувачів освіти створяютьсѐ уѐвленнѐ про 

цілісний процес проюктуваннѐ (від перших ескізів до виробництва), про 
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цільові групи, тенденції та оріюнтири в індустрії моди (формуваннѐ 

загальнохудожніх, культурологічних, частково комунікативних та 

художньо-проюктних компетенцій). На другому рівні (ВА) навчаннѐ за 

програмоя підвищеннѐ рівнѐ бакалавра головний акцент робитьсѐ на 

плануванні та виконанні проюктів. Навчаннѐ на рівні ВА зосереджене на 

розробці інноваційних дизайнерських рішень (комунікативні та художньо-

проюктні компетенції), ѐкі сприѐять створення індивідуального стиля 

професійної діѐльності (офіційний сайт університетського коледжу VIA).  

Програма «Дизайн одѐгу» школи дизайну Колдінга (DK) в межах 

мистецьких дисциплін спрѐмована на формуваннѐ навичок у здобувачів 

освіти поюднувати такі понѐттѐ, ѐк «мода» та «екологічність», 

експериментувати з новими формами (за допомогоя драпіруваннѐ, 

розробки візерунків, побудови композиції, вибору кольорів, матеріалів та 

гроя пропорцій), матеріалами, виробничими технологіѐми, а також 

навчання розроблѐти концепції та бізнес-ідеї художньо-мистецької освіти і 

дизайнерського рішеннѐ (Офіційний сайт школи дизайну Колдінга).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Зміна 

вимог суспільства, ринку праці, сучасних запитів дизайну ѐк науки, ѐк 

мистецтва, ѐк виробництва, урахуваннѐ загальнодержавних і регіональних 

потреб у кваліфікованих конкурентоспроможних кадрах, інтеграціѐ до 

ювропейського й світового освітніх просторів вимагаять оновленнѐ 

навчальних програм з урахуваннѐм художньо-мистецької підготовки 

дизайнерів одѐгу. Порівнѐльний аналіз змісту освітніх програм українських 

ЗВО та данських університетів і коледжів засвідчую, що в Данії особливістя 

освітніх програм ю дворівневість професійної підготовки, активізуютьсѐ 

міждисциплінарний підхід на основі художньо-мистецького спрѐмуваннѐ, 

тоді ѐк в Україні надаять перевагу технологічному підходу.  

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо у вивченні 

особливостей формуваннѐ художньо-проюктної компетентності у 

професійній підготовці дизайнерів одѐгу. 
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РЕЗЮМЕ 

Зѐбловскаѐ Дариѐ. Художественнаѐ составлѐящаѐ в подготовке дизайнеров 
одежды в университетах и колледжах Дании. 

В статье обоснованы особенности художественного направлениѐ в 
подготовке дизайнеров одежды в университетах и колледжах Дании. Цель статьи: 
обосновать особенности художественой составлѐящей образовательных 
программ по подготовке дизайнеров одежды в европейском образовательном 
пространстве. Методы исследованиѐ: теоретический анализ и синтез; системный 
и функциональный анализ; сравнительный анализ; систематизациѐ и обобщение, 
прогностический метод. Подчеркнуто, что университеты и колледжи Дании 
подготовку дизайнеров одежды осуществлѐят с учетом направлений и тенденций 
скандинавской образовательной культуры – обучениѐ через деѐтельность и 
проектирование. Сделан вывод, что в Дании активизируетсѐ междисциплинарный 
подход к изучения художественных дисциплин, в то времѐ как в Украине 
предпочитаят технологический подход. 

Ключевые слова: дизайнер одежды, профессиональнаѐ подготовка, Даниѐ, 
художественные дисциплины, компетентности. 

SUMMARY 
Ziablovska Daryna. Artistic component in the training of fashion designers at 

universities and colleges in Denmark. 
The article substantiates the peculiarities of artistic orientation in the training of 

fashion designers in universities and colleges in Denmark. The aim of the article is to 
substantiate the peculiarities of the artistic component of educational programs for the 
training of fashion designers in the European educational space. Methods of research: 
theoretical analysis and synthesis; systems and functional analysis; comparative analysis; 
systematization and generalization, predictive method. Analyzed the educational training 
programs of clothes designers for bachelors in the field of knowledge 02 Culture and Art, 
specialization 022.02 Design of clothes (shoes) of Kyiv National University of Technology and 
Design; Design of clothes (shoes) for bachelors in the field of knowledge 02 Culture and Art, 
specialization 022 Design of Kharkiv State Academy of Design and Arts; Studieordning for 
Bacheloruddannelsen i design ved Designskolen Kolding; Curriculum for the Professional 
Bachelor's Degree Program in Design & Business (PBA). Competencies of a modern designer 
are generalized, namely: ability to create things (mastery of the craft); ability to design 
activities (creativity and planning); ability to create a variety of design products that can 

https://doi.org/10.4995/IFDP.2016.3783
https://en.via.dk/programmes/bachelor/design-and-business-bachelor-top-up
https://www.ucviden.dk/da/publications/better-education-by-design-can-a-collaborative-cross-disciplinary
https://www.ucviden.dk/da/publications/better-education-by-design-can-a-collaborative-cross-disciplinary


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

129 

satisfy any person (flexibility, mobility); ability to communicate professionally in the process 
of socialization and adaptation; ability to shape their educational trajectory and self-
development. The educational programs for fashion designers are formed in such a way as to 
give students ample opportunities to deepen their general education, form spiritual and 
national culture, all-round personal development and professional self-determination on the 
basis of such courses as “Drawing”, “Painting”, “Fundamentals of Composition”, “Color 
Studies”, “Formation”, “Design History”, “Design as Field of Action”, “Design for Change”, 
“Concept and Digital Tools”, “Design Identity”, etc. It is emphasized that Danish universities 
and colleges train fashion designers, taking into account the trends and directions of the 
Scandinavian educational culture of learning through activity and design. It is concluded that 
in Denmark the interdisciplinary approach to the study of artistic courses is strengthened, 
while in Ukraine the preference is given to the technological approach.  

Key words: fashion designer, professional training, Denmark, art courses, 
competences. 
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Метоя статті стало визначеннѐ специфічних особливостей професійної 
підготовки фахівців економічного профіля в розвинених країнах, зокрема США, 
Великій Британії, Німеччині. Окреслена мета дослідженнѐ зумовила вибір комплексу 
взаюмопов’ѐзаних методів, а саме: теоретичного аналізу наукової та методичної 
літератури, структурно-функціональний, структурно-логічний, компаративно-
педагогічний аналіз. Проаналізовано й визначено провідні тенденції, специфічні 
особливості структури, організації, змісту професійної підготовки фахівців 
економічного профіля в зазначених країнах.   

Ключові слова: економічна освіта, фахівець економічного профіля, професійна 
підготовка фахівців економічного профіля, структура, зміст, програма, технологіѐ 
навчаннѐ, компетентнісний підхід, андрагогічна модель, розвинені країни. 

 

Постановка проблеми. В умовах глобалізації та інтернаціоналізації, 

виникненнѐм нових ринків, переходу до ринкової економіки відбуваютьсѐ 

утвердженнѐ ринкових принципів господаряваннѐ, модернізаціѐ 

економічних відносин. Це актуалізую необхідність підготовка фахівців нової 

формації длѐ економічної галузі, ѐкі глибоко розуміятьсѐ в сучасних 

економічних проблемах, ефективно виконуять покладенні на них функції, 

проѐвлѐять самостійність, креативність, інноваційність. Тому важливо, ѐк 

наголошую академік В. Г. Кремень (2015), «забезпечити високу 

функціональність лядини в умовах, коли зміна ідей, знань і технологій 

відбуваютьсѐ набагато швидше, ніж зміна поколіннѐ лядей. Також потрібно 
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віднайти раціональні схеми співвідношеннѐ між лавиноподібним розвитком 

знань, високих технологій і лядськоя здібністя їх творчо засвоїти» (с. 10).  

Зазначимо, що професійна підготовка майбутніх економістів 

ґрунтуютьсѐ на положеннѐх Законів України «Про вищу освіту» (2014), «Про 

освіту» (2017), «Про фахову передвищу освіту» (2019), Концепції розвитку 

економічної освіти (2003), Концепції розвитку цифрової економіки та 

суспільства України на 2018–2020 рр. (2018), Стратегії інноваційного 

розвитку України на 2010–2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів 

(2009), Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (2018), 

Національної рамки кваліфікацій (2011, 2020), Стандартів і рекомендацій 

щодо забезпеченнѐ ѐкості в Європейському просторі вищої освіти (2015) 

тощо. Це спонукаю до пошуку інноваційних підходів до професійної 

підготовки фахівців економічної галузі. Водночас інтеграціѐ України до 

ювропейського освітнього простору спонукаю до реформуваннѐ 

професійної підготовки майбутніх економістів, утвердженнѐ ювропейських 

стандартів такої підготовки. Це зумовляю необхідність вивченнѐ досвіду 

професійної підготовки фахівців економічного профіля у розвинених країн. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури засвідчив, 

що проблема професійної підготовки фахівців економічної галузі 

досліджуютьсѐ в різних аспектах: теоретико-методичні засади підготовки 

майбутніх економістів (Г. Дутка, Є. Іванченко, Л. Потапкіна, О. Самосудова, 

М. Стрельніков, С. Тарасова, О. Яковенко та ін.); застосуваннѐ інноваційних 

форм, методів, засобів та технологій в освітньому процесі підготовки фахівців 

економічних спеціальностей (Ю. Атаманчук, Л. Бондарюва, О. Гончаров, 

Т. Коваль, Г. Ковальчук, М. Мартиненко, Т. Поѐсок, М. Теловата, О. Хомік, 

Т. Столѐренко та ін.); напрѐми вдосконаленнѐ професійної підготовки 

майбутніх економістів (Н. Замкова, О. Карпова, О. Максимова, 

Н. Перевозняк, Л. Пуханова, Г. Тимощук, Ю. Ткач та ін.); формуваннѐ 

готовності майбутнього економіста до професійної діѐльності (К. Акуленко, 

Г. Вархолик, Б. Головешко, М. Коростелін, К. Лихачова, М. Опольська, В. Орел, 

Е. Остапенко, Л. Служинська та ін.). Шлѐхи використаннѐ зарубіжного досвіду 

професійної підготовки (О. Аліюв, А. Загороднѐ, В. Каричковський, 

А. Найдьонова, О. Наугольникова, В. Третько та ін.) тощо. Уваги заслуговуять 

наукові роботи, присвѐчені проблемі діѐльності комплексів «школа – заклад 

вищої освіти», «коледж – заклад вищої освіти» у системі неперервної освіти 

майбутніх економістів (В. Зінченко, І. Носач, В. Стасяк та ін.) (Кірдан, 2019). 

Питаннѐ використаннѐ андрагогічного підходу в процесі професійної 

підготовки фахівців знайшли відображеннѐ в дослідженнѐх О. Аніщенко, 
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О. Баніт, Л. Лук’ѐнової, О. Кукуюва, С. Змюйова, Н. Протасової, В. Олійника та ін. 

У той же час вивченнѐ та узагальненнѐ зарубіжного досвіду таких країн, ѐк 

Велика Британіѐ, США і Німеччина щодо проблеми професійної підготовки 

фахівців економічної галузі потребую подальшого дослідженнѐ. 

Мета статті – визначеннѐ специфічних особливостей професійної 

підготовки фахівців економічного профіля в розвинених країнах, зокрема 

США, Великій Британії, Німеччині. 

Методи дослідженнѐ. Окреслена мета зумовила вибір комплексу 

взаюмопов’ѐзаних методів наукового пошуку, а саме: методи теоретичного 

аналізу наукової та методичної літератури длѐ з’ѐсуваннѐ стану розробленості 

порушеної проблеми, визначеннѐ клячових понѐть дослідженнѐ; структурно-

функціональний аналіз – длѐ дослідженнѐ структури професійної підготовки 

майбутніх економістів; структурно-логічний – длѐ дослідженнѐ змісту, 

навчальних програм, технологій навчаннѐ, компетентнісних та андрагогічних 

засад їх підготовки; компаративно-педагогічний аналіз – длѐ порівнѐннѐ і 

виѐвленнѐ подібного та відмінного у професійній підготовці фахівців 

економічної галузі в розвинених країнах. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури показав, що 

особливої актуальності проблеми підготовки фахівців економічної галузі 

набули на початку XXI століттѐ, оскільки ѐкісна підготовка таких фахівців 

розглѐдаютьсѐ ѐк необхідний інтелектуальний ресурс ѐк длѐ розуміннѐ, так і 

длѐ подальшого розвитку економіки. Слід зазначити, що потреби та вимоги 

ринку праці постійно зміняютьсѐ, особливо в умовах діджиталізації різних 

сфер життѐ суспільства. Згідно з доповіддя Всесвітнього економічного 

форуму «Future of Jobs», найбільш актуальні навички 2020 р. ю такі: рішеннѐ 

комплексних завдань; критичне мисленнѐ; креативність; управлінські 

таланти; комунікаційні навички; емоційний інтелект; здатність приймати 

рішеннѐ; кліюнтооріюнтованість; навички веденнѐ переговорів; когнітивна 

гнучкість (Іваненко, Боенко, 2020). Водночас слід зазначити, що економічна 

освіта із запізненнѐм реагую на життюво важливі потреби суспільства.  Тому на 

часі ю нагальна потреба у визначенні нових принципів і підходів до підготовки 

фахівців економічної галузі, творчому осмисленні тенденцій світового 

розвитку економічної освіти. У цьому контексті значний інтерес викликаять 

розвинені країні, ѐкі за результатами міжнародного рейтингу ефективності 

систем вищої освіти (QS Higher Education System Strength Rankings) увійшли до 

Топ -10 країн, зокрема США (1 місце), Велика Британіѐ (2 місце), Німеччина (4 

місце) (Кірдан, 2015). 
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Згідно з даними Національного центру освітньої статистики США, 

близько 85 % усіх магістерських ступенів у США присвояятьсѐ в тій чи 

іншій професійній прикладній галузі. Причому 2/3 з них – у галузі 

економічних наук та бізнесу і лише близько 15 % – у галузі гуманітарних та 

загальноосвітніх наук (Comparative Indicators of Education in the United 

States and other G8 Countries, 2016). В американській системі економічної 

базовим ю отриманнѐ ступенѐ бакалавра (Belfield & Levin, 2004). Її 

особливістя ю те, що післѐ отриманнѐ ступеня бакалавра студент маю 

можливість продовжити навчаннѐ за програмоя «спеціалізованого 

магістра» (Specialized Master), ѐкій відповідаю ступеневі магістра в закладах 

вищої освіти України (Беньківська, 2016). Післѐ закінченнѐ навчаннѐ 

американському студенту присвояютьсѐ кваліфікаціѐ магістра в тій галузі, 

ѐку студент обрав ѐк фахову.  

Ще одніюя особливістя економічної освіти США ю існуваннѐ 

організацій, ѐкі опікуятьсѐ проблемами економічної освіти, серед ѐких 

Національна рада з економічної освіти зі своюя всесвітньоя мережея рад і 

центрів, Фонд викладаннѐ економіки, Глобальна некомерційна молодіжна 

організаціѐ Junior Achievement, Американський національний центр 

наукових досліджень з економічної освіти. Особливу роль відіграю 

Федеральна резервна система, ѐкі фінансово підтримую економічну освіту.   

Зауважимо, що всі економічні університети США, ѐкі готуять фахівців 

економічного профіля поділѐятьсѐ на кілька категорій: перша група – 

найпрестижніші науково-дослідні економічні університети, що 

фінансуятьсѐ з федерального урѐду, маять багато економічних напрѐмів 

бакалаврата, магістратури й докторантури, з кількістя не менш 50 захистів 

докторських дисертацій на рік. Економічні ЗВО другої групи здійсняять 

навчаннѐ бакалаврів, магістрів, докторів, присуджуять щорічно більше 20 

докторських економічних ступенів з одного або трьох напрѐмах економіки, 

це, ѐк правило, багатогалузеві економічні університети. До третьої групи 

економічних ЗВО відносѐть коледжі. До четвертої групи відносѐть 

професійні школи (бізнес-школи) і спеціалізовані економічні технікуми, 

курс навчаннѐ в ѐких триваю два роки (Наугольникова, 2016; Яковенко, 

2012; Walstad & Rebeck, 2009). 

Характерноя рисоя підготовки фахівців економічної галузі ю тісне 

співробітництво освітніх установ, виробництва й бізнесу; ефективна 

організаціѐ змісту навчаннѐ з акцентуваннѐ на високій спеціалізації та 

професійності майбутніх фахівців; варіативність програм і напрѐмів 
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економічної спеціалізації; застосуваннѐ андрагогічного підходу та 

андрагогічної моделі навчаннѐ.   

Аналіз наукової літератури засвідчив, що андрагогічні засади освіти 

почали формуватисѐ, починаячи з другої половини XX століттѐ ѐк відповідь 

на нові виклики суспільства. Зауважимо, що андрагогічні засади професійної 

підготовки фахівців економічної галузі базувалисѐ на міждисциплінарному 

синтезі теорій і концепцій філософії, менеджменту, психології.  

Основу андрагогічних засад професійної підготовки фахівців складаять: 

теоріѐ андрагогіки та концепціѐ освіти впродовж життѐ, що базуятьсѐ на 

андрагогічному, особистісно-оріюнтованому, контекстному підходах.  

З позиції андрагогіки, провідна роль у навчанні належить студенту, ѐкій 

ю рівноправним суб’юктом навчаннѐ. Це ю провідноя характеристикоя 

андрагогічної моделі навчаннѐ, в основу ѐкої покладені провідні положеннѐ 

та принципи андрагогіки, що були сформульовані М. Ноулзом на основі 

врахуваннѐ особливостей дорослої лядини, ѐка навчаютьсѐ, та доповнені 

іншими вченими: усвідомленість цінності та користі навчаннѐ; самосвідомість 

та самоспрѐмованість дорослого учнѐ; використаннѐ суб’юктного досвіду ѐк 

основи і джерела навчаннѐ; контекстність навчаннѐ – тісний взаюмозв’ѐзок із 

проблемами сьогоденнѐ; практикооріюнтованість та актуалізаціѐ результатів 

навчаннѐ; мотиваціѐ навчаннѐ. Ш. Мерріам (Merriam, 2001) відзначала, що 

саме ці принципи поѐсняять особливості андрагогічної моделі навчаннѐ та 

механізм її реалізації (Огіюнко, 2020). 

У контексті дослідженнѐ андрагогічних засад професійної підготовки 

фахівців економічного профіля на окрему увагу заслуговую розглѐд такого 

важливого аспекту, ѐк самоспрѐмоване навчаннѐ (self-directed learning), 

оскільки з розвитком електронного навчаннѐ практика самостійного 

плануваннѐ й реалізації студентом процесу свого навчаннѐ набуваю все 

більшого поширеннѐ. Самоспрѐмоване навчаннѐ – один із «клячових 

елементів, на ѐких базуютьсѐ андрагогічна модель». Воно здійсняютьсѐ на 

основі андрагогічних принципів і розглѐдаютьсѐ провідними науковцѐми в 

галузі освіти дорослих, зокрема М. Ноулзом, С. Брукфілдом, Р. Брокетом, 

Р. Хіюмстроя, Ш. Мерріам, Р. Каффареллоя, ѐк процес, у ѐкому учень бере на 

себе основну відповідальність за визначеннѐ своїх потреб у навчанні, форму-

ляваннѐ мети, плануваннѐ, реалізація та оціняваннѐ навчальної діѐльності.  

Зазначимо, що організаціѐ професійної підготовки фахівців 

економічної галузі на андрагогічних засадах передбачаю суб’юкт-суб’юктну 

взаюмодія того, хто навчаю, і того, хто навчаютьсѐ, і ґрунтуютьсѐ на їхній 

співпраці і партнерських відносинах ѐк рівноправних суб’юктів навчального 
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процесу. Вони ю рівноправними, активними учасниками освітнього 

процесу, спільна співпрацѐ ѐких маю бути організована на всіх етапах 

освітнього процесу: плануваннѐ, реалізації, оціняваннѐ, корекції. Це 

сприѐю встановлення суб’юктних, партнерських стосунків між його 

учасниками через презентація досвіду, обговореннѐ результатів і 

перспектив розвитку та можливих ризиків у роботі, ѐкі сприѐтимуть 

отримання корисної інформації, знаходження додаткових ресурсів длѐ 

збагаченнѐ власного досвіду управлінської діѐльності, розвитку 

професійних інтересів та здібностей (Огіюнко, 2020).  

Варто заакцентувати на шикорому використанні в навчальному 

процесі майбутніх економістів інтерактивних, тренінгових та дистанційних 

технологій навчаннѐ, ѐкі спрѐмовані на формуваннѐ вмінь самостійного 

прийнѐттѐ рішень. 

Професійну підготовку фахівців економічного профіля у 

Федеративній Республіці Німеччина здійсняять заклади вищої освіти 

різних типів: університети (Universitäten); заклади вищої освіти прикладних 

наук (Fachhochschulen); технічні університети (Technische Universitäten). На 

думку німецьких дослідників (Friedl, Hutzschenreuter, 2020), саме цѐ 

професіѐ ю одніюя з найбільш популѐрних серед вступників на здобуттѐ 

вищої освіти в цій країні. 

Відмінноя особливістя професійної підготовки фахівців економічної 

галузі в Німеччині ю тісний зв’ѐзок із практичноя діѐльністя. Але це не 

зменшую рівень її фундаменталізації.   

Цікавоя особливістя підготовки бакалаврів економічного профіля в 

німецьких університетах ю можливість вибору форму бакалаврату: моно-

спеціальність (Monostudiengang), коли студент навчаютьсѐ тільки за одніюя 

програмоя (спеціальністя); комбінований бакалаврат 

(Kombinationsstudiengang), коли студент вивчаю основну й додаткову 

спеціальності. При цьому розрізнѐять дві подальші можливості: 

комбінаціѐ двох спеціальностей – основної і економічної ѐк додаткової – 

без права викладаннѐ у школі (Kombinationsbachelor (ohne 

Lehramtsoption)) і комбінаціѐ таких спеціальностей з правом викладаннѐ у 

школі (Kombinationsbachelor (mit Lehramtsoption). У цьому випадку 

додатково вивчаятьсѐ також педагогічні науки, дидактика фахових 

дисциплін, німецька мова ѐк друга мова (Дзяба, 2015). 

Особлива увага в процесі підготовки майбутніх економістів у закладах 

вищої освіти Німеччини приділѐютьсѐ співпраці університетів і роботодавців у 

процесі розробки професійно-оріюнтованих програм, їх постійному 
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оновлення; професіоналізації університетських профільних навчальних 

програм з економіки шлѐхом часткової інтеграції до них суміжних дисциплін. 

Її специфікоя ю інтегративний напрѐм змісту бакалаврських і поглиблена 

спеціалізаціѐ магістерських програм, структуруваннѐ навчальних програм 

(курсів) за модульно-блочним принципом, поюднаннѐ ґрунтовних 

теоретичних знань із поглибленоя практичноя підготовкоя; наѐвність 

різнорівневих ступеневих програмам (базових, звичайних та подвійних 

бакалаврських і магістерських); обов’ѐзковість наукового складника ѐк 

важливого компоненту навчальних і дослідницьких програм економічного 

спрѐмуваннѐ, гнучкість програмних компонентів, можливість самостійного 

визначеннѐ й коригуваннѐ студентами напрѐмів професійної підготовки післѐ 

першого року навчаннѐ (DeGöB, 2005; Kaminski, 1996). 

Використаннѐ андрагогічного підходу та андрагогічної моделі навчаннѐ 

в процесі підготовки забезпечую широке використаннѐ технологій 

інтерактивного та проблемно-пошукового навчаннѐ, зокрема, кейсового 

навчаннѐ (case study), ѐке сприѐю розвитку навичок міжособистісного 

спілкуваннѐ, критичного мисленнѐ, уміннѐ аналізувати ситуації та швидко 

приймати практичні рішеннѐ; технології проюктного навчаннѐ, ѐкі 

забезпечуять підвищеннѐ мотивації, розвиток мережевого й системного 

мисленнѐ, креативності, відповідальності тощо; ігрові технології навчаннѐ, 

зокрема, рольові, ділові ігри, симулѐційні ігри (Загороднѐ, 2018; Огіюнко, 

2020; Buckles & Watts, 1997).  

Важливим складником підготовки фахівців економічного профіля у 

закладах вищої освіти Німеччини ю самостійна робота студентів. 

У Великій Британії професійна підготовка фахівців економічного 

профіля здійсняютьсѐ майже в усіх університетах та більшості 

політехнічних коледжах на економічних факультетах, економічних 

відділеннѐх, факультетах соціальних і політичних наук, ѐкі маять певну 

автономія. Існуять дві спеціалізовані школи бізнесу: Лондонська та 

Манчестерська, ѐкі присуджуять ступені відповідних університетів, але ю 

незалежними від Лондонського та Манчестерського університетів (Кірдан, 

2019; Davies & Durden, 2010). 

Зазначимо, що зміст бакалаврських навчальних програм з економіки і 

суміжних із нея дисциплін практично тотожний у більшості університетів, але 

існуять певні відмінності в назвах програм, лекційних тем, обсѐгах 

навчальних кредитів тощо. До переліку обов’ѐзкових (“core”) і елективних 

(“optional”) навчальних дисциплін економічного спрѐмуваннѐ, що 

викладаятьсѐ практично в усіх університетах та коледжах вищої освіти 
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Великої Британії, належать такі: економічна теоріѐ, макроекономіка, 

мікроекономіка, менеджмент, економетрика, математика, статистика, 

міжнародна економіка, прикладна економіка, фінанси, фінансова економіка, 

економіка громадського сектора, банківська справа та фінанси, корпоративні 

фінанси, світова економіка, економіка праці, історіѐ економічної думки, 

економіка науки, теоріѐ ігор, економіка розвитку (Найдьонова, с. 7). 

Структуруваннѐ навчальних програм (курсів) відбуваютьсѐ за модульно-

блочним принципом з вкляченнѐм до кожного модулѐ кількох (4–5) 

дисциплін. Вважаюмо, що інтегративний напрѐм змісту бакалаврських і 

поглиблена спеціалізаціѐ магістерських програм, уможливляю поюднаннѐ 

теоретичного матеріалу з його реалізаціюя у практичному середовищі; 

наѐвність навчальних програм подвійної спеціалізації з економіки (joint 

honours), відповідних модулів підвищеної складності, програм на отриманнѐ 

ступенѐ бакалавра у “просунутому” варіанті (honours degree); поглиблене 

вивченнѐ спеціалізованих предметів (ordinary degree) (Bakker, 2007). 

Специфікоя підготовки фахівців економічного профіля ю виконаннѐ 

та захист наприкінці навчаннѐ науково-дослідницького проюкту 

(дисертації), робота над ѐким починаютьсѐ ще наприкінці другого курсу.  

Особлива увага в підготовці британських економістів приділѐютьсѐ 

тьяторським занѐттѐм, ѐкі відбуваятьсѐ переважно щотижнѐ і забезпечуять 

індивідуалізовану взаюмодія між викладачем (тьятором) і студентом; тісній 

співпраці з промисловими підприюмствами, урѐдовими організаціѐми, 

комерційними структурами, забезпечуячи ѐк узгодженнѐ навчальних 

програм вимогам ринку праці, так і набуттѐ вмінь та навичок під час 

проходженнѐ ними практики, стажуваннѐ на підприюмствах, а в 

подальшому – гарантованого працевлаштуваннѐ випускників. У зв’ѐзку з цим 

значного поширеннѐ набуваю така форма навчаннѐ ѐк «Сендвіч» (чергуваннѐ 

занѐть в коледжі з роботоя на підприюмстві) (Найдьонова, 2017; Riethmuller 

& Thompson, 2008). Вважаюмо, що особливістя професійної підготовки 

фахівців економічної галузі в закладах вищої освіти Великої Британії ю 

спрѐмованість на розвиток лідерських ѐкостей, чому сприѐять спеціалізовані 

курси розвитку лідерів, ѐкі пропонуятьсѐ студентам. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Узагальненнѐ результатів наукового пошуку уможливило формуляваннѐ 

таких висновків: процеси глобалізації, інтеграції, цифровізації, зміни у світі 

праці спричинѐять зростаннѐ потреби в кваліфікованих фахівцѐх 

економічного профіля в розвинених країнах світу, зокрема, у США, Великій 

Британії, Німеччині; економічна освіта в розвинених країнах спрѐмована на 
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підготовку фахівців з активноя професійноя позиціюя, творчим мисленнѐм, 

самокритичністя; особливостѐми професійної підготовки майбутніх 

економістів ю: практико спрѐмованість та фундаменталізаціѐ, тісна співпрацѐ 

університетів і роботодавців у процесі розробки професійно-оріюнтованих 

програм, їх постійне оновленнѐ з урахуваннѐм передових науково-

методичних досѐгнень і провідних технологій у визначеній сфері; 

інтегративний напрѐм змісту бакалаврських і поглиблена спеціалізаціѐ 

магістерських програм; структуруваннѐ навчальних програм (курсів) за 

модульно-блочним принципом; наукова складова ѐк невід’юмний компонент 

навчальних і дослідницьких програм; застосуваннѐ компетентісного та 

андрагогічного підходів до побудову змісту та організації процесу навчаннѐ; 

використаннѐ інноваційних технологій навчаннѐ, суттюве поширеннѐ 

дистанційного навчаннѐ в підготовці майбутніх економістів. 

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 

професійної підготовки фахівців економічного профіля в розвинених 

країнах. Подальшого дослідженнѐ потребуять такі аспекти, ѐк особливості 

організації навчаннѐ за бакалаврськими, магістерськими та докторськими 

програмами, їх порівнѐльний аналіз.  
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РЕЗЮМЕ 
Огиенко Елена. Специфика профессиональной подготовки специалистов 

экономического профилѐ в развитых странах.  
Целья статьи стало определение специфических особенностей 

профессиональной подготовки специалистов экономического профилѐ в развитых 
странах, в частности США, Великобритании, Германии. Обозначеннаѐ цель 
исследованиѐ обусловила выбор комплекса взаимосвѐзанных методов исследованиѐ, а 
именно: теоретического анализа научной и методической литературы, структурно-
функциональный, структурно-логический, компаративно-педагогический анализ. В ходе 
исследованиѐ проанализированы и определены основные тенденции, специфические 
особенности структуры, организации, содержаниѐ профессиональной подготовки 
специалистов экономического профилѐ в указанных странах. 

Ключевые слова: экономическое образование, специалист экономического 
профилѐ, профессиональнаѐ подготовка специалистов экономического профилѐ, 
структура, содержание, программа, технологиѐ обучениѐ, компетентностный 
подход, андрагогическаѐ модель, развитые страны. 

SUMMARY 
Ogienko Olena. Specifics of professional training of economists in developed 

countries. 
The aim of the article was to determine the specific features of professional training of 

economists in developed countries, in particular, the United States, Great Britain, Germany. The 
outlined purpose of the research has led to the choice of a set of interrelated research methods, 
namely: theoretical analysis of scientific and methodological literature, structural-functional, 
structural-logical, comparative-pedagogical analysis. The results and practical significance of the 
study: it has been found that the processes of globalization, integration, digitalization, changes in 
the world of work cause an increase in the need for qualified economic professionals in 
developed countries, including the United States, Britain, Germany; it is shown that economic 
education in developed countries is aimed at training specialists with an active professional 
position, creative thinking, self-criticism; determined that the specific features of professional 
training of future economists are: practical orientation and fundamentalization, close 
cooperation of universities and employers in the development of professionally oriented 
programs, their constant updating taking into account advanced scientific and methodological 
achievements and leading technologies in the field; integrative direction of bachelor’s content 
and in-depth specialization of master’s programs; structuring of educational programs (courses) 
on the modular-block principle; scientific component as an integral component of educational 
and research programs; application of competence-based and andragogical approaches to the 
construction of the content and organization of the learning process; use of innovative learning 
technologies, significant spread of distance learning in the training of future economists. The 
study does not cover all the problems of professional training of economic professionals in 
developed countries. Further research is needed in such aspects as the peculiarities of the 
organization of education in bachelor’s, master’s and doctoral programs, their comparative 
analysis; revealing the importance of the andragogical approach in the training of future 
economists. 

Key words: economic education, economic specialist, professional training of 
economists, structure, content, program, technology, competence-based approach, 
andragogical model, developed countries. 
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ЗАГАЛЬНА МУЗИЧНА ОСВІТА В УМОВАХ 

ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ: ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМИ 
 

Статтѐ присвѐчено організації загальної музичної освіти школѐрів України та 
Китая в період карантинних заходів, спричинених всесвітньоя пандеміюя 
коронавірусної хвороби (COVID-19). На основі аналізу наукових робіт, а також 
педагогічних спостережень за роботоя українських та китайських закладів 
загальної середньої освіти (ЗЗСО) в даний період, висвітлено основні проблеми, ѐкі 
виникли в процесі здійсненнѐ загальної музичної освіти в зв’ѐзку з переходом на 
онлайн-навчаннѐ. Уточнено понѐттѐ дистанційного навчаннѐ та онлайн-навчаннѐ, 
здійснено узагальненнѐ з приводу ефективності підготовки та проведеннѐ уроків 
музичного мистецтва в названий період. Представлено методи та технології 
навчаннѐ, що показали достатня ефективність в умовах карантинних заходів.  
Зроблено висновки та надано рекомендації длѐ керівників ЗЗСО та вчителів 
музичного мистецтва відносно подальшого викладаннѐ навчальної дисципліни 
«Музичне мистецтво» в умовах пандемії.   

Ключові слова: загальна музична освіта, пандеміѐ коронавірусної хвороби, 
онлайн-навчаннѐ, школѐрі поколіннѐ Альфа.   

 

Постановка проблеми. Глобальна пандеміѐ коронавірусної хвороби 

(COVID-19) змусила весь світ повністя змінити звичний спосіб життѐ. У всіх 

галузѐх лядської діѐльності, пов’ѐзаних зі спілкуваннѐм, виникли великі 

проблеми. Традиційне навчаннѐ «обличчѐм до обличчѐ» виѐвилосѐ 

неможливим. ЗЗСО Китая було закрито з кінцѐ січнѐ 2000 року. В Україні 

карантинні заходи в ЗЗСО почалисѐ з середини березнѐ того ж року. 

Одночасно в обох країнах з’ѐвиласѐ гостра суперечність між необхідністя 

продовжувати освітній процес та відсутністя можливості застосуваннѐ 

традиційних способів його організації і звичних освітніх технологій. Отже, 

почавсѐ активний пошук альтернативних форм організації освітнього 

процесу в нових умовах, найбільш доцільноя серед ѐких виѐвилосѐ 

навчаннѐ «на відстані». 

З метоя прийнѐттѐ термінових і правильних рішень важливо було 

забезпечити відповідні дослідженнѐ, а також упровадженнѐ нових, 

максимально продуктивних у даних умовах форм роботи. Перехід до таких 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

141 

форм роботи відразу продемонстрував низьку продуктивність освітнього 

процесу з усіх навчальних дисциплін. Однак, викладаннѐ деѐких навчальних 

предметів, зокрема предметів мистецько-музичного циклу, опинилосѐ на 

межі повної зупинки у зв’ѐзку з тим, що в багатьох ЗЗСО уроки з даних 

дисциплін були скасовані. Таким чином, у галузі загальної музичної освіти 

сформуваласѐ принципово нова ситуаціѐ, ѐка потребую негайного вирішеннѐ 

проблем, що виникли, та набуттѐ певного досвіду роботи.    

Мета статтѐ полѐгаю в аналізі й узагальненні наукових досліджень, а 

також виѐвленого в процесі педагогічного спостереженнѐ досвіду роботи 

учителів музичного мистецтва, зокрема України та Китая, стосовно 

організації загальної музичної освіти та використаннѐ відповідних 

навчальних технології в умовах онлайн-навчаннѐ. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ реалізації мети даної статті використано  

комплекс теоретичних та емпіричних методів: аналіз та узагальненнѐ 

українських і китайських наукових джерел; метод педагогічного 

спостереженнѐ та бесід з учасниками освітнього процесу.  

Виклад основного матеріалу. В останній час серед науковців, 

методистів та практикуячих учителів найбільш розповсядженими стали 

понѐттѐ дистанційного навчаннѐ та онлайн-навчаннѐ. На думку дослідників, 

термін «дистанційне навчаннѐ» найчастіше асоціяять зі заочноя формоя 

освіти. Дистанційне навчаннѐ ю такої формоя отриманнѐ освіти, за ѐкої 

викладач і здобувач освіти взаюмодіять на відстані за допомогоя 

інформаційних технологій. Під час дистанційного навчаннѐ студент/школѐр 

займаютьсѐ самостійно за розробленоя програмоя в контексті особисто 

оріюнтованого підходу, переглѐдаю записи вебінарів, вирішую завданнѐ, 

проводить консультації з викладачем в онлайн-чаті і періодично віддаю йому 

свої роботи на перевірку. Дистанційне навчаннѐ стало популѐрним з поѐвоя 

інтернет-мережи, ѐка відкрила нові можливості розвитку та освіти длѐ 

жителів віддалених населених пунктів і ділових лядей зі щільним робочим 

графіком (Чим відрізнѐютьсѐ онлайн-навчаннѐ, 2020).  

Понѐттѐ «онлайн-навчаннѐ» асоціяютьсѐ з отриманнѐм знань і навичок 

за допомогоя комп'ятера або іншого гаджету, підкляченого до інтернету в 

режимі «тут і зараз». Цей формат навчаннѐ ще називаять e-learning або 

«електронне навчаннѐ». Він вважаютьсѐ логічним продовженнѐм дистанцій-

ного навчаннѐ. Адже термін «онлайн» лише вказую на спосіб отриманнѐ 

знань та зв'ѐзку викладача зі студентом/учнем. Під час онлайн-навчаннѐ 

учень дивитьсѐ лекції у відеозаписі або в прѐмій транслѐції, виконую інте-

рактивні тести, обміняютьсѐ файлами з учителем, спілкуютьсѐ з однокласни-
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ками і педагогами в чатах тощо. Таке навчаннѐ дозволѐю сформувати 

відповідне освітню середовище та зануритисѐ в нього всім суб’юктам освіти. 

Відомо, що форми організації освіти «на дистанції» не ю радикальноя 

інноваціюя. У розвинених країнах вони здійсняятьсѐ вже багато років. 

Йдетьсѐ про проведеннѐ відео-уроків у Інтернет-мережі за допомогоя 

спеціальних платформ, транслѐція навчальних занѐть через телеканали, 

месенджери, електронну пошту тощо. Однак, длѐ величезної більшості 

українських та китайських ЗЗСО ситуаціѐ, що склаласѐ на початку 2020 року, 

стала новоя і несподіваноя, перш за все тому, що в педагогів не було 

належного досвіду тривалої дистанційної роботи. Проблема ускладниласѐ ще 

й тим, що в країнах було відсутню нормативне регуляваннѐ навчаннѐ в 

дистанційному форматі. В освітньому законодавстві обох країн не було 

понѐттѐ «дистанційна форма навчаннѐ», відповідно, не було навчальних 

програм, регламентів, методик, інструкцій тощо.  

Аналіз переходу на дистанційну форму освіти Китая та України в 

умовах карантинних заходів показав, що рівень володіннѐ 

мультимедійними та інформаційно-комунікативними технологіѐми (ІКТ) у 

більшості педагогів, навіть у великих містах обох країн, ю низьким. У 

багатьох ЗЗСО не вистачало інтернет-зв'ѐзку, відповідної інфраструктури, 

комп'ятерного обладнаннѐ длѐ комунікації тощо. Крім того, позначиласѐ 

відсутність відповідних вітчизнѐних IT-платформ длѐ організації 

одночасних стримінгових з'юднань великої кількості школѐрів, 

недостатність цифрового освітнього контенту й повноцінного програмного 

забезпеченнѐ длѐ здійсненнѐ уроків через інтернет-мережу. З подібними 

проблемами зіткнулисѐ практично всі ЗЗСО і педагоги. 

Оскільки Китай ю першоя країноя, де був зареюстрований спалах 

коронавирусу, післѐ Китайського Нового року (25.04.2020) близько 200 млн 

учнів були змушені залишитисѐ вдома і продовжити навчаннѐ в онлайн-

форматі. Такий формат не був обов'ѐзковим, але всілѐко заохочувавсѐ. 

Зокрема була запущена серіѐ телевізійних передач із різних навчальних 

дисциплін під девізом «Припинимо занѐттѐ, але не навчаннѐ». Але юдиної 

системи онлайн-навчаннѐ в країні не було вироблено, у зв'ѐзку з чим 

навчальні результати в ЗЗСО різних регіонів сильно відрізнѐятьсѐ. 

Учителі використовуять різні матеріали, додатки і формати. Багато 

хто використовую додаток DingTalk, розроблений гігантом сектора 

електронної торгівлі Alibaba (The Coronavirus Exposes, 2020). На основі 

національної освітньої програми в Китаї було запущено «хмарну» систему 

навчаннѐ, ѐкоя одночасно можуть користуватисѐ до 50 млн. учнів 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

143 

(Hollingsworth, 2020). Однак, багато китайських школѐрів зіткнулисѐ з 

неможливістя навчатисѐ дистанційно через недостатня технічну 

оснащеність. Так, далеко не в кожної сім'ї ю смартфони, у багатьох 

сільських регіонах інтернет-з'юднаннѐ працяю з перебоѐми.  

Одночасно, глобальна пандеміѐ значно прискорила, навіть 

форсувала, засвоюннѐ й використаннѐ школѐрами та вчителѐми, зокрема 

вчителѐми музичного мистецтва, ІКТ та мультимедійних технологій, 

зробила ці технології невід'юмноя частиноя сучасної освіти, незважаячи 

на те, що весь час виникаять труднощі та проблеми в роботі з 

комп’ятерами та інтернет-мережея. 

У обох країнах з початку карантину виѐвилисѐ проблеми організаційно-

педагогічного характеру. Зокрема, на перший план до дистанційної освіти, за 

рішеннѐм керівників багатьох ЗЗСО, були вклячені лише «основні» 

предмети, а таки навчальні дисципліни ѐк фізкультура, музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво тощо, ѐк правило, навіть не були вклячені в онлайн-

розклад уроків. Хоча в документах МОН України та Міністерства освіти Китая 

рекомендацій стосовно перепиненнѐ викладаннѐ окремих навчальних 

предметів не було, на практиці, у переважній більшості ЗЗСО під час 

карантинних заходів навчальні занѐттѐ з предметів мистецько-музичного 

циклу не проводѐтьсѐ (МОН України, 2020). Рішеннѐ шкільних адміністраторів 

підтримаю частина батьків, ѐкі наголошуять, що даними предметами в межах 

онлайн-освіти школѐрів «вантажити» не варто. 

Спостереженнѐ, опитуваннѐ та бесіди з учителѐми, школѐрами та їх 

батьками з обох країн висвітлили ще одну серйозну проблему. У період 

карантину сучасні школѐрі – діти, віднесені до поколіннѐ Альфа (що 

народилисѐ в часи розповсядженої інтернет-мережи), отримали багато 

вільного часу та відкритий доступ до музики будь-ѐких жанрів та стилів. 

Вони набагато більше часу стали проводити в інтернет-мережі, де постійно 

слухаять різну музику та дивлѐтьсѐ відеокліпи, пов’ѐзані з нея. Така 

стихійна музична «освіта» у виглѐді повального захопленнѐ розважальноя 

комерційноя музикоя сумнівної ѐкості не може сприѐти формування 

культурної (клячової) компетентності та справжньої музичної культури, а, 

навпаки, ю шлѐхом до відчуженнѐ школѐрів від традиційної національної 

культури, результатом ѐкої може бути нівеляваннѐ індивідуальної етнічної 

свідомості молодого поколіннѐ.  

Відомо, що музична освіта та музичне вихованнѐ ю важливим 

напрѐмом всебічного розвитку лядини. Серед різних видів мистецтва музиці 

відведено особливу роль в розвиткові особистості лядини. Музика ю 
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вираженнѐм взаюмозв’ѐзку між лядиноя та світом. Вона суттюво впливаю на 

становленнѐ особистості лядини. У всі часи відомі філософи та педагоги 

приділѐли музичному мистецтву та музичному виховання багато уваги. 

Видатний український педагог В. Сухомлинський відзначив, що «Музичне 

вихованнѐ – це не вихованнѐ музиканта, а вихованнѐ, перш за все, лядини» 

(Сухомлинський, 1977). За висловом А. Білого, «… у музиці найбільше 

наближеннѐ глибин духу до поверхонь свідомості» (Соловей, 2015). М. Коган 

підкреслив: «Музика гратиме все більшу роль ѐк у художній культурі, так і за її 

межами». Учений зазначив, що подальше зростаннѐ «ролі в лядському житті 

науки, абстрактного мисленнѐ, породжуватиме все більш гостру потребу в 

урівноваженні цього напрѐму лядської сфери» (Коган, 1987). На думку 

Я. Соловей, у сучасній соціокультурній ситуації «музика посідаю перше місце в 

структурі художніх уподобань молоді». Учена впевнена, що за таким ѐвищем 

«сховані складні протиріччѐ сприйнѐттѐ ціннісних оріюнтацій у музичному 

мистецтві» (Соловей, 2015). 

Дослідженнѐ висвітлило значне відставаннѐ учнів 2-4 класів 

українських та китайських ЗЗСО від вимог державних програм з музичного 

мистецтва вже на початку 2021-2022 навчального року. Бесіди з учителѐми 

музичного мистецтва різних ЗЗСО підтвердили, що на уроках музичного 

мистецтва з учнѐми 2-х класів у новому навчальному році необхідно було 

починати роботу на рівні 1-го класу, оскільки в результаті карантину діти не 

засвоїли основних понѐть, не отримали достатнього розвитку музичних 

здібностей, формуваннѐ гарного музичного смаку тощо. Крім того, у 

значної частини учнів уже почало формуватисѐ споживче відношеннѐ до 

класичної та народної музики, проѐви некоректної поведінки, відмови від 

рухів під музику тощо.  

Зупинимосѐ більш детально на методичних рекомендаціѐх стосовно 

організації загальної музичної освіти під час всесвітньої пандемії. У ЗЗСО 

України новий 2021-2022 навчальний рік почавсѐ в звичайному 

«стаціонарному» режимі. Але ще в період літніх канікул було ѐсно, що в 

будь-ѐкий час ю вірогідність переходу у формат онлайн-навчаннѐ, оскільки 

процес вакцинації працівників закладів освіти відбувавсѐ дуже повільно. 

Учителѐм музичного мистецтва рекомендовано спочатку визначити форми 

проведеннѐ уроків (занѐть) у різних класах. З ціюя метоя важливо 

ознайомитисѐ з національним та міжнародним досвідом у даної галузі – 

прочитати багато інформації з цього питаннѐ, у тому числи, рекомендації 

відповідних державних органів (Шевченко, 2020). Особливо важливо 

враховувати психоемоційний стан учасників освітнього процесу. Отже, на 
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думку досвідчених педагогів, найкращим варіантом проведеннѐ уроку 

музичного мистецтва в межах дистанційного навчаннѐ ю відео-урок.  

Досвід доводить, що розробка та створеннѐ відео-уроків може бути 

пов’ѐзано з низкоя серйозних проблем. По перше, варто ознайомитисѐ з 

різними відео-редакторами та особливостѐми роботи з ними. Найбільш 

зручним і досить простим у використанні ю «Movavi Video Suite» длѐ Windows. 

В одній програмі можливо створеннѐ відеороликів, конвертаціѐ файлів, запис 

екрану та багато іншого. Програма сама підказую, ѐк додати ефекти переходу, 

фільтри, текст і музику. Постійна роботи в даній програмі кожен раз 

приводить до відкриттѐ нових можливостей длѐ поліпшеннѐ ѐкості контенту.  

Ще одна проблема – запис звуку, а саме голосового супроводу уроку. 

Якщо вчитель не маю під рукоя професійної апаратури, проблему можна 

вирішити за допомогоя смартфону з функціюя звукозапису. Готову звукову 

доріжку краще всього оброблѐть у програмі «AVS Audio Editor», ѐка ю 

зручноя длѐ роботи зі звуковими та музичними файлами.   

Розглѐнемо процес створеннѐ відео-уроку більш детельно. З початку 

важливо визначити тему і тип уроку. У форматі відео-уроку – це в 

основному стосуютьсѐ вивченнѐ нової теми з елементами повтореннѐ 

пройденого навчального матеріалу. Тривалість відео-уроку може бути від 

10 до 20 хвилин, залежно від теми, складності матеріалу та віку учнів.   

Далі складаюмо сценарій уроку: розбиваюмо урок на підтеми, 

структуруюмо навчальний матеріал, визначаюмо місцѐ, длѐ ѐких необхідно 

створити завданнѐ або візуальні елементи. Важливо пам’ѐтати, що до 

середини уроку необхідно максимально розкрити тему, а в завершальній 

частині підвести підсумки й визначити клячові моменти (Великодна, 2021).  

Слід детально продумати візуальну складову уроку музичного 

мистецтва: підготувати наочні матеріали, ѐкі дозволѐять легше розкрити 

тему уроку та утримати увагу учнів; длѐ школѐрів, віднесених до поколіннѐ 

Альфа, важливим ю сприйманнѐ творів музичного мистецтва у професійному 

виконанні через відеозаписі. Оскільки «одночасне поюднаннѐ зорових та 

слухових образів в роботі зі школѐрами поколіннѐ Альфа, … значно підвищую 

ефективність сприйманнѐ», а також «привносить в освітній процес позитивну 

емоційну складову» (Федорець та Го Цзянь, 2020).   

Якість відео-уроку підвищую використаннѐ різних футажів 

(відеоматеріалів, з ѐких у процесі монтажу створяятьсѐ готові 

відеопродукти – фільми, кліпи тощо), фотоколажів, створених у редакторі 

«ФотоШОУ PRO», а також презентацій PowerPoint, записаних у відео-

форматі. Не зайвим буде продумати відео-заставку до уроку, щоб із 
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перших секунд зацікавити учнів, а також мати свій «знак ѐкості» 

(Великодна, 2021). Окремим завданнѐм длѐ вчителѐ ю пошук варіантів з 

підвищеннѐ залучености учнів до перебігу уроку. Варто пам’ѐтати, що 

висока продуктивність сприйманнѐ будь-ѐкої навчальної інформації, 

зокрема, сприйманнѐ музики, підвищуютьсѐ, коли у школѐрів задіѐні всі три 

головні аналізатори – зоровий, слуховий та руховий (моторний).  

Післѐ створеннѐ відео-уроку необхідно його конвертувати длѐ 

зменшеннѐ обсѐгу. У цьому допомагаю програма «MediaHuman Video 

Converter», ѐка даю можливість вибрати різні варіанти конвертації. 

Необхідно також вирішити питаннѐ – ѐким чином цей урок побачать 

школѐрі. На наш поглѐд, найзручнішим способом ю завантаженнѐ контенту 

на відеохостинг «YouTube». Це дозволѐю користувачам завантажувати, 

переглѐдати, оцінявати, коментувати, ділитисѐ тими чи іншими 

відеозаписами. Процес завантаженнѐ досить простий: відео необхідно 

підписати, указати використані в ньому матеріали (посиланнѐ на відео або 

длѐ користувачів), установити обмеженнѐ, ѐкщо вони необхідні (доступ за 

посиланнѐм, відкляченнѐ коментарів тощо). Щоб відео зберігалисѐ в 

одному місці, на YouTube варто створити окремий канал. На ньому можна 

відкрити кілька плейлистів (по паралелѐх з 1 по 6 (7) класи, а також длѐ 

необхідних длѐ уроків музичного мистецтва матеріалів: музичних вітань, 

ігор, пісень, рухів під музику тощо) (Великодна, 2021).   

Досвід доводить, що вчителя музичного мистецтва слід працявати в 

тісному контакті з класними керівниками всіх класів, у ѐких він викладаю. 

Учитель музичного мистецтва створяю з цими керівниками окремі групи в 

Месенджері «WhatsApp». Згідно з розкладом у даних групах, класні 

керівники отримуять посиланнѐ на відео-уроки музичного мистецтва в 

YouTube, ѐкі потім відправлѐять учнѐм своїх класів. Великий пляс полѐгаю в 

тому, що відео-контент доступний у будь-ѐкий час, а це означаю, що учень 

завжди зможе переглѐнути відео і повторити пройдений матеріал. Звичайно, 

навчитисѐ оформлѐти високоѐкісні навчальні відео-уроки можна за короткий 

термін, але це ю постійний пошук, навчаннѐ, виправленнѐ помилок і набуттѐ 

досвіду.  

Величезний недолік дистанційного навчаннѐ – це відсутність прѐмого 

очного спілкуваннѐ між учнем і вчителем. Коли поруч немаю лядини, ѐка 

могла би емоційно забарвити навчаннѐ, це ю величезний мінус длѐ 

освітнього процесу. Тому в свої відео-уроки вчителі намагаятьсѐ вкласти 

не тільки знаннѐ та записи музичних творів, а й зробити їх цікавими, 
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комфортними, легкими длѐ сприйнѐттѐ, щоб мотивувати бажаннѐ 

школѐрів навчатисѐ з інтересом. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідженнѐ довело, що 

відмова керівників сучасних ЗЗСО від проведеннѐ уроків музичного 

мистецтва у форматі онлайн-навчаннѐ під час тривалих карантинних 

заходів несе в собі не тільки відсутність організованого педагогічного 

впливу на формуваннѐ у школѐрів культурної (клячової) компетентності, а 

й ставить під загрозу набуттѐ учнѐми основ музичної культури. 

У зв’ѐзку з переходом на дистанційне навчаннѐ в Україні та Китаї 

виникла гостра потреба щодо вжиттѐ низки заходів державного рівнѐ, 

відносно вирішеннѐ проблем управлінського, організаційного, соціально-

педагогічного та психолого-педагогічного характеру в галузі загальної 

музичної освіти. Перш за все, йдетьсѐ про вкляченнѐ навчальних 

дисциплін мистецько-музичного циклу в розклад уроків під час онлайн-

навчаннѐ та створеннѐ длѐ відповідних учителів належних умов длѐ 

творчої праці. В іншому випадку наступне поколіннѐ може опинитисѐ в 

ситуації музично-естетичного безкультур’ѐ. 

Україні та Китая в період пандемії потрібна державна міжвідомча 

програма з формуваннѐ культурної (клячової) компетентності та 

оволодіннѐ основами музичної культури школѐрами, віднесеними до 

поколіннѐ Альфа. Дана програма маю бути призначена длѐ ознайомленнѐ 

учнів із багатоя спадщиноя світової і національної музики. Важливим 

результатом дії такої програми може бути більш продуктивна підготовка 

майбутніх учителів музичного мистецтва до роботи з сучасними 

школѐрами ѐк у період карантинних заходів, так і під час організації 

загальної музичної освіти в звичайному форматі. Вищевказана національна 

програма маю бути розрахована на довгостроковий період за умов 

об’юднаннѐ зусиль державних, приватних та громадських організації і 

відомств. 

У числі важливих напрѐмів підготовки майбутніх учителів музичного 

мистецтва та підвищеннѐ фахової кваліфікації практикуячих педагогів слід 

внести оволодіннѐ ними методикоя роботи в умовах карантинних заходів, 

а також опануваннѐ ІКТ та мультимедійних технологій навчаннѐ, зокрема 

підготовку та проведеннѐ відео-уроків.  
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Федорець Микола, Ян Цзе. Общее музыкальное образование в условиѐх 

глобальной пандемии: опыт и проблемы.  
Статьѐ посвѐщена организации общего музыкального образованиѐ 

школьников Украины и Китаѐ в период карантинных мероприѐтий, вызванных 
всемирной пандемией COVID-19. На основе анализа научных работ и педагогических 
наблядений за работой украинских и китайських учреждений общего среднего 
образованиѐ (УОСО) в данный период, изложены основные проблемы, возникшие в 
процессе организации общего музыкального образованиѐ в свѐзи с переходом на 
онлайн-обучение. Уточнены понѐтиѐ дистанционного обучениѐ и онлайн-обучениѐ, 
сделано заклячение по поводу эффективности подготовки и проведениѐ уроков 
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музыкального искусства в указанный период. Представлены образовательные 
методы и технологии, показавшие достаточнуя эффективность в условиѐх 
карантинных мер. Сделаны выводы и даны рекомендации руководителѐм УОСО и 
учителѐм музыкального искусства относительно дальнейшего преподаваниѐ 
учебной дисциплины «Музыкальное искусство» в условиѐх пандемии. 

Ключові слова: загальна музична освіта, пандеміѐ коронавірусної хвороби, 
онлайн-навчаннѐ, школѐрі поколіннѐ Альфа.   

SUMMARY 
Fedorets Mykola, Yang Jie. General Music Education in a Global Pandemic: 

Experiences and Challenges. 
The article is devoted to the organization of general musical education for 

schoolchildren in Ukraine and China during the period of quarantine measures caused by the 
global COVID-19 pandemic. Based on the analysis of scientific works and pedagogical 
observations of the work of Ukrainian and Chinese institutions of general secondary 
education (UOSO) in this period, the main problems that have arisen in the process of 
organizing general music education in connection with the transition to online learning are 
outlined. The concepts of distance learning and online learning are clarified, a conclusion is 
made about the effectiveness of preparing and conducting music lessons in the specified 
period. Educational methods and technologies are presented that have shown sufficient 
effectiveness in the context of quarantine measures. Conclusions are drawn and 
recommendations are given to the leaders of the UOSO and teachers of musical art regarding 
the further teaching of the academic discipline “Musical Art” in a pandemic conditions. 

It is emphasized that in connection with transition to distance learning in Ukraine and 
China, there is an urgent need to take a number of measures at the state level to address the 
problems of management, organizational, socio-pedagogical and psychological-pedagogical 
nature in the field of general music education. First of all, it is a question of inclusion of 
educational disciplines of an art and musical cycle in the schedule of lessons during online 
training and creation of appropriate conditions for creative work for the corresponding 
teachers. Otherwise, the next generation may find themselves in a situation of musical and 
aesthetic lack of culture. 

During the pandemic period, Ukraine and China need a state interdepartmental 
program to form cultural (key) competence and master the basics of musical culture by 
students of the Alpha generation. This program should be designed to acquaint students with 
the rich heritage of the world and national music. An important result of such a program can 
be a more productive preparation of future music teachers to work with modern students 
both during quarantine activities and during the organization of general music education in 
the usual format. The above-mentioned national program should be designed for the long 
term, with the combined efforts of public and private organizations and agencies. 

Key words: global music education, coronavirus pandemic, online education, 
schoolchildren of the Alpha generation. 
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ФЕНОМЕН ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 
 

У статті розкриваятьсѐ деѐкі аспекти сутнісної характеристики феномену 
підприюмливості ѐк клячової компетентності особистості. У процесі дослідженнѐ було 
використано такі методи: аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ; 
інтерпретаційно-аналітичний метод та систематизаціѐ, узагальненнѐ. Наголошено 
на різноаспектності презентуваннѐ понѐттѐ «підприюмливість» у науковому дускурсі 
ѐк інтегративної особистісної ѐкості, ѐк здатності лядини перетворявати ідеї в дії,  
куди входѐть творчий потенціал, інновації та готовність взѐти на себе ризик, а також 
здатність планувати проюкти й управлѐти ними длѐ досѐгненнѐ поставленої мети. 
Виокремлено і схарактеризовано спектр особистісних ѐкостей, пов’ѐзаних із 
підприюмливістя, що поглибляю уѐвленнѐ про багатогранність цього феномену. 

Ключові слова: інноваційність, інтегративна особистісна ѐкість, клячова 
компетентність, підприюмливість, підприюмництво, підприюмницька діѐльність, 
самодіѐльність. 

 

Постановка проблеми. Реалії розбудови українського суспільства у 

площині ринкової економіки актуалізуять соціальне замовленнѐ на 

підготовку нового поколіннѐ активних, ініціативних, економічно грамотних, 

підприюмливих громадѐн, конкурентоспроможних у сучасних динамічних 

соціально-економічних умовах. Вагомість навчаннѐ підприюмливості ѐк одніюї 

з клячових компетентностей декларуютьсѐ ѐк міжнародними документами 

(«Клячові компетентності длѐ навчаннѐ упродовж життѐ (Європейські 

оріюнтири)», «Європейський акт про малий бізнес», «План дій з навчаннѐ 

підприюмливості на період до 2020 року», «Новий план дій длѐ Європи щодо 

розвитку навичок»), так і низкоя вітчизнѐних нормативно-правових актів 

(Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», Концепціѐ реалізації 

державної політики у сфері реформуваннѐ загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року). В опублікованому ювропейськоя 

інформаційноя мережея в галузі освіти звіті («Eurydice», 2016) зазначаютьсѐ, 

що освіта з підприюмництва полѐгаю у формуванні навичок та способів 

мисленнѐ з метоя перетвореннѐ творчих ідей на підприюмницьку діѐльність, 

забезпечуячи простір длѐ ініціативи, підприюмливості, розвитку здібностей 

лядини, де підприюмливість акумуляю творчість, інновації та ризикованість, а 
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також можливість планувати та керувати проюктами так, щоб досѐгати 

поставлених цілей, реалізувати особистісно-діловий потенціал.   

Ю. Кузьменко, посилаячись на матеріали Звіту Eurydice «Навчаннѐ 

підприюмливості в закладах освіти» (2016), цілком слушно наголошую, що 

наразі близько половини країн Європи вживаять дефініціюя 

підприюмливості відповідно до трактуваннѐ Європейських клячових 

компетентностей (Кузьменко, 2018).   

Відзначимо, що серед десѐти клячових компетентностей, 

визначених у проюкті концепції «Нова українська школа», восьмоя 

виокремлено підприюмливість ѐк уміннѐ генерувати нові ідеї, ініціативи та 

втілявати їх у життѐ задлѐ підвищеннѐ ѐк власного соціального статусу й 

добробуту, так і розвитку суспільства і держави, навчаячи дітей 

нестандартно мислити, розвиваячи нетрадиційні здібності та вміннѐ. З 

таких позицій формуваннѐ соціально активної, творчої, підприюмливої 

особистості дозволить бути їй більш конкурентоздатноя на ринку праці, 

визначитисѐ у виборі життювого шлѐху й успішніше самореалізуватисѐ у 

професійній діѐльності і, власне, підтверджую значущість підприюмливості 

ѐк клячової компетентності особистості.  

Аналіз актуальних досліджень. У контексті порушеної проблеми 

фундаментальними ю розвідки, що студіяятьсѐ вітчизнѐноя та зарубіжноя 

наукоя, а саме: концептуальні засади теорії підприюмництва (В. Гартнер 

(W.Gartner), П. Друкер (P. Drucker), Р. Кантільйон (R. Cantillon), К. Кент 

(C.Kent), Д. Маклелланд (D. McClelland), Ж-Б. Сей (J-B. Say), Ф. Уокер 

(F.Walker), Ф. Хайек (F. Hayek), Р. Хизрич (R. Hisrich), Й. Шумпетер 

(J. Schumpeter) та ін.); теоретичні підходи до формуваннѐ підприюмницької 

компетентності (Г. Вельш (H.Welsch), К. Гедулдіг (C. Geduldig), Дж. Дірі 

(J. Dearie), Л. Доті (L. Doti), О. Земка, В. Кім Чан (W. Kim Chan), Д. Лабро 

(D. Lambro), В. Майковська, Р. Моборн (R. Moborn), П. Рейнольдс 

(P. Reynolds), Г. Сміт (G. Smith), Л. Швейкарт (L. Schweikart) та ін.; психолого-

педагогічні аспекти підприюмницької діѐльності (В. Андріанова, З. Гіптерс, 

І. Демура, О. Зав’ѐлова, Ю. Пачковський, С. Посохов, В. Шабанова та ін.); 

актуальні питаннѐ формуваннѐ підприюмницької компетентності учнівської 

молоді (М. Бойко, Г. Назаренко, Ю. Кулімова та ін.); майбутніх учителів 

(О. Земка, Н. Кінах, В. Кравець, М. Лѐшенко, О. Семеног та ін.), фахівців 

економічного профіля (Г. Матукова) та підприюмництва (І. Середіна, 

С. Стебляк); підприюмницьких ѐкостей студентів педагогічного вишу у 

процесі інтерактивного навчаннѐ (Т. Волошина, Н. Шевченко). 

https://www.amazon.com/s/ref%3Drdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Peter%20F.%20Drucker
https://www.amazon.com/Donald-Lambro/e/B001KJ48Q2/ref%3Ddp_byline_cont_book_1
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У дослідженнѐх, присвѐчених проблемі формуваннѐ підприюмливості 

(А. Агеюв, А. Аменд, М. Вудкок, П. Друккер, Д. Конѐюв, В. Кузін, Б. Райзберг, 

М. Умутбаюв та ін.), здебільшого переважаю функційний підхід до вивченнѐ 

підприюмливості, тобто увага приділѐютьсѐ лише деѐким аспектам цього 

феномену. Отже, за загальної розробленості проблеми підприюмництва 

питаннѐ розглѐду підприюмливості ѐк клячової компетентності особистості 

потребуять грунтовного опрацяваннѐ. 

Мета статті полѐгаю в розкритті деѐких аспектів сутнісної 

характеристики феномену підприюмливості ѐк клячової компетентності 

особистості. 

Методи дослідженнѐ. У процесі дослідженнѐ було використано такі 

методи: аналіз наукової літератури з проблеми дослідженнѐ; 

інтерпретаційно-аналітичний метод та систематизаціѐ, узагальненнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Передусім відзначимо, що провідним 

оріюнтиром інституційно обгрунтованого розв’ѐзаннѐ порушеної проблеми 

в освіті ю трактуваннѐ вітчизнѐним законодавством (статтѐ 12 Закону 

України «Про освіту» (2017) підприюмливості ѐк уміннѐ генерувати нові ідеї 

й ініціативи та втілявати їх у життѐ з метоя підвищеннѐ ѐк власного 

соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; ѐк 

здатність до підприюмницького ризику (Закон України «Про освіту», 2017). 

За концептуальноя моделля Entre Comp (або Рамкоя Entre Comp) 

підприюмливість характеризуютьсѐ ѐк здатність користуватисѐ 

можливостѐми й ідеѐми та втілявати їх у цінність длѐ інших. Створена 

таким чином цінність може бути фінансовоя, культурноя або соціальноя» 

(Bacigalupo, 2016). 

У Європейському Соязі підприюмливість розглѐдаютьсѐ ѐк клячова 

компетентність і визначаютьсѐ ѐк «здатність лядини перетворявати ідеї в 

дії», куди входѐть творчий потенціал, інновації та готовність взѐти на себе 

ризик, а також здатність планувати проюкти й управлѐти ними длѐ 

досѐгненнѐ поставленої мети.  

Звертаюмо увагу на те, що у вітчизнѐних довідкових виданнѐх 

феномен «підприюмливість» відсутній. Натомість у словнику російської 

мови С. Ожегова подаютьсѐ тлумаченнѐ понѐттѐ «підприюмливий» 

(предприимчивый) – що вмію зробити що-небудь у потрібний момент;  

спритний, винахідливий і практичний (Ожегов, 1987, с. 471).  

За словником синонімів української мови пропонуютьсѐ лексема 

«заповзѐтливий» ѐк синонім до слова «підприюмливий» – ѐкий маю 
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практичну кмітливість, здатність активно діѐти (Словник синонімів української 

мови, 2001, с. 553). 

Зауважимо, що підприюмливість ѐк ѐкість, що забезпечую створеннѐ 

нових матеріальних цінностей, ѐкі зміняять ситуація в ринковій економіці та 

підвищуять конкуренція серед виробників, досліджував Й. Шумпетер ще на 

початку XX століттѐ. Вочевидь, дослідник акцентував увагу на інноваційній 

складовій підприюмливості та ініціативі, що сприѐю впровадження нових 

концепцій продуктів (Schumpeter, 1991, с. 406-428).  

Попри те, що понѐттѐ «підприюмливість», за твердженнѐм 

В. Майковської (Maikovska, 2019), донедавна в Україні не було складовоя 

ані суспільної, ані  психолого-педагогічної лексики ѐк чуже і за формоя, і за 

змістом, а тому не знайшло широкого відображеннѐ в дослідженнѐх, 

присвѐчених розв’ѐзання тих чи інших соціально-економічних проблем, 

проведений аналіз засвідчив різноаспектність презентуваннѐ понѐттѐ 

«підприюмливість» у науковому дускурсі загалом. 

Так, В. Дружинін, базуячись на дослідженнѐх Р. Брокгауза, у своїй 

розвідці «Психологіѐ підприюмництва» характеризую підприюмливість ѐк 

діѐльність, що демонструю інноваційність, економічну творчість, високий 

ступінь самостійності у виборі шлѐху просуваннѐ до поставленої мети 

(Дружинин, 2019). 

Конструктивноя нам видаютьсѐ думка В. Беспалова, згідно з ѐкоя  

підприюмливість розглѐдаютьсѐ ѐк активність, ініціативність, творчість 

працівників, що спрѐмовані на підвищеннѐ ѐкості й ефективності 

прийнѐтих рішень (Беспалов, 1985). 

Нам імпоную також позиціѐ Д. Конѐюва, за ѐкоя компонентами 

підприюмливості називаятьсѐ такі особистісні ѐкості, ѐк схильність до ризику, 

упевненість у собі, рішучість, цілеспрѐмованість, самостійність, творчість, 

організаторські здібності, організованість, комунікабельність (Конѐев, 1999). 

Привертаю увагу трактуваннѐ О. Чарушиноя підприюмливості ѐк 

«скріпленнѐ» соціального та індивідуального, що, з одного боку, виражаю 

відмінності й несхожість кожної лядини, а з іншого – характеристику 

такого рівнѐ її розвитку, досѐгнути ѐкого може лише соціально активна 

особистість (Чарушина, 2006).  

Існую думка, що підприюмливість визначаютьсѐ «незалежністя мислен-

нѐ, його нестандартністя, почуттѐм господарѐ своюї долі, здатністя йти на 

ризик» (Хизрич и Питерс, 1992); характеризуютьсѐ ѐк форма проѐву трудової, 

економічної та політичної активності особистості, що виражаю її діловитість, 

винахідливість, практичність, відповідальність (Сасова и Аменд, 1988). 
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У наукових розвідках В. Кузін відзначаю, що підприюмливість маю 

індивідуально-особистісний характер, що виѐвлѐютьсѐ лише в певних 

економічних, соціальних, політичних та правових ситуаціѐх (Кузин, 1991).  

У площині вище викладеного цілком правомірно розглѐдати 

підприюмливість ѐк інтегративну особистісну ѐкість, що об’юдную певні риси 

(задатки, здатності), ѐкі, за твердженнѐм В. Сліпенко, у наукових джерелах 

(залежно від галузевого атрибуту) називаятьсѐ по-різному, а саме ѐк: 

«схильність до обміну» (А. Сміт), «здатність до матеріального 

самозабезпеченнѐ» (Д. Кітова), «додаткова властивість» (Г. Гінс), 

«економічна самоефективність» (І. Котова) тощо (Сліпенко, 2020). 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя А. Гельбак, що підприюмливість ѐк рису 

особистості можна й потрібно розвивати, попередньо діагностуячи її 

наѐвність чи можливу відсутність. Робота в даному напрѐмі маю бути 

спрѐмована на утвердженнѐ бажаної поведінки (Гельбак, 2017).  

Значний науковий інтерес, на наш поглѐд, становлѐть дослідженнѐ 

Р. Брокхауса (Brockhous, 1982) і П. Хоровіца (Brockhous & Horowitz, 1986), 

авторські позиції ѐких знайшли відображеннѐ в сучасних освітніх 

програмах, спрѐмованих на формуваннѐ й розвиток підприюмливості.  

Науково вартісноя в цьому ракурсі нам видаютьсѐ програма «Заѐви про  

себе» («Make Your Mark»), за ѐкоя визначено схему особистісних ѐкостей 

(сміливість, наполегливість, сприйнѐтливість і креативність), що, на думку 

розробників, входѐть до складу підприюмливості (рис. 1).  

Трансформуячи напрацяваннѐ вчених (Сліпенко, 2020), 

схарактеризуюмо виокремлені особистісні ѐкості ѐк компоненти 

підприюмливості.  

Так, сміливість окресляю наѐвність упевненості та лідерських ѐкостей, 

ѐкі дозволѐять організовувати діѐльність, пов’ѐзану з ризиком 

(прорахованим і виправданим), прийнѐттѐм нестандартних рішень і 

втіленнѐм їх у життѐ через ефективну та злагоджену  роботу всіюї команди.  

Наполегливість трактуютьсѐ ѐк здатність працявати в складних 

ситуаціѐх, долати перешкоди і труднощі, пов’ѐзані зі здійсненнѐм 

підприюмницької ідеї, аналізувати негативний досвід і коригувати стратегія 

з урахуваннѐм обставин,  що зміняятьсѐ при збереженні головного вектору 

розвитку бізнесу (Сліпенко, 2018, c. 149-152).  

Сприйнѐтливість ѐк особистісна ѐкість віддзеркаляю вміннѐ 

отримувати цінну інформація за допомогоя взаюмодії з різними групами 

лядей, здатність генерувати широкий спектр підприюмницьких ідей, 
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здійснявати оцінку їхньої перспективності на основі особистого досвіду і 

консультацій з експертами.  

 

 
Рис. 1. Структура підприюмливості за програмоя «Заѐви                            про себе» 

(«Make your mark») 

 

Креативність у площині порушеної проблеми пов’ѐзуютьсѐ зі 

спроможністя конструктивно мислити, з винаходом чогось нового длѐ 

особистості й суспільства, тобто зі створеннѐм нового продукту. Це здатність 

особистості бачити потенціал і перспективи, ефективно приймати рішеннѐ.  

Длѐ нас суттювим ю те, що автори програми «Заѐви про себе» («Make your 

mark») наголошуять, що всі названі ѐкості також ю частиноя загальної 

програми шкільної освіти і водночас розвиваятьсѐ завдѐки всьому спектру 

шкільних предметів та різних форм позаурочної діѐльності школѐрів. 

Зауважимо, що в дослідженнѐх вітчизнѐних і зарубіжних учених 

діапазон характеристик, пов’ѐзаних із підприюмливістя, ю достатньо 

широким, що, вочевидь, поглибляю уѐвленнѐ про багатогранність цього 
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феномену. До найбільш згадуваних у наукових розвідках компонентів 

підприюмливості, зокрема, належать такі:  

– ініціативність – активна життюва позиціѐ лядини, що виѐвлѐютьсѐ  

в її прогресивній прозорливості, послідовності щодо відстояваннѐ своїх 

поглѐдів, у юдності  слова і діла. Ініціативність передбачаю наѐвність в індивіда 

комунікабельності, готовності вільно встановлявати і підтримувати позитивні 

контакти у спілкуванні та взаюмодіѐти з оточеннѐм, виѐвлѐячи при цьому свої 

організаторські здібності (Littunen, 2000, c. 295-309); 

– цілеспрѐмованість – окресляю послідовність, наполегливість, 

рішучість у досѐгненні поставленої мети, дотриманнѐ обраного шлѐху щодо 

прийнѐтих рішень (Caggiano, 2016, c. 57-81); 

– рішучість трактуютьсѐ ѐк здатність лядини самостійно приймати 

відповідальні рішеннѐ і неухильно реалізовувати їх у діѐльності, що 

виразно  виѐвлѐютьсѐ в ситуаціѐх вчинку, пов’ѐзаного зі свідомим ризиком і 

необхідністя вибору з декількох альтернатив. Це також спроможність 

сміливо брати на себе відповідальність за прийнѐте рішеннѐ, що пов’ѐзане 

з готовністя особистості до ризику, а також, вочевидь, із самостійністя 

(Man, 2006, c. 318-320); 

– самостійність розглѐдаютьсѐ ѐк потенціѐ особистості без регулѐр-

ного контроля і сторонньої допомоги визначити і сформулявати проблему, 

поставити мету та віднайти  шлѐхи її реалізації (Gibb, 2005, c. 44-66); 

– відповідальність базуютьсѐ на свідомому дотриманні 

особистістя моральних принципів і правових норм, що виражаять 

суспільну необхідність; ѐк риса особистості вона формуютьсѐ у процесі 

спільної діѐльності   в результаті інтеріоризації соціальних цінностей, норм і 

правил (Peterman & Kennedy, 2003, c. 129-144); 

– готовність до ризику характеризуютьсѐ ѐк спроможність застосу-

ваннѐ неординарного методу або прийому за відсутності цілковитої впевне-

ності в позитивному результаті, коли традиційні заходи виѐвлѐятьсѐ мало-

ефективними. Однак, ризик допустимий лише за умови всебічного аналізу й 

урахуваннѐ ситуації, що склаласѐ. Отже, припускаютьсѐ, що ризик завжди 

супроводжую креативність і винахідливість (DeJaeghere, 2013, c. 503-519);  

– новаторство – це здатність лядини знаходити нові рішеннѐ, нові 

ідеї, варіанти ефективного втіленнѐ наукових ідей, винаходів, 

інтелектуальних знахідок. При цьому підприюмницьке новаторство 

характеризуютьсѐ ѐк уміннѐ на базі глибокого аналізу сучасних відкриттів 

створявати нові ідеї, оригінальне практичне втіленнѐ ѐких сприѐю 

досѐгнення прибуткової діѐльності (Shane, 2003); 
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– сила волі означаю здібність долати зовнішні і внутрішні труднощі 

під час здійсненнѐ планів і виконаннѐ рішень, що, своюя чергоя, 

забезпечую досѐгненнѐ підприюмницьких цілей (Сліпенко, 2020); 

– мобільність ю важливоя здатністя, що дозволѐю визначити 

основні тенденції, передбачити їх зміни й адаптувати своя поведінку та 

стратегія роботи до умов, що постійно зміняятьсѐ (Man, 2006, с. 321-322). 

Відтак, крізь призму викладеного цілком виваженим уважаюмо 

резяме вчених: по-перше, підприюмливість ю компетентністя, ѐка 

стосуютьсѐ всіх сфер життюдіѐльності (Bacigalupo, 2016, с. 39); по-друге, 

навчаннѐ підприюмливості маю прищеплявати соціальні навички, уміннѐ 

працявати в команді; розвивати творчий підхід до розв’ѐзаннѐ проблем, 

здатність знаходити можливості; формувати вміннѐ «продати товар або 

послугу», налагоджувати співробітництво тощо (Bacigalupo, 2016, с. 20-21). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, за 

результатами аналізу наукових джерел цілком правомірно трактувати 

підприюмливість ѐк категорія, що віддзеркаляю особливу суспільну ѐкість 

лядини і впливаю на її здатність ѐк соціального суб’юкта до 

цілеспрѐмованої взаюмодії з довкіллѐм, ѐк рису особистості, базисом ѐкої ю 

настанова на постійний пошук нових можливостей за межами наѐвних 

ресурсів, саморозвиток і самореалізація, ефективну діѐльність в умовах 

невизначеності. Цѐ ѐкість, поза сумнівом, ю наскрізноя клячовоя 

компетентністя, що грунтуютьсѐ на потребах та інтересах особистості, 

виѐвлѐютьсѐ ѐк певна самодіѐльність, спрѐмована на перетвореннѐ різних 

сфер дійсності і самого суб’юкта, позаѐк підприюмлива особистість наділена 

творчим потенціалом, здатністя до інновацій та готовністя ризикувати, а 

також планувати те керувати проюктами длѐ досѐгненнѐ поставленої мети. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’ѐзуюмо з розкриттѐм 

феноменології підприюмницької компетентності майбутнього вчителѐ 

початкової школи у площині вітчизнѐного і зарубіжного досвіду. 
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РЕЗЮМЕ 
Бортняк Татьѐна. Феномен предприимчивости как клячевой компетентности 

личности. 
В статье раскрываятсѐ некоторые аспекты сущностной характеристики 

феномена предприимчивости как клячевой компетентности личности. В процессе 
исследованиѐ были использованы следуящие методы: анализ научной литературы по 
проблеме исследованиѐ; интерпретационно-аналитический метод и систематизациѐ, 
обобщение. Отмечена разноаспектность презентации понѐтиѐ «предприимчивость» в 
научном дускурсе как интегративного личностного качества, как способности 
человека превращать идеи в действиѐ, куда входѐт творческий потенциал, инновации 
и готовность взѐть на себѐ риск, а также способность планировать проекты и 
управлѐть ими длѐ достижениѐ поставленных целей. Выделен и охарактеризован 
спектр личностных качеств, свѐзанных с предприимчивостья, что углублѐет 
представление о многогранности этого феномена. 

Ключевые слова: инновационность, интегративное личное качество, 
клячеваѐ компетентность, предприимчивость, предпринимательскаѐ 
деѐтельность, самодеѐтельность. 
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SUMMARY 
Bortniuk Tetiana. The phenomenon of entrepreneurship as a key competence of an 

individual. 
The article reveals some aspects of the essential characteristics of the phenomenon of 

entrepreneurship as a key competence of an individual. In the course of the research, the 
following methods were used: analysis of scientific literature on the research problem; 
interpretation and analytical method and systematization, generalization. The 
multidimensionality of the presentation of the concept of “entrepreneurship” in the scientific 
discourse as an integrative personality quality, as a person’s ability to turn ideas into actions, 
which includes creativity, innovation and willingness to take risks, as well as the ability to plan 
and manage projects to achieve set goals, is noted. According to the programs “Make Your 
Mark”, it is very special and characterized by the special quality - lightness, ease and creativity, 
so, on the idea of marketing to enter the warehouse before the warehouse. It is revealed that the 
pre-teenage and foreign students have a range of characteristics that are related because of 
their acceptance, and that they are wide enough. Before the most advanced in the scientific 
development of the components of food, seedlings, there should be such: innovation, efficiency, 
self-determination, innovation, readiness, willingness to speed. Based on the results of the 
analysis of scientific sources, acceptance was interpreted as a category, which is especially 
suspicious of people and injected into the building of a social sub-business to the development of 
a direct connection. It’s a kind of a hard competence, to be grounded on the needs and interests 
of a specialty, to appear like a self-reliant self, it is focused on the re-development of the other 
spheres of action and the subject itself. 

Key words: innovativeness, integrative personal quality, key competence, 
entrepreneurial spirit, entrepreneurial activity, amateur performance. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ДІТЬМИ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 
 

Розроблено методику занѐть з фізичної культури, спрѐмовану на корекція 
психофізичного стану дітей дошкільного віку із затримкоя психічного розвитку. 
Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз та узагальненнѐ науково-методичної 
літератури, спостереженнѐ, бесіди з інструкторами з фізичної культури, 
методистами, психологами. Перспективу подальших досліджень ми вбачаюмо в 
пошуках та вдосконаленні методів фізичного вихованнѐ, вивченні психолого-
педагогічних умов діѐльності дітей із затримкоя психічного розвитку на більш 
ранніх вікових етапах. 

Ключові слова: методика, занѐттѐ з фізичної культури, дошкільний вік, 
затримка психічного розвитку, корекціѐ, фізичні вправи, психічний стан, фізична 
підготовленість. 
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Постановка проблеми. У зв’ѐзку з підвищеннѐм рівнѐ 

захворяваності дітей у ранньому віці, занедбаним станом охорони 

здоров’ѐ та погіршеннѐм глобальної епідеміологічної ситуації в країні 

кількість дітей із вадами розвитку неухильно зростаю. Значну частину з них 

займаять діти із затримкоя психічного розвитку (ЗПР). Тому проблема 

корекції відхилень психофізичного розвитку в дітей даної категорії ю 

актуальноя длѐ теорії і методики адаптивного фізичного вихованнѐ.  

Низка науковців досліджувала проблему взаюмозв’ѐзку фізичного і 

психічного стану та розвитку рухових ѐкостей у дітей із порушеннѐми 

інтелекту (Банникова, 2004; Пасічник, 2017; Подолѐнчук, 2019; Осіпчук, 

2019; Ригун, 2019; Павляк, 2019). Однак, у цих роботах недостатньо 

висвітлена роль занѐть з фізичної культури в корекції психофізичного стану 

дітей дошкільного віку із ЗПР. 

Станом на сьогодні програма з фізичної культури длѐ дітей 

дошкільного віку зоріюнтована, загалом, на дітей із нормальним психічним 

розвитком. Підготовка спеціалістів із фізичної культури длѐ дошкільних 

закладів не вклячаю в себе вивченнѐ особливостей психофізичного розвитку 

дітей із ЗПР. Відсутність методичного матеріалу длѐ організації занѐть із 

фізичної культури в інклязивних групах або спеціальних закладах дошкільної 

освіти длѐ дітей із ЗПР змушую спеціалістів розроблѐти індивідуальні 

програми длѐ психофізичного розвитку дітей із даними особливостѐми.  

Длѐ забезпеченнѐ гармонійного розвитку особистості дітей із 

психофізичними вадами необхідно систематизувати педагогічні засоби, 

об’юднавши різні навчальні предмети, кожен із ѐких робить свій 

специфічний внесок у розвиток дитини. Недостатньо дослідженоя 

залишаютьсѐ проблема особливостей методики проведеннѐ занѐть із 

фізичної культури, ѐка би сприѐла корекції психофізичного розвитку та 

фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із ЗПР.  

Аналіз актуальних досліджень. Здобуттѐ дошкільної освіти дітьми з 

особливими освітніми потребами здійсняютьсѐ за окремими програмами і 

методиками, розробленими на основі Базового компонента дошкільної 

освіти МОН за погодженнѐм з МОЗ. Наданнѐ психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг дітѐм із особливими освітніми потребами 

здійсняютьсѐ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 

квітнѐ 2019 р. № 530 «Про затвердженнѐ Порѐдку організації діѐльності 

інклязивних груп у закладах дошкільної освіти», Додаток до листа МОН від 

12.10.2015 року № 1/9-487 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

організації діѐльності інклязивних груп у дошкільних навчальних закладах».  
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Досвід у корекції психічних і психомоторних відхилень засобами 

фізичної культури накопичений у дослідженнѐх таких зарубіжних авторів, 

ѐк (Tsai, 2009; Cichy, 2010; Rokita, 2014; Rzepa, 2017; Wyrick, 2018; Rzepa, 

2020 та інші). 

Несприѐтливий вплив, ѐкий порушую процеси розвитку дитини, 

нерідко у формі ЗПР, досліджували (Подолѐнчук, 2019; Осіпчук, 2019; 

Ригун, 2019; Павляк, 2019; Миронова, 2020; Бахмат, 2020 та інші). 

Особливості психічного розвитку дітей з нормальним психічним 

розвитком та його затримкоя, обумовлені взаюмодіюя генетичних і 

середових факторів вивчали (Висковатова, 2010; Гудонис, 2017; Tsai, 2009 

та інші), соціальних факторів (Бастун, 2016; Сак, 2017; Мастякова, 2018 та 

інші). 

Можливість подолати вади психофізичного розвитку за умови 

своючасного проведеннѐ необхідних лікувально-корекційних заходів 

розглѐдали (Ільѐшенко, 2016; Бастун, 2018; Сак, 2017; Мастякова, 2018; 

Vokat, 2020 та інші). 

Однак, відсутність методики занѐть із фізичної культури, спрѐмованої 

на корекція психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку із ЗПР і 

дала нам підставу длѐ обраннѐ теми нашого дослідженнѐ. 

Мета статті – розробити методику занѐть із фізичної культури, 

спрѐмовану на корекція психофізичного розвитку та фізичної 

підготовленості дітей старшого дошкільного віку із ЗПР. 

Длѐ досѐгненнѐ вище зазначеної мети використовувалисѐ такі методи 

дослідженнѐ: теоретичний аналіз та узагальненнѐ науково-методичної 

літератури за проблематикоя дослідженнѐ, спостереженнѐ, бесіди. 

Виклад основного матеріалу. Протѐгом багатьох років пропагувавсѐ 

індивідуальний підхід до навчаннѐ й вихованнѐ дітей із вадами, але 

жодної діагностично обгрунтованої диференціації виѐвлено не було. 

Винѐток складали лише ті діти, ѐкі повністя виклячали можливість 

навчаннѐ їх загальноприйнѐтими методами та ѐкі, у більшості випадків, 

потребували втручаннѐ лікарѐ. Це діти з порушеннѐми функцій організму 

(зір, слух, мовленнѐ, опорно-руховий апарат, розумово відсталі та інші). 

Цей перелік доповнивсѐ дітьми, ѐкі маять затримку психічного розвитку.  

У даний час визнаять, що це дуже неоднорідна група ѐк по виѐвлення 

порушень психічного розвитку, так і по їх відбиття. Під понѐттѐм ЗПР 

об’юднуять досить різноманітні відхиленнѐ в інтелектуальній діѐльності 

дитини ѐк за походженнѐм, так і за глибиноя, ѐкістя, своюрідністя порушень, 

що вимагаю максимальної індивідуалізації лікарнѐної й педагогічної тактики 
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відносно кожної дитини. Існую думка щодо хронологічних меж ЗПР. Затримка 

психічного розвитку проѐвлѐютьсѐ ближче до кінцѐ дошкільного і початку 

шкільного віку, що суттюво ускладняю процес її корекції. 

Розглѐдаячи особливості психофізичного стану в дітей із ЗПР, ми 

зупинилисѐ на таких понѐттѐх, ѐк психічний і фізичний стан дитини. 

Під понѐттѐм «психічний стан» розуміять цілісну характеристику 

психічної діѐльності за певний проміжок часу, що відображаю своюрідність 

перебігу психічних процесів і виступаю ѐк система їх організації, а також ѐк 

механізм оцінки відображеної діѐльності. Психічні процеси розділѐять на 

пізнавальні та емоційно-вольові. У своя чергу, до пізнавальних процесів 

відносѐть відчуттѐ, сприйманнѐ, пам’ѐть, мисленнѐ та уѐву (Круцевич та ін., 

2011). 

Фізичний стан характеризую здатність лядини виконувати фізичну 

роботу, вклячаячи в себе, у першу чергу, показники фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості. Провідними показниками фізичного стану ю 

розвиток дрібної і грубої моторики. Одніюя з характеристик ЗПР у дітей ю 

їхню фізичне ослабленнѐ, що несприѐтливо позначаютьсѐ на їх загальному 

фізичному розвиткові. 

Взаюмозв’ѐзок між розумовим і фізичним розвитком ю основоя длѐ 

підвищеннѐ розумової працездатності. Установлено, що об’юм пам’ѐті, 

рівень уваги, кількість розумових операцій значно вищі в дітей, ѐкі добре 

фізично підготовлені, ніж у дітей зі слабким рівнем фізичної 

підготовленості. Занѐттѐ фізичноя культуроя активізуять такі розумові 

процеси, ѐк динамічне сприйнѐттѐ рухів, жвавість і швидкість розумових 

операцій, стимуляютьсѐ ступінь дитѐчої свідомості. Зміни у фізичній сфері 

(наприклад, швидкості ѐк фізичної ѐкості) сприѐять змінам у психічній 

сфері (наприклад, швидкості сприйнѐттѐ інформації й прийнѐттѐ рішеннѐ). 

Комплексний вплив використовуютьсѐ іноді послідовно (фізичні вправи 

створяять передумови длѐ розвитку психічних ѐкостей), іноді паралельно 

(вправи одночасно впливаять на фізичну і на психічну сфери) (Лист МОН 

Від № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах», 2016). 

Спеціальне вихованнѐ і навчаннѐ, ѐке забезпечую дітѐм із ЗПР 

виправленнѐ недоліків, виконуютьсѐ в спеціалізованих дитѐчих садках, 

групах при дитѐчих садках або в спеціалізованих школах інтенсивної 

педагогічної корекції. Тільки комплексний підхід ю умовоя длѐ успішної 

корекції розвитку дитини із ЗПР.  
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Дошкільний вік вважаютьсѐ найважливішим періодом у процесі росту 

та розвитку дитини. Відомо, що відставаннѐ психомоторики в дітей 

несприѐтливо позначаютьсѐ на їх загальному розвиткові. Тому виклячно 

важливим заходом у плані корекції вад психічного розвитку в дітей ю 

визначеннѐ рівнѐ їх фізичного розвитку.  

Фізичне вихованнѐ, стосовно системи спеціальних корекційних 

закладів дошкільної освіти, ми розглѐдаюмо ѐк навчально-педагогічний 

процес, спрѐмований на навчаннѐ руховим діѐм, керуваннѐ розвитком 

фізичних ѐкостей і на корекція рухових порушень та психічних функцій, ѐкі 

маять діти старшого дошкільного віку із ЗПР. 

Діювим засобом корекції і компенсації недоліків у психофізичній 

сфері дітей із ЗПР ю дозовані фізичні навантаженнѐ, що підтверджую 

положеннѐ про те, що рухова активність – це необхідна вимога 

нормального функціонуваннѐ внутрішніх органів, аналізаторних систем та 

асоціативних зв’ѐзків. Цілеспрѐмований коригувальний педагогічний вплив 

у процесі формуваннѐ й удосконаленнѐ рухової сфери значно розширяю 

потенційні можливості дітей із ЗПР (Tsai & Fung, 2009). 

Основноя метоя занѐть із фізичної культури з дітьми старшого 

дошкільного віку із ЗПР була корекціѐ вад психофізичного розвитку і 

фізичної підготовленості, розвитку дитини в цілому та підготовці її до 

шкільного навчаннѐ. 

До основних завдань належали: 

1. Оздоровчі завданнѐ: 

- зміцненнѐ психофізичного здоров’ѐ дитини; 

- удосконаленнѐ функцій організму;  

- підвищеннѐ фізичної та розумової працездатності; 

- формуваннѐ правильної постави. 

2. Навчальні завданнѐ: 

- розвиток необхідних умінь і навичок у основних рухах засобами 

фізичного вихованнѐ; 

- розвиток рухових ѐкостей (спритності, швидкості, сили, гнучкості, 

витривалості); 

- отриманнѐ необхідних знань і уѐвлень у галузі фізичного 

вихованнѐ. 

3. Виховні завданнѐ: 

- вихованнѐ, за допомогоя ігрової та змагальної діѐльності, таких 

особистісних ѐкостей, ѐк сміливість, дисциплінованість, чесність, 

взаюмодопомога, працелябність, відповідальність та ін.); 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

165 

- вихованнѐ в дітей позитивних емоцій, розвиток уміннѐ швидко 

долати негативний психічний стан; 

- вихованнѐ вміннѐ творчо ставитисѐ до отриманих знань і навичок у 

своїй руховій діѐльності; 

- прищепленнѐ гігіюнічних навичок, пов’ѐзаних із занѐттѐми 

фізичним вихованнѐм; 

- вихованнѐ інтересу до активної діѐльності та формуваннѐ потреби 

в систематичних занѐттѐх фізичними вправами. 

4. Корекційні завданнѐ: 

- корекціѐ порушень психофізичного розвитку дитини; 

- цілеспрѐмований розвиток таких фізичних ѐкостей, ѐк швидкість та 

спритність, ѐкі за нашими дослідженнѐми відстаять від нормально 

розвинутих дітей і маять високу корелѐційну залежність із показниками 

психічного розвитку; 

- розвиток статичної і динамічної рівноваги, оріюнтуваннѐ у просторі; 

- розвиток пізнавальної сфери, уѐви, творчих здібностей. 

Кінцевий результат цього етапу педагогічного процесу передбачав 

досѐгненнѐ дітьми з менш вираженими порушеннѐми розвитку стандарту 

готовності до навчаннѐ в масовій школі, ѐкий виѐвлѐютьсѐ у відповідності 

рівнѐ довільної поведінки до вікової норми та навчальної мотивації, 

сформованості інтелектуальної діѐльності, обсѐгу знань та уѐвлень про 

навколишній світ. Дітѐм, ѐкі за цими показниками виѐвлѐли характерну длѐ 

затримки психічного розвитку неготовність до навчаннѐ в масовій школі, 

рекомендували йти до спеціальної школи або класів інтенсивної 

педагогічної корекції длѐ дітей із затримкоя психічного розвитку. 

У фізичному вихованні дітей із ЗПР ми використовували загально-

дидактичні принципи (свідомість і активність, індивідуалізаціѐ, доступність, 

наочність, послідовність і систематичність, варіативність навантаженнѐ), 

ураховуячи особливості психофізичного розвитку даної категорії дітей. 

Під час проведеннѐ корекційної роботи нами використовувалисѐ 

спеціальні методичні прийоми, ѐкі сприѐли усунення існуячих недоліків у 

психофізичному розвитку дітей із ЗПР (рис. 1). 

Корекційна робота з дітьми із ЗПР на занѐттѐх з фізичної культури 

складаласѐ з трьох напрѐмів, кожен із ѐких виконував своя специфічну 

роль (рис. 2). 

Корекційна робота на занѐттѐх з фізичної культури будуваласѐ таким 

чином, що післѐ досить інтенсивного фізичного навантаженнѐ, а також 

післѐ застосуваннѐ вправ та ігор із психофізичноя напругоя, 
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використовувалисѐ заспокійливі вправи та ігри. Це давало змогу 

підтримувати необхідну інтенсивність роботи на занѐтті, підвищити її 

ефективність, а також запобігти втомі в дітей із ЗПР. 

Під час плануваннѐ, організації і проведеннѐ корекційної роботи з 

дітьми із ЗПР ми враховували рівень їх фізичного розвитку, сформованості 

психічних функцій, фізичної підготовленості. 

Занѐттѐ з фізичної культури складалисѐ з трьох частин: підготовчої, 

основної та заклячної. 

У підготовчій частині занѐттѐ ми проводили організуячі вправи: 

шикуваннѐ, перешикуваннѐ в шеренги і колони, розмиканнѐ, фігурне 

маршируваннѐ (в обхід, по колу, по квадрату, по трикутнику, змійкоя, по 

спіралі, використовуячи наочні оріюнтири), що сприѐло розвиткові процесів 

гальмуваннѐ нервової системи, координації рухів, просторової уѐви, 

зосередженості, просторового мисленнѐ та інших. У підготовчій частині 

занѐттѐ також проводилисѐ загальнорозвивальні та коригуячі вправи. 

 
Рис. 1. Методичні прийоми корекційної роботи на занѐттѐх з фізичної 

культури з дітьми старшого дошкільного віку із ЗПР 
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Загальнорозвивальні вправи активізуять роботу нервових центрів, 

ѐкі керуять мимовільними рухами і сприѐять проѐву фізичних ѐкостей – 

сили, витривалості, гнучкості, викликаять позитивний емоційний стан. 

Підбираячи вправи, ми враховували особливості психофізичного розвитку 

дітей із ЗПР, дотримувались поступового ускладненнѐ вправ. 

Під час виконаннѐ загальнорозвивальних вправ ми враховували: 

- правильність виконаннѐ вправ, ѐкі були запропоновані дітѐм; 

- необхідність одночасно починати й закінчувати вправу дітьми за 

сигналом; 

- потребу максимально сконцентрувати увагу дітей; ѐкщо можливо, 

усувати всі відволікаячі фактори; 
 

 
Рис. 2. Напрѐми корекційної роботи з фізичної культури 
 

- необхідність слідкувати, щоб діти зберігали основний напрѐм руху 

окремих частин тіла за допомогоя наочних оріюнтирів; 

- важливість сполучаннѐ впливу слова й наочності з одночасним 

виконаннѐм вправи дитиноя; 

- потребу поступово привчати дітей до виконаннѐ рухів за описом і 

назвоя; 
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- необхідність повтореннѐ добре відомого руху спочатку з ведучим, 

потім самостійно; 

- інтерес і бажаннѐ дітей займатисѐ фізичним вихованнѐм; 

- необхідність проведеннѐ занѐть цікаво і різноманітно; 

- важливість не перевтомити дітей. 

У підготовчій частині занѐттѐ використовували комплекси 

загальнорозвивальних вправ, ѐкі діти знаять за назвами («Метелик», «Літак», 

«Дзига» та інші). Це допомагало їм розширити уѐву про навколишній світ, 

сприѐло розвиткові уѐви, мисленнѐ, інтересу до занѐть, що, у своя чергу, 

сприѐло більш легкому та швидкому засвоюння рухових дій дітьми. 

Багато загальнорозвивальних вправ ми проводили з предметами. 

Відомо, що в дітей із ЗПР недостатньо розвинута просторова оріюнтаціѐ. Дії 

з предметами давали можливість мати більш чітку рухову уѐву, ѐка 

грунтуваласѐ на різноманітних відчуттѐх і сприйнѐттѐх (просторово-часові 

параметри рухів). Вони викликали в дітей інтерес до занѐть, впливали на 

краще засвоюннѐ рухів, на розвиток сенсомоторики, рухових ѐкостей. 

Активні дії з предметами в процесі виконаннѐ вправ сприѐли пізнання 

кольору, ваги, форми, ѐкості матеріалу та інших властивостей предметів.  

Усі вправи з предметами, тіюя чи іншоя міроя, потребували роботи 

пальців рук. Це активізувало діѐльність аналізаторних систем, впливало на 

розвиток мовленнѐ, на інтелектуальний розвиток у цілому. Удосконаленнѐ 

координації рухів пальців важливе не тільки в дитѐчому садку, а й у 

навчальній діѐльності в школі (Пасічник, 2017). Під час виконаннѐ вправ з 

предметами вирішувалисѐ і виховні завданнѐ: діти привчалисѐ охайно, 

обережно поводитисѐ з ними, організовано й швидко брати і класти їх на 

місце, допомагати вихователя в їх підготовці. 

Демонстраціѐ вправи подаваласѐ вихователем дзеркально. Образ, 

ѐкий пропонувавсѐ, був знайомий дітѐм. Виконуячи вправу, ми 

намагалисѐ бути ѐкомога виразнішими, щоб спонукати дітей краще 

передавати характер руху.  

Важливе значеннѐ в корекційній роботі з дітьми із ЗПР мали 

коригуячі вправи (артикулѐційні, масажні, на дрібну і грубу моторику, на 

координація, вправи з асинхронної гімнастики, а також заспокійливі 

вправи), ѐкі ми застосовували переважно в підготовчій частині занѐттѐ. 

Коригуячі вправи були спрѐмовані на корекція певних порушень 

психофізичного розвитку. Їх можна використовувати ѐк на занѐттѐх із 

фізичного вихованнѐ, так і під час інших занѐть із дітьми. 
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Особливу увагу ми приділѐли вправам, спрѐмованим на розвиток 

дрібної моторики в дітей із затримкоя психічного розвитку. Формуваннѐ 

рухів кисті тісно пов’ѐзане з дозріваннѐм рухового апарату, розвитком 

зорового та слухового аналізатора, оріюнтаціюя в просторі та іншими 

складними психічними функціѐми (Пасічник, 2017). Тому нами підбиралисѐ 

такі вправи, ѐкі спонукали цілеспрѐмовано використовувати руки та пальці. 

Дрібномоторні вправи вміщували такі основні навчальні завданнѐ: 

• контролявальний рух рук та пальців; 

• самостійне хапаннѐ рукоя; 

• цілеспрѐмоване оперуваннѐ предметами; 

• координоване використаннѐ рук. 

Основна частина занѐттѐ була присвѐчена безпосередньо навчання 

необхідним руховим діѐм, відповідно до змісту програмного матеріалу 

занѐть з фізичного вихованнѐ, естафетам, рухливим іграм та ігровим 

вправам із основних рухів, на розвиток психічних процесів, психомоторних 

порушень у дітей. 

Ми намагалисѐ, щоб окрім основного впливу, вправа, ѐка вивчаютьсѐ, 

удосконалявала і координація рухів. Важливе значеннѐ в 

психомоторному розвиткові надавалосѐ координаційним здібностѐм. Так, 

виконаннѐ більшості вправ ускладнявалосѐ за рахунок зміни просторових 

характеристик рухів (з різних вихідних положень). Комплекси вправ 

виконувалисѐ дітьми на гімнастичній лаві, стінці, стільцѐх, колоді та ін. З 

метоя кращого усвідомленнѐ виконаннѐ вправ дітьми, ми звертали увагу 

на поюднаннѐ кінестетичних, зорових, слухових, тактильних відчуттів зі 

знаннѐми про засоби виконаннѐ рухової дії, що надавало великого 

корекційно-розвивального впливу на функції центрального рухового 

аналізатора. У результаті даного поюднаннѐ в дітей формувалосѐ розуміннѐ 

характеристик рухової дії, ѐк напрѐм, амплітуда, темп, ритм. 

Активно використовувавсѐ такий методичний прийом, ѐк попередній 

вербальний супровід рухової дії, ѐка буде виконуватисѐ. На думку деѐких 

авторів, такий підхід сприѐю кращому усвідомлення дітьми рухової дії, а 

також долаю мовленнюві порушеннѐ в дітей із ЗПР (Каплунович, 2004).  

Ураховуячи властиве їм наслідуваннѐ, ми широко застосовували на 

занѐттѐх аналогії й асоціації, використовуячи при цьому знайомі дітѐм 

назви предметів, тварин, птахів, рослин, персонажів казок, ѐвищ природи 

тощо, що активно сприѐло розвиткові пізнавальної діѐльності цих дітей. 

Основну увагу в розвиткові рухових ѐкостей дітей із ЗПР ми 

приділѐли виховання швидкісних, швидкісно-силових здібностей і 
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спритності. Регулѐрні додаткові фізичні навантаженнѐ, ѐкі розвиваять дані 

ѐкості, ми розглѐдали не тільки ѐк засіб всебічного фізичного розвитку, але 

і ѐк засіб корекції дефектів центральної нервової системи, тому що вони 

тісно пов’ѐзані з рухливістя нервових процесів аналітико-синтетичної 

діѐльності. Розвитку координації рухів, швидкості та швидкісно-силових 

здібностей сприѐли використаннѐм спеціальних ігрових вправ, естафет та 

ігор, деѐкі з них поюднували в собі не тільки розвиток даних здібностей, 

але і психічних функцій дитини: уваги, пам’ѐті, мисленнѐ, уѐви.  

Протѐгом усього занѐттѐ ми активно використовували ігровий метод 

навчаннѐ, ѐкий виѐвлѐвсѐ у створенні спеціальних ігрових ситуацій. 

Відомо, що в дошкільному віці розвиток рухів відбуваютьсѐ в ігровій 

діѐльності, ѐка ю ведучоя у психічному розвитку дошкільника (Каплунович, 

2004; Маценко, 2008). Тому важливе місце в нашій корекційно-виховній 

роботі займали блоки рухливих ігор, на ѐкі відводилосѐ до 50 % часу всього 

занѐттѐ. Їм був властивий творчий характер, заснований на азарті, 

руховому досвіді та точному дотриманні правил. У процесі гри діти 

навчилисѐ відчувати часові, просторові та динамічні параметри рухів. Під 

час ігрової діѐльності в дітей із ЗПР ефективніше формувались зв’ѐзки між 

системоя аналізаторів (зоровими, слуховими, руховими, тактильними), що 

маю велике значеннѐ длѐ розвитку просторової уѐви, координації рухів. 

В ігрових вправах ми використовували різноманітний інвентар із 

метоя корекційного впливу на психофізичний розвиток дитини. 

провадженнѐ в корекційний процес ігрових вправ з предметами сприѐло 

розвитку дрібної моторики пальців рук, що позначалосѐ на стані 

координації рухів руки взагалі, ѐка серед інших рухових функцій маю 

особливе значеннѐ в розвитку вищої нервової діѐльності дитини 

(Круцевич, Воробйов, Безверхнѐ, 2011; Пасічник, 2017; Пиляк, 2009).  

У сучасній педагогіці відомо, що гра, забава з м’ѐчем удосконаляю у 

дитини гносеологічні ѐкості, підвищую емоційність та зацікавленість руховоя 

активністя, збільшую ефективність систем навчаннѐ та вихованнѐ (Маценко, 

2008). Ми використовували такі вправи, ѐк: котіннѐ м’ѐча прѐмо по лінії, 

через «ворота», крізь перешкоди, по колу, у слаломі навколо маркуваннѐ або 

прѐмо до наміченої цілі та інші. Ці вправи сприѐли розвиткові дрібної 

моторики руки, вони ю доступними і цікавими длѐ дітей цього віку, а також 

даять можливість використовувати їх длѐ виховної мети. 

Ураховуячи те, що сприйнѐттѐ простору походить із взаюмодії різних 

аналізаторних систем, ми вважали за необхідне розвиток функції кожного 

з аналізаторів. Так, на занѐттѐх активно використовувалисѐ вправи з 
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об’юмними предметами під музичний та мовний супровід, різні еталони, 

схеми, різні оріюнтири, рухомі і нерухомі цілі. 

Ми часто проводили на занѐттѐх ігри, ѐкі були спрѐмовані на 

розвиток властивостей вищої нервової діѐльності, а саме: ігри на швидкість 

перекляченнѐ нервової системи і здатності до диференційованого 

гальмуваннѐ (ігри та вправи на швидкодія), на рівновагу, на дрібну 

моторику, на відтвореннѐ і збереженнѐ заданого ритму. Вище зазначені 

вправи та ігри вклячаять рухові дії: біг, стрибки, метаннѐ, ловля, що 

дозволило активно впливати і на загальну моторику дітей. 

У частини дітей із ЗПР спостерігалисѐ супровідні мовленнюві 

порушеннѐ, тому в своїх занѐттѐх ми велику увагу звертали на ігри, ѐкі 

окрім вирішеннѐ основної мети, сприѐли розвиткові мовленнѐ за 

допомогоя віршів та іншого речитативу. Такі ігрові завданнѐ виѐвлѐлисѐ 

досить ефективними длѐ дітей з мовленнювими дефектами. 

Інший ігровий блок був спрѐмований безпосередньо на розвиток 

психічних ѐкостей у дітей із ЗПР. Вони потребували вигадуваннѐ рухів 

самими дітьми, імітації рухів тварин, предметів та ін. Збільшення 

асоціативних зв’ѐзків сприѐли різноманітні ігри – «Малянок», «Пора року», 

«Пташки», «Розумний м’ѐч» та інші, ѐкі активізували мовну активність 

дитини, сприѐли формування словникового запасу. 

У процесі корекційної роботи з дітьми із ЗПР нами ефективно 

використовувались наочно-предметне і наочно-образне мисленнѐ, зорова 

пам’ѐть (показ із поѐсненнѐм, імітаціѐ, спеціальні наочні оріюнтири).  

Зміст роботи з формуваннѐ мисленнѐ в дітей був спрѐмований на 

розвиток оріюнтовно-пізнавальної діѐльності, на взаюмозв’ѐзок між 

основними компонентами діѐльності мисленнѐ: дії, слова, образу. 

Розвиток мисленнѐ в дошкільному віці пов’ѐзаний із практичними 

діѐми дитини, сприйнѐттѐм властивостей і відношень предметів оточуячого 

середовища. Отже, на занѐттѐх із фізичної культури ми застосовували, разом 

із предметними діѐми, і уѐвленнѐ про їх фізичні властивості, застосуваннѐ в 

навколишньому середовищі, розширявали словниковий запас дітей. 

Поюднаннѐ уѐвленнѐ дитини про предмет чи ѐвище з конкретноя діюя, 

допомагало закріпити в уѐві образи цих предметів чи ѐвищ, їх властивості й 

відносини, робило їх більш чіткими та узагальненими. 

Заклячна частина занѐттѐ забезпечувала дитині поступовий перехід 

від збудженого стану до відносно спокійного, давала можливість 

долучитисѐ до іншого виду діѐльності. Це досѐгалосѐ за рахунок 

проведеннѐ вправ на відновленнѐ диханнѐ, на увагу, тобто таких вправ, що 
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заспокоявали нервову систему. Післѐ проведеннѐ різноманітних ігор та 

ігрових вправ в основній частині занѐттѐ, що викликали в дітей емоційну 

радість, ми застосовували заспокійливі ігри та вправи, ѐкі 

супроводжувалисѐ повільноя музикоя і навчали дітей саморегулѐції. 

Під час проведеннѐ психом’ѐзових тренувань, особливо в заклячній 

частині занѐттѐ, ми намагалисѐ зберігати почуттѐ міри, щоб не затѐгувати 

відпочинок і «дозувати» навіяваннѐ. Закінчувалисѐ занѐттѐ спокійноя 

ходьбоя з елементами дихальних вправ. 

На початку та в кінці занѐттѐ ми використовували такий методичний 

прийом, ѐк розповідь дітьми про виконані ними дії, або ті вправи та ігри, 

ѐкі будуть виконуватисѐ, що досѐгалосѐ шлѐхом відповідних запитань до 

дітей («Які вправи ми виконували на занѐтті?», «У ѐку гру ми з вами 

сьогодні грали?» «Які кольори ми з вами складали в грі?» тощо). Завдѐки 

такому аналізу діти із ЗПР краще запам’ѐтовували вправи та ігри, 

аналізували виконані дії, розвивали пізнавальні процеси, а також долали 

мовленнюві порушеннѐ, ѐкі в них зустрічаятьсѐ досить часто. 

Ми намагалисѐ постійно створявати в дітей позитивне емоційне 

ставленнѐ до запропонованої діѐльності, використовували похвалу та 

винагороду, вживали методи заохочуваннѐ (схваленнѐ), що стимулявало 

діѐльність дитини, піднімало її настрій, підтримувало впевненість в 

успішності виконаннѐ вправи. 

Розподіл матеріалу занѐть, крім вирішеннѐ основних завдань фізичного 

вихованнѐ, спиравсѐ на облік питань, ѐкі пов’ѐзані з розвитком пізнавальної 

діѐльності дошкільників із затримкоя психічного розвитку (з урахуваннѐм 

інтелектуального розвитку дитини). Розвиток відповідних знань та уѐвлень на 

занѐттѐх із фізичного вихованнѐ з дітьми із ЗПР базувавсѐ на змісті 

спеціальних навчальних занѐть, ѐкі були передбачені програмоя дитѐчого 

закладу й відбувавсѐ паралельно проходження програмного матеріалу. Це 

сприѐло закріплення вивченого матеріалу і відповідало принципу не 

ізольованого педагогічного впливу, а системі впливів на навчаннѐ дитини, що 

об’юдную в собі різні навчальні предмети, кожен із ѐких маю свою корекційне 

значеннѐ в розумовому розвиткові дитини. 

Висновки. Таким чином, теоретично обгрунтовано зміст методики 

проведеннѐ занѐть із фізичної культури з дітьми старшого дошкільного віку 

із затримкоя психічного розвитку. Було визначено мету, завданнѐ, методи, 

методичні прийоми, засоби фізичного вихованнѐ та напрѐми їх реалізації 

на занѐттѐх із фізичної культури з метоя корекції психофізичного розвитку 

та фізичної підготовленості дітей із ЗПР. 
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Перспективи подальших наукових розвідок. Проведене 

експериментальне дослідженнѐ не вичерпало розглѐд всіх аспектів 

проблеми корекції психофізичного розвитку дітей старшого дошкільного 

віку із ЗПР. Перспективи подальших наукових розвідок ми вбачаюмо в 

пошуках та вдосконаленні методів фізичного вихованнѐ, вивченнѐ 

психолого-педагогічних умов діѐльності дітей із ЗПР розвитку на більш 

ранніх вікових етапах. 
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РЕЗЮМЕ 
Коваленко Ольга, Гвоздецкаѐ Светлана. Методика проведениѐ занѐтий по 

физической культуре с детьми старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развитиѐ. 

Разработана методика занѐтий по физической культуре, котораѐ 
направлена на коррекция физического, психического развитиѐ и физической 
подготовленности детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развитиѐ. Методы исследованиѐ: теоретический анализ и обобщение 
научно-методической литературы, систематизациѐ эмпирических и теоретических 
данных, психолого-педагогические наблядениѐ, беседы с воспитателѐми, 
психологами, дефектологами. Перспективу дальнейших исследований мы видим в 
поиске и совершенствовании методов физического воспитаниѐ, изучении психолого-
педагогических условий деѐтельности детей с задержкой психического развитиѐ. 

Ключевые слова: методика, занѐтиѐ по физической культуре, дошкольный 
возраст, задержка психического развитиѐ, коррекциѐ, физические упражнениѐ, 
психическое состоѐние, физическаѐ подготовленность. 

SUMMARY 
Kovalenko Olha, Gvozdetska Svitlana. Methods of conducting physical education 

classes with senior preschool children with mental retardation.  
The article reveals the features of the methodology of conducting physical education 

classes with senior preschool children with mental retardation.  
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The aim of the study is to develop a methodology for physical education classes aimed 
at correcting the physical and mental development and physical preparedness of senior 
preschool children with mental retardation.  

To achieve this goal, the following research methods were used: theoretical analysis 
and generalization of scientific and methodological literature on research issues, 
systematization of empirical and theoretical data, psychological and pedagogical 
observations, conversations with educators, psychologists and disability specialists.   

Based on the justification of the main directions of correctional work, principles, 
special methodological techniques and complexes of corrective and game exercises, 
individual blocks of games, a methodology of correctional physical education classes for 
senior preschool children with mental retardation has been developed, it is aimed at 
correcting such mental processes as sensation, perception, memory, thinking, imagination, 
attention, speech, development of fine motor skills, physical qualities, as well as functions of 
analyzer systems.  

Thus, the content of the methodology for conducting сorrectional physical education 
classes for senior preschool children with mental retardation is theoretically justified, 
pedagogical conditions and methods of their implementation in physical education classes 
are determined, and the specifics of practical use of physical education tools for the 
development of mental processes and psychophysical qualities are revealed.  

The conducted experimental study hasn’t revealed all the aspects of the problem of 
correction of psychophysical development of senior preschool children with MR. We see the 
prospect of further investigation in the search and improvement of methods of physical 
education, the study of psychological and pedagogical conditions of activity in relation to 
children with mental retardation at earlier age stages.  

Key words: methodology, physical education classes, preschool age, mental 
retardation, correction, physical exercises, mental state, physical preparedness. 
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РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
 

Україна ю країноя походженнѐ, транзиту та призначеннѐ в торгівлі 
чоловіками, жінками та дітьми. Зростаю також проблема внутрішньої торгівлі 
лядьми. За даними дослідженнѐ, проведеного на замовленнѐ МОМ, з 1991 року понад 
260 000 українців постраждали від торгівлі лядьми, що робить Україну одніюя з 
основних країн походженнѐ постраждалих від сучасного рабства в Європі. 

У зв’ѐзку зі складним економічним становищем у країні, багато українських 
громадѐн, прагнучи отримати високооплачувану роботу, виїжджаять за кордон. 
При цьому навіть не підозряять про те, що легально влаштуватисѐ в більшості 
країн Європи вкрай непросто. Безпечно зробити це можна через державні центри 
зайнѐтості або звернувшись до консульської установи країни призначеннѐ. Проте, 
частіше за все, ляди покладаятьсѐ на послуги напівлегальних посередників, ѐкі 
беруть на себе оформленнѐ документів. У результаті відсутності належних знань 
про відповідальність за нелегальне перебуваннѐ в країні або нелегальну праця 
робить трудових мігрантів уразливими длѐ торговців лядьми. 
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Ключові слова: торгівлѐ лядьми, Національний механізм взаюмодії суб’юктів, 
Мінсоцполітика, ратифікаціѐ, державна політика у сфері протидії торгівлі лядьми. 

 

Постановка проблеми. Перед Україноя постала проблема, що 

стосуютьсѐ вербуваннѐ громадѐн України та втѐгненнѐ у злочинну 

діѐльність із перевезеннѐ й розповсядженнѐ наркотичних речових на 

території іноземних країн (Російська Федераціѐ, Королівство Таїланд, 

Грецька Республіка тощо). На сьогоднішній день до правоохоронних 

органів звернулосѐ більше 300 родичів ув’ѐзнених осіб із заѐвами про 

визнаннѐ постраждалих осіб потерпілими.  

Протѐгом 2020 року Мінсоцполітики встановлено статус особи, ѐка 

постраждала від торгівлі лядьми, 185 громадѐнам. Серед осіб, ѐким 

встановлено зазначений статус, 53 жінок, 119 чоловіків та 13 дітей 

(3 хлопчиків та 10 дівчаток). Протѐгом зазначеного періоду 65 осіб 

постраждало від торгівлі лядьми в Україні, 120 осіб – від торгівлі лядьми 

за кордоном. За перше півріччѐ 2021 року виѐвлені 130 фактів торгівлі 

лядьми, майже 100 кримінальних проваджень указаної категорії скеровані 

до суду (Конвенціѐ про боротьбу з торгівлея лядьми і з експлуатаціюя 

проституції третіми особами від 2 груднѐ 1949 р.). 

За видами експлуатації 85 осіб постраждало від трудової 

експлуатації, 40 осіб втѐгнуто у злочинну діѐльність, 37 осіб від сексуальної 

експлуатації, 17 осіб використано у збройних конфліктах, 3 осіб 

використано в порнобізнесі, 1 особу залучено до жебракуваннѐ, 1 особа 

постраждала від змішаної експлуатації (трудова та сексуальна 

експлуатації), 1 дитину було продано третім особам. 

У вітчизнѐному й зарубіжному політологічних дискурсах ю чимало 

досліджень, ѐкі висвітляять різні аспекти, пов’ѐзані з торгівлея лядьми, 

однак варто констатувати відсутність робіт, у ѐких комплексно проаналі-

зовано концептуальні засади та інституційні механізми протидії глобальній 

проблемі торгівлі лядьми. Дослідники зосереджуять увагу переважно на 

національно-державному рівні окремих країн у контексті дотриманнѐ 

законності й правопорѐдку, охорони здоров’ѐ та соціального забезпеченнѐ 

стосовно фактів, пов’ѐзаних з торгівлея лядьми (Концепціѐ Державної 

соціальної програми протидії торгівлі лядьми на період до 2020 року).  

Незважаячи на те, що епоха держав із рабовласницьким устроюм 

давно залишиласѐ в минулому, антилядѐні і злочинні дії сьогодні 

відбуваятьсѐ абсолятно в усіх куточках світу. Тіньова злочинна сфера в 

багатьох державах набула масового характеру. Жертвами работоргівлі 

стаять незахищені категорії лядей. Починаячи з 2000 року, за допомогоя 
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до громадських організацій звернулись понад 15 тисѐч українців, ѐкі 

постраждали від торгівлі лядьми. 

31.01.2019 проведено чергове засіданнѐ робочої групи з протидії 

торгівлі лядьми, на ѐкому було порушене питаннѐ поверненнѐ громадѐн 

України, ѐкі перебуваять у місцѐх позбавленнѐ волі на території іноземних 

країн. Мінсоцполітики маю позитивний досвід щодо поверненнѐ двох 

громадѐн України з місць позбавленнѐ волі на території Бразилії. 

Метоя статті ю вивченнѐ літературних джерел щодо розвитку 

державної політики у сфері протидії торгівлі лядьми. 

Методи дослідженнѐ: системний аналіз об’юкта та предмета 

дослідженнѐ; поюднаннѐ історичного й логічного методів у дослідженні 

проблеми і способів її розв’ѐзаннѐ; виокремленнѐ підсистем складних 

об’юктів та їх системний аналіз; інтегральні підходи до вивченнѐ проблеми 

торгівлі лядьми; категоризаціѐ; типологічний підхід; метод мисленнювого 

моделяваннѐ з використаннѐм циклічно-вчинкового і компетентнісного 

підходів розвитку державної політики у сфері протидії торгівлі лядьми. 

Виклад основного матеріалу. З метоя забезпеченнѐ належного 

реагуваннѐ в межах компетенції на зверненнѐ громадѐн про факти торгівлі 

лядьми, домашнього насильства, насильства за ознакоя статі, насильства 

стосовно дітей створено державну установу Кол-центр Міністерства 

соціальної політики України з питань протидії торгівлі лядьми, запобіганнѐ 

та протидії домашньому насильству, насильству за ознакоя статі та 

насильству стосовно дітей (Наказ Мінсоцполітики від 11.12.2018 № 1852, 

зареюстрований в Мін’ясті від 22.12.2018 за № 4058/5).  

Торгівлѐ лядьми – здійсненнѐ з метоя експлуатації вербуваннѐ, 

перевезеннѐ, передачі, приховуваннѐ чи отриманнѐ лядей шлѐхом 

погрози силоя або її застосуваннѐ чи інших форм примусу, викраденнѐ, 

шахрайства, обману, зловживаннѐ владоя чи вразливістя стану або 

шлѐхом підкупу у виглѐді платежів чи вигод длѐ одержаннѐ згоди особи, 

ѐка контроляю іншу особу. Таке визначеннѐ торгівлі лядьми надаю 

«Протокол з попередженнѐ торгівлі лядьми, особливо жінками і дітьми», 

ѐкий доповняю Конвенція ООН про боротьбу з транснаціональноя 

організованоя злочинністя (Концепціѐ Державної соціальної програми 

протидії торгівлі лядьми на період до 2020 року). 

Торгівлѐ лядьми набуваю таких форм: вербуваннѐ; перевезеннѐ; 

передача; продаж; усиновленнѐ (удочеріннѐ) у комерційних цілѐх, 

використаннѐ в порнобізнесі; використаннѐ у військових конфліктах; 

залученнѐ до злочинної діѐльності; трансплантаціѐ чи насильницьке 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_information_showcategory_2.html
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донорство; примус до занѐттѐ проституціюя; рабство і ситуації, подібні 

до рабства; примусова працѐ; залученнѐ в боргову кабалу; використаннѐ 

шантажу, погроз, насильства. 

Україна докладаю багато зусиль у сфері протидії торгівлі лядьми, 

особливо в частині поширеннѐ Національного механізму взаюмодії 

суб’юктів, ѐкі здійсняять заходи у сфері протидії торгівлі лядьми. 

Мінсоцполітики згідно даної проблеми ѐк національний координатор у 

сфері протидії торгівлі лядьми, виконую такі функції (Конвенціѐ про права 

дитини 1989 р.): 

1) координаціѐ діѐльності у сфері протидії торгівлі лядьми 

міністерств та відомств; 

2) методичне забезпеченнѐ та моніторинг діѐльності місцевих 

органів виконавчої влади і органів місцевого самоврѐдуваннѐ з питань 

протидії торгівлі лядьми; 

3) забезпеченнѐ співпраці з міжнародними організаціѐми та виконаннѐ 

міжнародних зобов’ѐзань і завдань у сфері протидії торгівлі лядьми; 

4) розробленнѐ проюктів нормативно-правових актів у сфері протидії 

торгівлі лядьми у зв’ѐзку з новими тенденціѐми та новими видами торгівлі 

лядьми, ѐкі з’ѐвлѐятьсѐ; 

5) ідентифікаціѐ осіб, ѐкі постраждали від торгівлі лядьми, та 

встановленнѐ їм статусу особи, ѐка постраждала від торгівлі лядьми; 

6) здійсненнѐ виплати одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим особам; 

7) реалізаціѐ Державної соціальної програми протидії торгівлі 

лядьми на період до 2020 року; 

8) організаціѐ проведеннѐ навчань длѐ фахівців центральних та 

місцевих органів влади, ѐкі працяять у сфері протидії торгівлі лядьми; 

9) проведеннѐ інформаційних кампаній з протидії торгівлі лядьми. 

Основні аспекти розвитку державної політики у сфері протидії 

торгівлі лядьми були здійсненні протѐгом таких років (Концепціѐ 

Державної соціальної програми протидії торгівлі лядьми на період до 

2020 року): 

1991 – Ратифікації Конвенції ООН про права дитини. 

1998 – Криміналізаціѐ злочину торгівлі лядьми в Україні (ст. 149 ККУ). 

2004 – Ратифікаціѐ Протоколу про попередженнѐ і припиненнѐ торгівлі 

лядьми, особливо жінками і дітьми, і покараннѐ за неї, що доповняю 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності.  
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2010 – Ратифікаціѐ Конвенції РЄ про заходи щодо протидії торгівлі 

лядьми.  

2011 – прийнѐттѐ Закону України «Про протидія торгівлі лядьми».  

2012 – Ратифікаціѐ Конвенції Ради Європи про захист дітей від 

сексуальної експлуатації і сексуального насильства (Лансаротська Конвенціѐ). 

2018 – прийнѐттѐ Закону України «Про внесеннѐ змін до 

Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних 

зловживань та сексуальної експлуатації». 

2018 – прийнѐттѐ Закону України «Про внесеннѐ змін до статті 149 

Кримінального кодексу України (щодо приведеннѐ у відповідність до 

міжнародних стандартів)». 

Розроблено та внесено на розглѐду ВРУ проюкт Закону України «Про 

внесеннѐ змін до деѐких законодавчих актів України щодо посиленнѐ 

протидії торгівлі лядьми та захисту постраждалих осіб» (реюстр. № 6125 від 

23.02.2017). Підготовлено до другого читаннѐ Проюкт, актом ѐкого перед-

бачено (Конвенціѐ ООН про ліквідація всіх форм дискримінації щодо жінок):  

1) приведеннѐ у відповідність визначеннѐ «торгівлѐ лядьми» до 

Протоколу про попередженнѐ і припиненнѐ торгівлі лядьми, особливо 

жінками і дітьми, і покараннѐ за неї, що доповняю Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності торгівлѐ лядьми 

(розширяятьсѐ види експлуатації лядини на експлуатаціѐ проституції 

інших осіб, примусову праця або наданнѐ примусових послуг, рабство, 

перебуваннѐ в підневільному стані, проведеннѐ дослідів над особоя без її 

згоди або вилученнѐ органів шлѐхом загрози силоя або  застосуваннѐ сили  

чи інших форм примусу, викраденнѐ); 

2) здійсненнѐ центральними органами виконавчої влади заходів 

щодо убезпеченнѐ жінок, дівчат, чоловіків і хлопців з інвалідністя від 

сексуального насильства та експлуатації;  

3) наданнѐ повноважень органам місцевого самоврѐдуваннѐ у сфері 

протидії торгівлі лядьми (стосовно оформленнѐ документів длѐ 

встановленнѐ статусу особи, ѐка постраждала від торгівлі лядьми);  

4) урегуляваннѐ питаннѐ законного перебуваннѐ на території 

України (до завершеннѐ їх реабілітації) іноземців або осіб без 

громадѐнства, ѐкі постраждали від торгівлі лядьми на території України та 

отримали відповідний статус;  

5) розширеннѐ мережі закладів, ѐкі надаватимуть допомогу особам, ѐкі 

постраждали від торгівлі лядьми (вкляченнѐ до закладів допомоги центрів 
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соціально – психологічної допомоги, ѐкі на сьогоднішній день ю найбільш 

пристосованими длѐ наданнѐ соціальних послуг таким особам). 

Зареюстровано у ВРУ проюкт Закону України «Про внесеннѐ змін до 

деѐких законодавчих актів України щодо провадженнѐ господарської 

діѐльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» (реюстр. 

№ 6275-д від 24.01.2018, внесений народним депутатом України І. Луценко). 

Законопроюктом передбачаютьсѐ встановити (Конвенціѐ про Європол): 

1) фінансові санкції за провадженнѐ діѐльності щодо наданнѐ послуг із 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном з порушеннѐми законо-

давства, а також адміністративну відповідальність за невиконаннѐ законних 

вимог відповідних посадових осіб щодо усуненнѐ зазначених порушень; 

2) обов’ѐзки суб’юктів господаряваннѐ, ѐкі надаять послуги з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном; 

3) обов’ѐзки спеціально уповноваженого органу з питань 

ліцензуваннѐ та органів ліцензуваннѐ щодо врахуваннѐ в діѐльності 

ризиків потраплѐннѐ лядини в ситуація, пов’ѐзану з торгівлея лядьми; 

4) обов’ѐзки закордонних дипломатичних установ України щодо участі 

у здійсненні перевірки інформації стосовно спроможності та умов прийнѐттѐ 

іноземними роботодавцѐми на роботу трудових мігрантів з України; 

5) підстави длѐ планових та позапланових перевірок суб’юктів 

господарської діѐльності, ѐкі надаять послуги з посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном, а також інших суб’юктів, діѐльність ѐких 

може призвести до торгівлі лядьми; 

6) підстави длѐ прийнѐттѐ рішеннѐ про ануляваннѐ ліцензії ѐкщо 

порушеннѐ ліцензіатом ліцензійних умов створило ризик потраплѐннѐ 

лядини в ситуація, пов’ѐзану з торгівлея лядьми або ѐкщо особи, ѐкі 

надаять послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, ю 

судимими за злочини пов’ѐзані з торгівлея лядьми. 

Представимо основні досѐгненнѐ Урѐду України у сфері протидії торгівлі 

лядьми протѐгом 2020 року (Конвенціѐ про боротьбу з торгівлея лядьми і з 

експлуатаціюя проституції третіми особами від 2 груднѐ 1949 р.): 

1) посилено координація міністерств і відомств щодо протидії 

торгівлі лядьми; 

2) проведено 9 засідань міжвідомчої робочої групи з протидії торгівлі 

лядьми, що дію при Мінсоцполітики; 

3) 24.07.2020 проведено засіданнѐ Міжвідомчої ради з питань сім’ї, 

гендерної рівності, демографічного розвитку, запобіганнѐ насильству в 

сім’ї та протидії торгівлі лядьми. Основноя темоя засіданнѐ стали питаннѐ 
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протидії торгівлі лядьми з метоя трудової експлуатації та втѐгненнѐ в 

незаконну діѐльність, захист прав осіб, ѐкі постраждали від торгівлі 

лядьми та ѐких було ув’ѐзнено за кордоном; 

4) у червні 2020 року Державним Департаментом США було 

оприляднено Доповідь щодо боротьби з торгівлея лядьми, згідно з ѐкоя 

Україну другий рік поспіль залишено у Другій групі; 

5) проведено навчаннѐ длѐ працівників дипломатичної служби, ѐкі 

готуятьсѐ до роботи в закордонних дипломатичних установах України 

(22.03.2020), інспекторів з питань праці (01-02.10.2020), працівників 

Міжнародного аеропорту Київ (03-06.12.2020); 

6) 30.05.2020, 15−16.11.2020 рр. проведено сесія стратегічного 

плануваннѐ з протидії торгівлі лядьми; 

7) проведено моніторингові візити до Черкаської, Полтавської та 

Чернігівської областей; 

8) підготовлено Державну доповідь про стан реалізації державної 

політики у сфері протидії торгівлі лядьми за підсумками 2020 рр.; 

9) виготовлено 5 соціальних відеороликів з протидії торгівлі лядьми. 

У межах проюкту Національного механізму взаюмодії суб'юктів, ѐкі 

здійсняять заходи в сфері протидії торгівлі лядьми Координатором 

проектів ОБСЄ в Україні було розроблено онлайн курс «Запобіганнѐ 

торгівлі лядьми». Основноя метоя ю забезпеченнѐ викладаннѐ 

відповідного курсу в інститутах післѐдипломної педагогічної освіти на 

виконаннѐ Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо 

реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі лядьми на 

період до 2020 року (Конвенціѐ ООН про ліквідація всіх форм 

дискримінації щодо жінок). 

Розглѐдаятьсѐ особливості понѐттѐ торгівлі лядьми, досліджуятьсѐ 

масштабність проблеми, групи ризику, національне та міжнародне 

законодавство у цій сфері. 

Цей курс призначений длѐ керівників закладів загальної середньої 

освіти, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, 

класних керівників, соціальних педагогів, практичних психологів, 

педагогічних працівників інтернатних закладів, а також длѐ всіх, хто 

вболіваю за майбутню зростаячого поколіннѐ України. 

Розроблено проюкт постанови КМУ «Деѐкі питаннѐ наданнѐ послуг 

особам, ѐкі постраждали від торгівлі лядьми, домашнього насильства, 

насильства за ознакоя статі та насильства стосовно дітей», щодо 

утвореннѐ державного реабілітаційного центру длѐ осіб, ѐкі постраждали 
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від торгівлі лядьми (Конвенціѐ ООН про ліквідація всіх форм дискримінації 

щодо жінок). 

Міністерством разом із Представництвом МОМ в Україні розроблено 

електронний курс із протидії торгівлі лядьми длѐ навчаннѐ посадових осіб, 

ѐкі відповідаять за проведеннѐ процедури встановленнѐ статусу особи, 

ѐка постраждала від торгівлі лядьми, метоя ѐкого ю приведеннѐ до 

юдиного стандарту наданнѐ освітньої послуги щодо навчаннѐ спеціалістів у 

межах поширеннѐ Національного механізму взаюмодії суб’юктів, ѐкі 

здійсняять заходи у сфері протидії торгівлі лядьми в Україні, через 

створеннѐ уніфікованого учбового матеріалу длѐ кінцевих користувачів, а 

також методичного інструментарія длѐ тренерів.  

Протѐгом 2020 року проведено низку інформаційних кампаній з 

метоя відзначеннѐ (Концепціѐ Державної соціальної програми протидії 

торгівлі лядьми на період до 2020 року): 

1. Міжнародного днѐ захисту дітей. 

2. Всесвітнього днѐ протидії торгівлі лядьми (30 липнѐ). 

3. Європейського днѐ протидії торгівлі лядьми (18 жовтнѐ). 

4. 16 днів проти насильства (25 листопада – 10 груднѐ). 

5. Міжнародного днѐ боротьби за скасуваннѐ рабства (02 груднѐ). 

Також розроблено й підготовлено посібники в межах проюкту 

«Попередженнѐ торгівлі лядьми шлѐхом розвитку соціальної роботи та 

мобілізації громад», що впроваджувавсѐ Представництвом МОМ в Україні 

спільно з Українським фондом «Благополуччѐ дітей» та Західно-українським 

ресурсним центром за фінансової підтримки Швейцарської Конфедерації, 

серед ѐких відзначено такі (Концепціѐ Державної соціальної програми 

протидії торгівлі лядьми на період до 2020 року): 

1. Методичний посібник длѐ виховної роботи з учнѐми з питань 

протидії торгівлі лядьми (7-11 клас). 

2. Навчально-методичний посібник длѐ системи післѐдипломної 

педадогічної освіти. 

3. Методичні рекомендації щодо впровадженнѐ в загальноосвітніх 

школах-інтернатах програми виховної роботи з підлітками з питань 

протидії торгівлі лядьми. 

4. Програма виховної роботи з учнѐми з питань протидії торгівлі 

лядьми. 

5. Упровадженнѐ програми виховної роботи з підлітками щодо питань 

протидії торгівлі лядьми длѐ учнів професійно-технічних навчальних 

закладів. 
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6. Творимо майбутню відповідально й ощадливо: програма 

соціально-фінансової освіти й вихованнѐ длѐ учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Нагадуюмо, що небезпеку видно не одразу. Привабливі пропозиції з 

працевлаштуваннѐ можуть виѐвитисѐ пасткоя торгівців лядьми. Це 

означаю, що зароблених коштів ви не отримаюте, вас можуть бити, 

залѐкувати та змушувати виконувати небажану роботу. Рекомендації щодо 

організації державної політики у сфері протидії торгівлі лядьми (ѐкщо 

знайдено роботу за кордоном, то варто переконайтисѐ, чи вона безпечна):  

1) потрібно перевірити інформація заздалегідь, користуватисѐ в тому 

числі ресурсами Інтернету, наприклад: www.stoptrafficking.org, 

www.527.org.ua; 

2) підписувати лише документи, складені зрозумілоя мовоя; 

3) легальна працѐ можлива тільки з дійсноя робочоя візоя або 

посвідкоя на проживаннѐ; 

4) не варто залишати свого паспорта в заставу та віддавати його 

роботодавцѐм або іншим особам; 

5) варто знайти контакти найближчого посольства України; 

6) тримати копії документів окремо від оригіналів, один примірник 

залишити своїм близьким (чоловіку, батькам, дітѐм та ін. родичам); 

7) розказати близьким про деталі подорожі, підтримувати з ними 

постійний контакт; 

8) домовитисѐ про кодову фразу, ѐка повідомить ріднім про 

перебуваннѐ їх родича в небезпеці. 

Висновки. Таким чином, торгівлѐ лядьми – це експлуатаціѐ лядей 

із метоя отриманнѐ вигоди. Як правило, жертви потраплѐять у трудове, 

сексуальне або домашню рабство. Торгівлѐ лядьми – найбільш активно 

прогресуяча злочинна діѐльність, ѐка приносить щорічний прибуток 

близько 150 мільѐрдів доларів США. Особливо вразливими ю ті особи, ѐкі 

через бідність або відсутність роботи маять намір покинути свій будинок у 

пошуках кращого життѐ. 

У сучасному рабстві перебуваять понад 20 мільйонів лядей. У 

більшості випадків ляди стаять жертвами торгівлі лядьми через обман чи 

шлѐхом примусу. Злочинці, ѐк правило, це ляди, ѐких жертви добре 

знаять і довірѐять їм. Коли ляди стаять об'юктами експлуатації, вони 

змушені працявати багато годин поспіль, або взагалі не отримуячи 

винагороди за своя праця, або отримуячи мізерну оплату. Крім того, 

жертви можуть нерідко піддаватисѐ фізичному або психологічному 

http://www.stoptrafficking.org/
http://www.527.org.ua/
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насильству: загрозам, згвалтуваннѐм, інше. Майже завжди в жертв 

забираять документи і примушуять платити вигадані борги. 

Отож, торгівлѐ лядьми – це глобальне ѐвище, ѐке маю місце прѐмо 

зараз у кожній без винѐтку країні. 
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РЕЗЮМЕ 
Кулава Екатерина. Развитие государственной политики в сфере 

противодействиѐ торговли лядьми.  
Украина – страна транзита и назначениѐ в торговле мужчинами, женщинами и 

детьми. В свѐзи со сложным экономическим положением в стране многие украинские 
граждане, стремѐсь получить высокооплачиваемуя работу, выезжаят за границу. При 
этом даже не подозреваят, что легально устроитьсѐ в большинстве стран Европы 
крайне непросто. Безопасно сделать это можно через государственные центры 
занѐтости или обратившись в консульское учреждение страны назначениѐ. Однако, 
чаще всего ляди полагаятсѐ на услуги полулегальных посредников, которые берут на 
себѐ оформление документов. В результате, отсутствиѐ надлежащих знаний об 
ответственности за нелегальное пребывание в стране или нелегальный труд делает 
трудовых мигрантов уѐзвимыми длѐ торговцев лядьми. 

Ключевые слова: торговлѐ лядьми, Национальный механизм взаимодействиѐ 
субъектов, Минсоцполитика, ратификациѐ, государственнаѐ политика в сфере 
противодействиѐ торговле лядьми. 

SUMMARY 
Kulava Kateryna. Development of state policy in the field of combating human 

trafficking. 
Ukraine is a country of origin, transit and destination in trafficking in men, women 

and children. The problem of domestic human trafficking is also growing. According to a 
study commissioned by IOM, more than 260,000 Ukrainians have been trafficked since 1991, 
making Ukraine one of the main countries of origin for modern-day slavery in Europe. 

Due to the difficult economic situation in the country, many Ukrainian citizens go 
abroad in search of well-paid jobs. At the same time, they do not even suspect that it is 
extremely difficult to settle legally in most European countries. This can be done safely 
through public employment centers or by contacting the consulate of the destination 
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country. However, most often, people rely on the services of semi-legal intermediaries, who 
take over the paperwork. As a result, the lack of adequate knowledge about the 
responsibility for staying in the country or working illegally makes migrant workers 
vulnerable to traffickers. 

More than 20 million people are in modern slavery. In most cases, people become victims 
of human trafficking through deception or coercion. Criminals are usually people whom the 
victims know well and trust. When people become exploited, they are forced to work for many 
hours in a row, either without receiving remuneration for their work at all, or receiving meager 
pay. In addition, victims can often be subjected to physical or psychological violence: threats, 
rape, and more. Documents are almost always confiscated from victims and forced to pay 
fictitious debts. 

Key words: human trafficking, National Mechanism of Interaction of Entities, Ministry 
of Social Policy, ratification, state policy in the field of combating human trafficking. 
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ІНОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Висвітлено, що сьогодні немаю жодної сфери лядського життѐ, де інноваційні 
технології не відігравали би провідну роль і не забезпечували основну складову їх 
прогресу й розвитку. Упровадженнѐ інноваційних підходів пріоритетним напрѐмом 
розвитку освітньої сфери. Уже сьогодні інновації конкретизуятьсѐ в нових 
інформаційних, модульних і дистанційних формах навчаннѐ. Як наслідок, відбуваютьсѐ 
зміна ролі вихователѐ, інструктора з фізичної культури, ѐким, окрім високого рівнѐ 
професіоналізму, необхідно бути готовим до діѐльності в новій системі освітнього 
процесу. Длѐ підвищеннѐ рухової активності необхідно використовувати сучасні 
педагогічні технології: компʼятеризоване навчаннѐ, інтерактивні види й форми 
роботи, що збільшуять пізнавальну самостійність освітѐн, вихованців та їх 
батьків, мотивуять потребу розвитку інноваційної культури.  

Ключові слова: інноваційні підходи, рухова активність, діти, заклади 
дошкільної освіти.  

 

Постановка проблеми. Ранній етап життѐ ю важливим періодом длѐ 

кожного з нас. У цей проміжок часу активно відбуваютьсѐ фізичний розвиток, 

формуютьсѐ стан здоров’ѐ молодого організму. У цьому віці формуятьсѐ 

рухові вміннѐ та навички. Однак, статистичні дані вказуять на негативну 

тенденція зниженнѐ показників, що визначаять стан здоровʼѐ, фізичний 

розвиток, фізичну підготовленість дітей. Сьогодні виникаю необхідність 

модернізації змісту освітньої діѐльності в закладах дошкільної освіти (ЗДО) з 

метоя підвищеннѐ рівнѐ рухової активності дошкільнѐт. Така потреба змін 
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викликана невтішними статистичними даними, зокрема, «серед дитѐчого 

населеннѐ майже 83 % маять в анамнезі хоча б один діагноз хвороби, а 

кожна третѐ дитина маю відхиленнѐ у стані фізичного чи психічного здоров’ѐ». 

Лише близько 17 % дітей ю абсолятно здоровими (О. Богініч, 2013-2017; 

Т. Круцевич, 2012-2018; Л. Максименко, 2014-2019) (Петренко, 2018). 

Аналіз актуальних досліджень. Постійний процес оновленнѐ системи 

освіти, у тому числі й фізичної культури і спорту, вимагаю впровадженнѐ 

сучасних інноваційних підходів длѐ збільшеннѐ рухової активності (РА) та 

мотивації до занѐть фізичноя культуроя, а в подальшому – спортом. 

Наприклад, Г. Лахно (2013) пропоную використовувати комплекси 

спеціальних спортивних вправ з елементами баскетболу в супроводі віршів 

та спеціальних технічних пристроїв. Провідний фахівець Н. Пангелова (2013-

2018) розробила та на практиці перевірила ефективність концепції 

формуваннѐ гармонійно розвиненої особистості дитини у процесі фізичного 

вихованнѐ в закладах дошкільної освіти. В. Пасічник (2014) у дисертаційній 

роботі обґрунтувала позитивний вплив спеціальних занѐть фізичноя 

культуроя із застосуваннѐм інтегрально-розвивальних м’ѐчів у дошкільних 

установах. А. Старченко (2015) рекомендую длѐ ѐкісної підготовки до школи 

використовувати фітбол-мʼѐчі у процесі занѐть фізичноя культуроя. 

А. Полѐкова в цьому ж році доводить ефективність інноваційних засобів 

фізичної культури і спорту. Н. Петренко (2018) визначала покращеннѐ 

мовленнювої діѐльності дітей 4-6 років елементами танців під час 

спеціальних занѐть. Л. Максименко (2019) длѐ фізичної підготовки дітей 

старшого дошкільного віку пропоную використовувати елементи флорболу 

длѐ зміцненнѐ здоров’ѐ. 

Дослідженнѐ наукової інформації, що стосуютьсѐ питань удосконаленнѐ 

фізичної підготовки на ранніх етапах життѐ, указую на потребу 

урізноманітненнѐ засобів фізичної культури та мотивації їх до занѐть з 

елементами спорту (Конох, 2014). Останнім часом велику популѐрність маять 

інноваційні підходи (Качан, 2017). Але питаннѐ впровадженнѐ інноваційних 

засобів в освітній процес у закладах дошкільної освіти недостатньо 

обґрунтоване, що й обумовляю актуальність нашого дослідженнѐ. 

Мета дослідженнѐ – зробити теоретичний аналіз інноваційних 

підходів підвищеннѐ рівнѐ рухової активності дітей у закладах дошкільної 

освіти (ЗДО). 

Методи дослідженнѐ. Длѐ розв’ѐзаннѐ поставлених завдань 

використовувалисѐ такі методи: аналіз наукової і спеціальної літератури; 

педагогічний метод дослідженнѐ (спостереженнѐ). 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

187 

Виклад основного матеріалу. У системі фізичної культури 

застосуваннѐ елементів спортивних ігор серед дітей ю доступним і 

популѐрним. Доступність і популѐрність спортивних ігор серед дітей 

дозволѐю використовувати цей вид спорту в системі фізичної культури і 

спорту. Спостереженнѐ вказуять, що діти охоче відвідуять фізкультурно-

оздоровчі гуртки, секції, факультативні занѐттѐ, виѐвлѐячи неабиѐку 

старанність у набутті рухових умінь і навичок. Систематичні фізкультурно-

оздоровчі занѐттѐ та зацікавленість ними дітей даять можливість 

проводити з ними велику виховну роботу, використовуячи специфічні 

засоби фізичної культури. У сучасних умовах елементи спортивних ігор 

можна використовувати в таких формах: спортивні секції (навчально-

тренувальний процес), гімнастика на початку днѐ, фізкультхвилинки під час 

занѐть, фізкультурні паузи, ігрові паузи протѐгом днѐ і в групах 

продовженого днѐ, занѐттѐ із елементами спортивних ігор в освітньому 

процесі тощо (Fetzer, 2014). Занѐттѐ з елементами спортивних ігор, ѐк і інші 

форми занѐть, складаятьсѐ з «підготовчої, основної та заклячної частин». 

Важливо навчальний матеріал подавати в ігровій формі. Вступна частина 

складаю 5-10 % загального часу занѐттѐ. Мета – психологічно і фізично 

налаштувати на роботу під час фізкультурно-оздоровчого занѐттѐ. У зміст 

ціюї частини краще вклячати такі засоби: загальнорозвивальні фізичні 

вправи зі спеціальним спортивним інвентарем тощо. Основна частина – 80-

85 % варіяютьсѐ відповідно до мети занѐттѐ й може спрѐмовуватисѐ на 

розвиток окремих м’ѐзових груп, певних фізичних ѐкостей, рухових умінь і 

навичок. Вклячаю в себе розділи: «Загальна-фізична підготовка», 

«Спеціальна фізична підготовка», «Технічна підготовка», «Тактична 

підготовка». Заклячна частина (5-10 %) маю спрѐмованість на релаксація, 

психорегулѐція дітей, нормалізація роботи основних органів і систем 

організму та підведеннѐ підсумків ігрової діѐльності дітей на занѐтті 

вцілому. Із засобів краще використовувати дихальні вправи, звукову 

гімнастику (Конох, 2014; Методичний супровід застосуваннѐ фізичних 

вправ спортивного характеру, 2018).  

В основі занѐть елементами спортивних танців лежать внутрішні умови 

навчаннѐ, «педагогічні технології» повʼѐзані з професійноя майстерністя 

інструктора з фізичної культури, його компетентністя в психології, соціології, 

системному аналізі тощо. Тому, у роботі з дітьми доречно використовувати 

новітні підходи. Інформаційні ресурси даять матеріально не затратні можли-

вості ѐк інструкторам з фізичної культури, так і гравцѐм мати прѐмий доступ 

до власних спортивних результатів, електронних книг, посібників, 
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презентацій, схем послідовностей рухів тощо, одним словом дидактичний 

матеріал, що логічно доповняю процес фізичної культури. Звісно, всѐ сучасна 

інформаціѐ знаходитьсѐ в інформаційних ресурсах. Широкий доступ до них 

даю можливість користуватисѐ необхідноя інформаціюя під час фізкультурно-

оздоровчих занѐть. Під час підготовки до фізкультурно-оздоровчих занѐть із 

елементами спортивних ігор можна застосовувати різноманітні інноваційні 

засоби. 

Новітні технології створяять умови длѐ оптимізації індивідуального 

підходу завдѐки оперативному сприйнѐття навчального матеріалу, ѐкий 

би відповідав інтересам і можливостѐм яних гравців. Підготовлені 

дидактичні матеріали використовуятьсѐ під час занѐть залежно від теми 

занѐттѐ з елементами спортивних танців (рис. 1) (Качан, 2017):  

 
Рис. 1. Дидактичні матеріали длѐ навчаннѐ елементів спортивних ігор 

 

«Длѐ розв’ѐзаннѐ проблем наочності навчаннѐ через використаннѐ 

тримірної графіки, звуку, мультимедіа та відповідних інтерфейсів» 

використовуютьсѐ дистанційне керуваннѐ за допомогоя бездротового 

зв’ѐзку Wi-Fi. Саме завдѐки такій бездротовій передачі даних на відповідні 

пристрої (проюктор, інтерактивна дошка, принтер, аудіосистема, 

радіомікрофон) значно збагачуютьсѐ арсенал засобів навчаннѐ інструктора 

та спрощуютьсѐ питаннѐ аналізу ѐкості засвоюннѐ навчального матеріалу.  

Використаннѐ під час занѐть «компʼятерних тестів і діагностичних 

комплексів» даю змогу фахівця оперативно отримувати обʼюктивну 

інформація щодо рівнѐ засвоюннѐ навчального матеріалу й відповідного 

корегуваннѐ до рівнѐ фізичної підготовленості учасників. Це забезпечую 

індивідуальний підхід до конкретної дитини. Юним гравцѐм необхідно, щоб 
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післѐ здачі нормативів (цѐ інформаціѐ важлива в даний момент) отримати 

загальну обʼюктивну оцінку з наочноя фіксаціюя рухових помилок. Головна 

особливість фізкультурно-оздоровчих занѐть з елементами спортивних 

ігор – постановка та аналіз техніко-тактичних дій дітей. Ураховуячи 

масштабне використаннѐ інновацій у підготовці підростаячого поколіннѐ, 

перед інструктором ставлѐтьсѐ завданнѐ не тільки ѐкісного проведеннѐ 

фізкультурних занѐть із елементами спортивних ігор, а й здійсненнѐ 

науково-дослідної діѐльності, що значно підвищую рівень професіоналізму у 

своїй діѐльності. Інновації стали складовоя освітнього процесу. Длѐ 

ефективної модернізації дошкільної освіти та оновленнѐ технічного 

арсеналу засобів навчаннѐ необхідно оптимізувати реалізація державних 

програм, спрѐмованих на інформатизація, комп’ятеризація й оновленнѐ 

матеріально-технічної бази дошкільних організацій, наданнѐ вільного 

доступу до мережі Інтернет. Підготовка фахівців до сучасного 

фізкультурного занѐттѐ за допомогоя «інформаційно-комп’ятерних 

технологій (ІКТ)» ю діювим складовим елементом ефективного освітнього 

менеджменту (Качан, 2017; Fetzer, 2014). 

Підсумовуячи сказане, переконані, що під час організації та 

проведеннѐ сучасного фізкультурно-оздоровчого занѐттѐ з елементами 

спортивних ігор необхідно використовувати ІКТ. Як результат, занѐттѐ з 

використаннѐм ІКТ дозволѐю наступне (рис. 2). 

 
Рис. 2. Можливості, що дозволѐять реалізувати ІКТ під час 

фізкультурно-оздоровчих занѐть у ЗДО 
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На нашу думку, завдѐки використання комп’ятерних технологій діти 

можуть отримувати задоволеннѐ від захопливого процесу пізнаннѐ, 

зануритисѐ в ѐскравий світ фізичної культури і спорту, що викликаю 

позитивний емоційний стан, мотивую длѐ подальшої спортивної діѐльності. 

Таким чином, ІКТ під час фізкультурно-оздоровчих занѐть із елементами 

спортивних ігор підвищуять ефективність організації контроля та обліку 

теоретичних знань і практичних умінь дітей у закладах дошкільної освіти, 

піднімаять рейтинг інструктора й самої установи. 

Висновки. Опрацяваннѐ спеціальних наукових джерел указую на 

необхідність практичної реалізації нових підходів длѐ покращеннѐ рівнѐ 

фізичної підготовленості у сфері фізичної культури і спорту. Організм дітей 

необхідно розглѐдати ѐк цілісну систему, беручи до уваги на лише 

особливості фізичного розвитку, а й психічного в тому числі. Вік 5-6 років ю 

важливим, оскільки формуютьсѐ організм ѐк цілісна система, а наша задача 

створити сприѐтливі умови длѐ гармонійного розвитку організму. Фізична 

культура і спорт у сучасному світі в переважній більшості розглѐдаютьсѐ ѐк 

засіб оптимізації «фізичного стану лядини, але не інтелектуального і 

соціально-психологічного розвитку», що зумовляю розподіл цілісного 

організму на фізичне і психічне. Запропоновані занѐттѐ з елементами 

спортивних ігор длѐ яних гравців не заміняю і не виклячаю обов’ѐзкових 

занѐть фізичноя культуроя відповідно до державних програм вихованнѐ і 

розвитку дитини. Маюмо на увазі впровадженнѐ в освітній процес 

фізкультурно-оздоровчих занѐть з елементами спортивних ігор. Такі 

занѐттѐ сприѐтимуть не лише формування та засвоюння техніки основних 

рухів виконаннѐ під час спортивних ігор, але й покращення 

функціональних можливостей, фізичній підготовленості дошкільнѐт. 

Беручи до уваги морфологічні особливості організму на ранніх етапах 

життѐ, необхідно розробити річний макроцикл фізкультурно-оздоровчих 

занѐть з елементами спортивних ігор, щоб складавсѐ з теоретичної, загально-

фізичної, спеціальної, технічної та тактичної підготовки. Відповідно, необхідно 

здійснити розподіл спеціальних засобів до кожного етапу. Під час організації і 

проведеннѐ фізкультурно-оздоровчих занѐть доцільно дотримуватисѐ 

методичних принципів: постановка перед кожним занѐттѐм виховних, 

розвивальних і оздоровчих завдань; повтореннѐ попередньо вивченого й 

подача нового матеріалу; особиста участь інструктора під час виконаннѐ 

фізичних і спортивних рухів; формуваннѐ мотивації до спортивної ігрової 

діѐльності; використаннѐ дидактичних прийомів длѐ рухового, розумового, 

пізнавального, творчого розвитку у віці 5-6 років. Організаційними вимогами 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

191 

повинні бути: спеціальне приміщеннѐ; санітарно-гігіюнічні норми; 

дотриманнѐ правил техніки безпеки; педагогічно обґрунтоване розміщеннѐ 

інструктора і дітей; наочний матеріал. Методичне забезпеченнѐ: тематичні 

плани; перспективні плани; календарні плани; комплекси елементів 

спортивних ігор. Методичні прийоми: практичний; наочно-діювий; ігровий; 

показ; бесіда; заохоченнѐ. 

Перспективи подальших наукових розвідок будуть пов’ѐзані з 

упровадженнѐм фізкультурно-оздоровчих занѐть з елементами спортивних 

ігор в освітній процес закладів дошкільної освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Максименко Лядмила, Зайцева Валериѐ. Инновационные подходы повышениѐ 

уровнѐ движенной активности детей в заведениѐх дошкольного образованиѐ. 
Показано, что сегоднѐ нет ни одной сферы человеческой жизни, где 

инновационные технологии не играли бы ведущей роли и не обеспечивали основнуя 
составлѐящуя их прогресса и развитиѐ. Эти технологии становѐтсѐ 
определѐящими в работе учреждений дошкольного образованиѐ. Внедрение 
инновационных подходов приоритетным направлением развитиѐ образовательной 
сферы. Как следствие, происходит изменение роли воспитателѐ, инструктора по 
физической культуре, которым кроме высокого уровнѐ профессионализма 
необходимо быть готовым к деѐтельности в новой системе образовательного 
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процесса. Длѐ повышениѐ двигательной активности необходимо использовать 
современные педагогические технологии: компьятеризированное обучение, 
интерактивные виды и формы работы, увеличиваящие познавательнуя 
самостоѐтельность педагогов, воспитанников и родителей, мотивируят 
потребность развитиѐ инновационной культуры.  

Ключевые слова: инновационные подходы, двигательнаѐ активность, дети, 
заведениѐ дошкольного образованиѐ. 

SUMMARY 
Maksymenko Liudmila, Zaitseva Valeriia. Innovative approaches to increasing the 

level of motor activity of children in preschool education institutions. 
Today there is not a single area of human life where innovative technologies would 

not play a leading role and would not provide the main component of their progress and 
development. These technologies are becoming decisive in the work in preschool education 
institutions. Introduction of innovative approaches is a priority in the development of the 
educational sphere. Already today, innovations are concretized in new information, modular 
and distance learning forms. As a result, there is a change in the role of the educator, 
physical culture instructor, who, in addition to a high level of professionalism, need to be 
ready to work in the new system of the educational process. To increase physical activity, it is 
necessary to use modern pedagogical technologies: computerized teaching, interactive types 
and forms of work that increase the cognitive independence of teachers, pupils and parents, 
motivate the need for the development of an innovative culture. The possibilities of using 
computer technologies in the educational process are inexhaustible. 

Key words: innovative approaches, physical activity, children, preschool education 
institutions. 
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МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ 
 

У статті розглѐнуто різні тлумаченнѐ понѐттѐ «ѐкість» та «ѐкість 
освіти», «моніторинг». Розмежовано понѐттѐ «ѐкість освіти», проаналізовано його 
ѐк процес і ѐк результат. Якість освіти представлено ѐк сукупність властивостей, 
що обумовляю його здатність виконувати висунуті суспільством завданнѐ щодо 
формуваннѐ та розвитку особистості в аспектах її навченості й вихованості. 
З’ѐсовано, що длѐ визначеннѐ ѐкості освіти необхідно проводити її моніторинг. 
Залежно від цілей визначено три види моніторингу: інформаційний, базовий, 
проблемний моніторинг. Обґрунтовано наукові підходи длѐ дослідженнѐ 
моніторингу ѐкості освіти (системний, кваліметричний діѐльнісний, програмно-
цільовий, особистісний, компетентнісний та бенчмаркінговий підходи).  

Ключові слова: ѐкість, ѐкість освіти, моніторинг, управлінські компоненти 
моніторингу ѐкості освіти, види моніторингу, наукові підходи длѐ дослідженнѐ 
моніторингу ѐкості освіти. 
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Постановка проблеми. Останнім часом понѐттѐ ѐкості, стосовно 

оцінки ѐкості особистісного та суспільного життѐ, набуваю актуальності в 

аспекті ѐк економічної, управлінської, так і освітньої діѐльності. У 

педагогічній теорії і практики започаткована категоріѐ «ѐкість освіти».  

Аналіз актуальних досліджень. Теорія і практику освітньої складової 

моніторингу вивчаять науковці П. Анісімов, В. Зуюв, О. Майоров, 

Л. Шибаюва, моніторинг ѐк засіб удосконаленнѐ системи інформаційного 

забезпеченнѐ управліннѐ освітоя розглѐдаять А. Галаган, B. Качерманьѐн, 

А. Савельюв, Л. Семушина, розглѐдаять моніторинг у контексті підвищеннѐ 

ефективності стратегічного плануваннѐ розвитку середньої та вищої 

професійної освіти Г. Єльникова, А. Орлов, використовуять моніторинг ѐк 

засіб оцінки ѐкості освіти М. Гузаїров, І. Єлісююв, розглѐдаять моніторинг ѐк 

інформаційну основу в системі оціняваннѐ й управліннѐ ѐкістя освіти на 

на рівні закладу освіти, педагога, студента, учнѐ І. Вавілова, 

Л. Виноградова, С. Горбатков, B. Лукманов, Т. Макарова, Е. Мухортова, 

Н. Нікітін. 

Мета статті: з’ѐсувати сутність понѐть ѐкість освіти, моніторинг ѐкості 

освіти; виокремити методологічні підходи до вивченнѐ моніторингу ѐкості 

освіти. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

такі методи дослідженнѐ: теоретичні (аналіз філософської, педагогічної, пси-

хологічної літератури), що даю змогу обґрунтувати вихідні положеннѐ дослід-

женнѐ; інтерпретаційно-аналітичний метод, на основі ѐкого вивчаятьсѐ 

джерела із застосуваннѐм синтезу, аналізу, систематизації та узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Проблема ѐкості освіти набула 

актуальності, насамперед, у зарубіжній педагогіці та визнана наразі 

пріоритетноя серед проблем ХХІ століттѐ. Сутність понѐттѐ «ѐкість» 

пов’ѐзана з оцінкоя процесу й результату створеннѐ та використаннѐ 

продукції й оцінкоя послуг, тобто об’юктом дослідженнѐ і управліннѐ ю 

ѐкість продукції та послуг.  

Учені розмежовуять понѐттѐ «ѐкість освіти», аналізуячи його ѐк 

процес і ѐк результат. З позицій процесу «ѐкість освіти» розглѐдаютьсѐ ѐк 

такий стан та його здібність, що задовольнѐять потреби лядини, а також 

відповідаять інтересам суспільства та держави. «Якість освіти» ѐк 

результат діѐльності закладу освіти вказую на відповідність рівнѐ 

підготовки учнів вимогам чинних освітніх програм.  

Якість освіти – це така сукупність властивостей, що обумовляю його 

здатність виконувати висунуті суспільством завданнѐ щодо формуваннѐ та 
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розвитку особистості в аспектах її навченості та вихованості. Розглѐнемо 

різні тлумаченнѐ понѐттѐ «ѐкість». «Якість» з позиції управліннѐ – це рівень 

досѐгненнѐ поставлених цілей, відповідність визначеним стандартам, 

ступінь задоволеннѐ очікувань споживача. «Якість» ѐк філософська 

категоріѐ визначаю сутність об’юкта чи процесу. «Якість» у загальному 

виглѐді – це відповідність певній меті; сукупність характеристик продукту 

або послуги; задоволеннѐ вимог споживача; відповідність предмета ѐк 

результату праці деѐким заданим стандартам (Сігаюва, 2016).  

Освіта, здобута студентом (учнем), визнаютьсѐ ѐкісноя, ѐкщо її 

результати відповідаять операціонально-заданим цілѐм і спрогнозовані в 

зоні найближчого розвитку.  

Якість освіти обумовляютьсѐ сукупністя показників, що 

характеризуять різні аспекти навчальної діѐльності: зміст освіти, форми і 

методи навчаннѐ, матеріально-технічна база, кадровий склад, управліннѐ 

ѐкістя освіти. Якість освіти варто розглѐдати ѐк узагальнений показник 

розвитку суспільства в певному часовому вимірі, у динаміці тих змін, що 

характеризуять поступ держави в контексті світових тенденцій.  

Підвищеннѐ ѐкості освіти – необхідна умова покращеннѐ життѐ 

суспільства, це основа демократизації політичного устроя, модернізації 

економіки, розвитку культури інноваційного мисленнѐ, утвердженнѐ 

фундаментальних цінностей буттѐ лядини.  

Длѐ визначеннѐ ѐкості освіти необхідно проводити її моніторинг. 

Моніторинг використовуютьсѐ в різних сферах суспільної діѐльності та 

належить до різних галузей наукового знаннѐ. Моніторинг в освіті – 

категоріѐ педагогічна й управлінська, оскільки він не копіяю загальні 

положеннѐ теорії інформації, а переводить їх мовоя педагогіки, психології 

та управліннѐ. Соціальна сутність освітнього моніторингу визначаютьсѐ тим, 

що саме він слугую головним засобом контроля й обліку передачі 

соціального досвіду (змісту освіти) підростаячим поколіннѐм. 

Моніторинг ѐкості освіти ю комплексним, системним та складним 

ѐвищем, що передбачаю оціняваннѐ таких складових:  

– ресурси, що вкладаятьсѐ в освіту; освітній процес;  

– результати, що продукую освітнѐ система, і зворотний зв’ѐзок.  

Основними показниками ѐкості освіти закладів вищої освіти ю:  

– особиста результативність студента;  

– загальна та ѐкісна успішність;  

– ѐкість навченості; успіхи в олімпіадах, конкурсах, конференціѐх; 

– вступ до магістратури, аспірантури.  
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Моніторинг ѐкості освіти містить у собі багатий комплекс процедур, 

що дозволѐю виѐвити динаміку розвитку системи в певний період. Через це 

він добре вписуютьсѐ в алгоритм маркетингу освітніх послуг, ю його 

необхідноя умовоя та невід’юмним компонентом. За такої постановки 

питаннѐ моніторинг порѐд з прогнозуваннѐм виступаю ѐк один із 

найважливіших елементів системи інформаційного забезпеченнѐ, а це даю 

змогу розглѐдати його ѐк складову частину системи управліннѐ освітоя. 

Отже, моніторинг ѐкості освіти забезпечую інформаційну стабільність, 

запобігаю дефіциту інформації під час підготовки рекомендацій та 

прийнѐттѐ управлінських рішень, підвищую їх обґрунтованість.  

За своюя внутрішньоя будовоя моніторинг ѐкості освіти поюдную такі 

важливі управлінські компоненти: аналіз, оцінку й прогнозуваннѐ процесів 

в освіті; сукупність прийомів відстеженнѐ процесів в освіті; збір і обробку 

інформації з метоя підготовки рекомендацій щодо розвитку 

досліджуваних процесів і внесеннѐ необхідних коректив. Моніторинг 

ґрунтуютьсѐ на цих компонентах, але не замінѐю жоден з них, оскільки не 

може бути ні контролем, ні експертизоя, ні системоя інформаційного 

забезпеченнѐ. Без функціонуваннѐ в ЗВО таких напрѐмів діѐльності 

організаціѐ моніторингу ѐкості освіти неможлива (Сігаюва, 2016).  

Залежно від цілей визначаять три види моніторингу. 

Інформаційний, що передбачаю накопиченнѐ, структуруваннѐ та 

розповсядженнѐ інформації.  

Базовий моніторинг спрѐмований на виѐвленнѐ нових проблем і 

загроз до того, ѐк вони усвідомленні на рівні управліннѐ. За об’юктом 

моніторингу організовуютьсѐ постійне стеженнѐ за допомогоя 

періодичного виміряваннѐ показників (індикаторів).  

Проблемний – з’ѐсуваннѐ закономірностей, процесів, небезпек, тих 

проблем, ѐкі відомі й суттюві з поглѐду управліннѐ. Мета цього виду 

моніторингу – виѐвленнѐ та оцінка нових небезпек, частина з ѐких носить 

глобальний характер. Цей вид моніторингу може бути розбитий на дві 

складові, залежно від видів управлінських задач. Реалізаціѐ цього 

моніторингу не обмежена за часом. Основна його особливість – 

динамічність, коли задачі ѐкості інструментарія і всіюї системи моніторингу 

повинні розв’ѐзуватисѐ в умовах ліміту часу (Технологіѐ проведеннѐ 

моніторингових досліджень, 2013). 

До ХХ століттѐ понѐттѐ «методологіѐ» ототожнявалосѐ з понѐттѐм 

«методика» й не мало самостійного визначеннѐ. 
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Л. Калініна (Калініна,  2017) зазначаю, що в 1863 р. методика 

(методологіѐ) розуміласѐ ѐк наука про методи (способи) вивченнѐ наук. У 

сучасному науковому трактуванні методологія розглѐдаять ѐк: ученнѐ про 

наукові методи пізнаннѐ й перетвореннѐ світу; філософську та теоретичну 

основу; систему знань про зміст науки; систему методів длѐ науково-

дослідної діѐльності тощо. 

Методологіѐ – система принципів і способів організації та побудови 

теоретичної і практичної діѐльності, а також ученнѐ про ця систему. 

Методологія управліннѐ визначаять ѐк схему управлінської діѐльності, що 

припускаю взаюмозв’ѐзане усвідомленнѐ цілей, оріюнтирів, а також засобів і 

способів їх досѐгненнѐ.  

Методологіѐ визначаю, ѐкі саме процедури доцільно задіѐти. Засоби 

управліннѐ – інструменти, важелі управліннѐ. Це матеріалізовані аспекти, 

компоненти функцій управліннѐ, що припускаять застосуваннѐ конкретних 

методів управліннѐ. Обмеженнѐ – засоби державного захисту інтересів 

національних товаровиробників і споживачів, а також забезпеченнѐ держав-

них інтересів і виконаннѐ міжнародних зобов’ѐзань (Шелеметьюва, 2016).  

Методологічна основа дослідженнѐ – сукупність ідей, принципів, 

методів, покладених в основу розв’ѐзаннѐ певної проблеми – маю такі рівні: 

філософський (система діалектичних методів, принципи юдності теорії й 

практики, гуманізму й демократизму освіти; філософських положень теорії 

наукового пізнаннѐ про активну роль особистості в перетворенні дійсності), 

науковий (системний, кваліметричний діѐльнісний, програмно-цільовий, 

особистісний, компетентнісний та бенчмаркінговий підходи).  

Під науковими підходами розуміять сукупність ідей, принципів, 

методів, покладених в основу розв’ѐзаннѐ певної проблеми, ѐкі 

виступаять своюрідними методологічними оріюнтирами під час вивченнѐ 

різноманітних педагогічних ѐвищ та процесів (Гириловська,  2021). 

Обґрунтуюмо зазначені наукові підходи длѐ дослідженнѐ 

моніторингу ѐкості освіти. 

Системний підхід під час розробленнѐ й упровадженнѐ системи 

управліннѐ ѐкістя ЗВО – це комплексне вивченнѐ системи управліннѐ ЗВО 

ѐк одного цілого з представленнѐм його частин ѐк цілеспрѐмованих 

систем, дослідженнѐ цих систем і взаюмовідносин між ними. За системного 

підходу об’юкт розглѐдаютьсѐ ѐк сукупність взаюмопов’ѐзаних елементів 

одніюї складної динамічної системи, що перебуваю в стані постійних змін 

під впливом багатьох внутрішніх і зовнішніх чинників, пов’ѐзаних 

процесами перетвореннѐ входів на виходи (Тавлуй, 2011).   



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

197 

Ефективним у моніторингу ѐкості освіти ю кваліметричний підхід. Він 

забезпечую кількісну оцінку ѐкості діѐльності. Застосовуютьсѐ під час 

здійсненнѐ вимірявань у моніторингових процедурах (Єльникова, 2004).  

Діѐльнісний підхід відіграю велику роль у моніторингу ѐкості освіти. 

Провідноя ідеюя діѐльнісного підходу ю розглѐд діѐльності ѐк 

процесу розв’ѐзаннѐ поставлених завдань, викликаний прагненнѐм 

лядини досѐгти мети (Гириловська, 2021).  

Програмно-цільовий підхід ю одним із найбільш діювих методів 

управліннѐ ѐк на державному, так і на місцевому рівнѐх. Він реалізуютьсѐ 

через цільові програми й забезпечую прѐмий взаюмозв’ѐзок між 

розподілом бяджетних ресурсів та фактичними чи запланованими 

результатами їх використаннѐ відповідно до встановлених пріоритетів 

державної політики (Шелеметьюва, 2016).  

Дотриманнѐ особистісного підходу в дослідженні передбачаю 

створеннѐ відповідних умов длѐ саморозвитку, самоактуалізації, самореалі-

зації учнів та подальшому формування загальних професійно важливих 

ѐкостей, ѐкі сприѐять становлення особистості майбутнього професіонала. З 

позиції особистісного підходу в центрі навчаннѐ перебуваю особистість того, 

хто навчаютьсѐ: його цілі, мотиви, психологічні особливості тощо. 

Компетентнісний підхід виступаю підставоя длѐ оновленнѐ всіюї 

системи освіти, оскільки дозволѐю ліквідувати розрив між когнітивним, 

діѐльнісним і особистісним рівнѐми розвитку майбутнього фахівцѐ 

(Гириловська, 2020).  

Бенчмаркінговий підхід. За підтримки Європейської комісії у 2006-

2010 рр. фінансувались дослідженнѐ з удосконаленнѐ бенчмаркінгу у сфері 

наданнѐ освітніх послуг ЗВО, у результаті ѐкого бенчмаркінг було 

запропоновано трактувати в ѐкості добровільного процесу самооцінки й 

самовдосконаленнѐ через систематичні і спільні порівнѐннѐ практики та 

продуктивності з аналогічними організаціѐми (A University Benchmarking 

Handbook. Benchmarking in European Higher Education, 2010). 

Процес бенчмаркінгу побудований таким чином, що його реалізації 

передую виділеннѐ об’юктів бенчмаркінгу, ѐкі потрібно вдосконалити. 

Бенчмаркінг чітко визначаю, ѐкий процес потребую змін, та пропоную 

конкретні заходи з його вдосконаленнѐ. Тобто, бенчмаркінг 

характеризуютьсѐ більшим рівнем цілеспрѐмованості процесів, ніж 

конкурентний аналіз, що ю важливоя перевагоя. 

Виходѐчи з вищезазначеного, І. Банзеляк пропоную розглѐдати 

бенчмаркінг ѐк інструмент упровадженнѐ найкращого досвіду використаннѐ 
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ефективних практик функціонуваннѐ організацій на базі внутрішнього та 

зовнішнього порівнѐннѐ показників діѐльності длѐ підвищеннѐ рівнѐ її 

конкурентоспроможності. Слід зазначити, що активне використаннѐ мережі 

Інтеренет спричинило поѐву квазі-бенчмаркінгу, ѐкий відноситьсѐ до 

непрѐмого бенчмаркінгу через використаннѐ соціальних мереж, офіційних 

сайтів, публікацій ЗМІ та іншої інформації, що знаходитьсѐ у вільному доступі. 

Важливо, щоб персональний бенчмаркінг не впливав на преміяваннѐ та 

заохоченнѐ працівників, а був лише підґрунтѐм длѐ розвитку персоналу та 

створеннѐ кадрової потужності. Також надзвичайно важливим ю створеннѐ 

позитивного мікроклімату в колективі під час проведеннѐ бенчмаркінгу та 

конфіденційності отриманої інформації зі сторони керівництва та виконавців 

(Банзеляк, 2021).  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Розглѐнуто різні тлумаченнѐ понѐттѐ «ѐкість» та «ѐкість освіти», 

«моніторинг». Розмежовано понѐттѐ «ѐкість освіти», проаналізовано його 

ѐк процес і ѐк результат. Длѐ визначеннѐ ѐкості освіти необхідно 

проводити її моніторинг. У залежності від цілей визначено три види 

моніторингу: інформаційний, базовий, проблемний моніторинг. 

Обґрунтовано такі наукові підходи длѐ дослідженнѐ моніторингу ѐкості 

освіти: системний, кваліметричний, діѐльнісний, програмно-цільовий, 

особистісний, компетентнісний та бенчмаркінговий.  

Подальшого розглѐду потребуять наукові підходи длѐ дослідженнѐ 

моніторингу ѐкості освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Осередчук Ольга. Методологиѐ изучениѐ мониторинга качества образованиѐ. 
В статье рассмотрены разные толкованиѐ понѐтиѐ «качество» и «качество 

образованиѐ», «мониторинг». Разграничено понѐтие «качество образованиѐ», 
проанализировано его как процесс и как результат. Качество образованиѐ 
представлено как совокупность свойств, что обуславливает его способность 
выполнѐть выдвигаемые обществом задачи по формирования и развития личности 
в аспектах ее обученности и воспитанности. Выѐснено, что длѐ определениѐ 
качества образованиѐ необходимо проводить его мониторинг. В зависимости от 
целей определены три вида мониторинга: информационный, базовый, проблемный 
мониторинг. Обоснованы научные подходы к исследования мониторинга качества 
образованиѐ (системный, квалиметрический, деѐтельностный, программно-
целевой, личностный, компетентностный и бенчмаркинговый). 

Ключевые слова: качество, качество образованиѐ, мониторинг, 
управленческие компоненты мониторинга качества образованиѐ, виды 
мониторинга, научные подходы к исследования мониторинга качества образованиѐ. 

SUMMARY 
Oseredchuk Olga. Methodology of studying education quality monitoring. 
The article considers different interpretations of the concept of “quality” and “quality of 

education”, “monitoring”. The concept of “quality of education” is distinguished, it is analyzed as 
a process and as a result. “Quality” is singled out as compliance with a specific goal; a set of 
characteristics of a product or service; satisfaction of consumer requirements; compliance of the 

https://www.checonsult/
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2subject as a result of work with some specified standards. The quality of education is presented 
as a set of properties that determines its ability to perform the tasks set by society for the 
formation and development of personality in terms of its education and upbringing. 

To determine the quality of education, it is necessary to monitor it. Monitoring in 
education is considered as a category of pedagogical and managerial, because it does not 
copy the general provisions of information theory, but translates them into the language of 
pedagogy, psychology and management. Important management components of education 
quality monitoring are highlighted. Depending on the objectives, three types of monitoring 
are identified: information, basic, problem monitoring. 

Scientific approaches to research of education quality monitoring (systems, qualimetric 
activity, program-target, personal, competence and benchmarking) are substantiated. It should 
be noted that active use of the Internet has led to the emergence of quasi-benchmarking, which 
refers to indirect benchmarking through the use of social networks, official websites, media 
publications and other information that is freely available. 

Key words: quality, quality of education, monitoring, managerial components of 
education quality monitoring, types of monitoring, scientific approaches to research of 
education quality monitoring. 
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ГУРТКОВА РОБОТА – ПРОСТІР ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТВОРЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Метоя статті ю висвітленнѐ деѐких аспектів щодо характеристики гурткової 
роботи ѐк терену здоров’ѐзбережувальної творчої діѐльності в закладах позашкільної 
освіти. Длѐ досѐгненнѐ визначеної мети було використано такі методи дослідженнѐ: 
теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, нормативно-правових 
документів, матеріали періодичних видань із теми дослідженнѐ, інтерпретаційно-
аналітичний метод, узагальненнѐ. Актуалізовано необхідність переосмисленнѐ місцѐ 
та ролі позашкільної освіти, відкриваячи нові можливості длѐ гурткової роботи ѐк 
простору забезпеченнѐ збереженнѐ та зміцненнѐ фізичного, морально-психологічного 
здоров’ѐ й естетично-творчого розвитку дітей та молоді. У теоретичній площині, 
відповідно до поставленої мети, виѐвлено характереологічні ознаки освітньої 
діѐльності в системі позашкільної освіти дітей, гурткової роботи ѐк своюрідного 
простору, «сценічного майданчику», педагогічного ѐвища, витвору таланту кожної 
особистості. Проаналізовано наукові позиції й уточнено сутність понѐть 
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«здоров’ѐзбережувальна діѐльність», «здоров’ѐзбережувальна компетентність», 
«здоров’ѐзбережувальна компетентність гуртківцѐ». 

Ключові слова: гурткова робота, заклад позашкільної освіти, 
здоров’ѐзбережувальна діѐльність, здоров’ѐзбереженнѐ особистості, 
здоров’ѐзбережувальна творча діѐльність, здоров’ѐзбережувальна компетентність, 
здоровий спосіб життѐ. 

 

Постановка проблеми. Cучасні умови життюдіѐльності соціуму, 

агресивний поступ пандемії COVID-19, суттюво зміняячи весь світ, 

актуалізуять проблему збереженнѐ здоров’ѐ особистості й суспільства 

загалом. У таких умовах відбуваютьсѐ переосмисленнѐ цінностей і 

пріоритетів, переоріюнтаціѐ змісту вихованнѐ підростаячого поколіннѐ, 

активізуютьсѐ індивідуальна траюкторіѐ здоров’ѐспрѐмованої діѐльності 

щодо формуваннѐ особистості ѐк регулѐтора і творцѐ свого здоров’ѐ, 

забезпеченнѐ й збереженнѐ длѐ кожної дитини можливості розвивати 

себе, свої здібності, таланти в позашкільній здоров’ѐзбережувальній 

творчій діѐльності, зокрема в гуртковій роботі. При цьому ми виходимо з 

того, що заклади позашкільної освіти загалом ю найбільш сприѐтливими 

виховними інституціѐми щодо соціально творчих дій, позаѐк їх основна 

мета – створити такі умови, ѐкі допоможуть розвитку особистісної (фізичної 

і духовної), пізнавальної (у тому числі й інтелектуальної), а також 

креативної сфер дитини у вільний від школи час (Сущенко, 2011).  

Потенціал позашкільної освіти щодо розвитку гармонійної всебічно 

розвинутої особистості та формуваннѐ здоров’ѐзбереженнѐ учнів у 

сучасному освітньому процесі актуалізуютьсѐ на тлі негативних тенденцій 

динаміки погіршеннѐ здоров’ѐ дітей, що, зауважую Н. Хольченкова, 

пов’ѐзуютьсѐ не лише з економічноя нестабільністя, але й з 

розповсядженнѐм шкідливих звичок серед дітей, нехтуваннѐм основними 

правилами здорового способу життѐ (Хольченкова , 2017, с. 314). 

Отже, гостра потреба здоров’ѐзбереженнѐ, соціальні вимоги сучасного 

суспільства до вихованнѐ всебічно розвинутої особистості зумовляять 

переосмисленнѐ місцѐ і ролі позашкільної освіти, відкриваячи нові 

можливості длѐ гурткової роботи ѐк простору забезпеченнѐ збереженнѐ та 

зміцненнѐ фізичного, морально-психологічного здоров’ѐ й естетично-

творчого розвитку дітей та молоді. Однак, ѐк показую практика, зазначені 

процеси утрудняятьсѐ низьким рівнем належних знань дітей про здоров’ѐ та 

здоровий спосіб життѐ, своюрідним каталізатором ѐких ю культура здоров’ѐ, 

здоров’ѐзбереженнѐ особистості. 

Аналіз актуальних досліджень (Т. Бережна, В. Горащук, 

С. Замрозевич-Шадріна, В. Оржеховська, О. Цибульська та ін.) засвідчую 
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необхідність формуваннѐ в дітей (підлітків та молоді) культури здоров’ѐ, 

здоров’ѐзбереженнѐ, ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ, здорового способу 

життѐ, запровадженнѐ в закладах загальної середньої освіти 

здоров’ѐзбережувального вихованнѐ. У наукових розвідках (О. Багінська, 

О. Ващенко, С. Гаркуша та ін.) різноаспектно студіяятьсѐ проблеми 

формуваннѐ культури здоров’ѐ в навчальній та позанавчальній діѐльності. 

Теоретико-методичні засади позашкільної освіти, діѐльність позашкільних 

закладів освіти презентовано в доробку вітчизнѐних учених і практиків 

(О. Биковська, В. Берека, В. Вербицький, Г. Пустовіт, Л. Яременко та ін.). 

Метоя статті ю висвітленнѐ деѐких аспектів щодо характеристики 

гурткової роботи ѐк терену здоров’ѐзбережувальної творчої діѐльності в 

закладах позашкільної освіти.  

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ визначеної мети було 

використано такі методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз психолого-

педагогічної літератури, нормативно-правових документів, матеріали 

періодичних видань із теми дослідженнѐ, інтерпретаційно-аналітичний 

метод, узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Передусім відзначимо, що відповідно  

до Закону України «Про позашкільну освіту» позашкільна освіта 

розглѐдаютьсѐ ѐк складова системи безперервної освіти, що спрѐмована на 

розвиток здібностей і обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволеннѐ 

їх інтересів, духовних запитів і потреб.  

Освітнѐ діѐльність у системі позашкільної освіти дітей, за твердженнѐм 

Л. Яременко, вирізнѐютьсѐ свободоя вибору напрѐмів, видів діѐльності й 

можливістя зміни сфери діѐльності; характеризуютьсѐ добровільністя, 

ініціативністя та активністя всіх учасників (дітей, батьків, педагогів), відсут-

ністя суворої регламентації і жорстко визначеного результату, передбачаячи 

свободу темпів розвитку та творчого просуваннѐ дитини; спрѐмована на 

розвиток творчих здібностей дітей, розвиваю пізнавальної інтерес і даю право 

учнѐм поюднувати різні напрѐми й форми занѐть; маю неформальний і 

комфортний характер длѐ всіх її учасників (Яременко, 2012, с. 52-53).  

При цьому занѐттѐ улябленоя справоя, цікавий активний насичений 

спосіб життѐ загартовую дітей не лише фізично, а й морально та духовно, що ю 

особливо важливим длѐ формуваннѐ в них відповідального ставленнѐ до 

власного здоров’ѐ, здорових уподобань, інтересів, потреб та життювих звичок. 

Відтак, в умовах сьогоденнѐ вкрай актуальноя проблемоя позашкільних 

закладів загалом, і зокрема гуртків, ю збереженнѐ здоров’ѐ у вихованців та 

формуваннѐ здорового способу життѐ ѐк цінності, оскільки здоров’ѐ ю тіюя 
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вершиноя, на ѐку кожна лядина сходить самостійно, а турбота про здоров’ѐ 

ю найважливішоя працея вихователѐ: від життюрадісності, бадьорості дітей 

залежить їхню духовне життѐ, світоглѐд, розумовий розвиток, міцність знань, 

віра в свої сили…» (Сухомлинський, 1997, с. 637). Саме тому будь-ѐкі 

«недоробки» у формуванні в дитини відповідальності за власне здоров’ѐ чи в 

пошукові ефективних шлѐхів його зміцненнѐ спричинѐять втрати здоров’ѐ 

цілого поколіннѐ громадѐн ѐк показника цивілізованості держави.  

Відзначимо, що зануреннѐ дитини в особливо організований життювий 

простір гуртка формую навички здорової свідомої поведінки, здатної забез-

печити комфортність її перебуваннѐ в закладі позашкільної освіти, а також 

розвиток діѐльності, спрѐмованої на формуваннѐ й реалізація потреби в 

руховій активності, що закладена в дитині природоя. Такоя специфічноя 

формоя взаюмоузгодженої діѐльності суб’юктів, ѐкі перебуваять та 

взаюмодіять у просторі здоров’ѐзбереженнѐ, ю здоров’ѐзбережувальна 

діѐльність. 

Щодо дефініції «здоров’ѐзбережувальна діѐльність», то, за 

твердженнѐм М. Смірнова, вона характеризуютьсѐ ѐк свідома активність 

особистості, спрѐмована на збереженнѐ й поліпшеннѐ ѐк свого здоров’ѐ, 

так і здоров’ѐ тих, хто нас оточую (Смирнов, 2002).   

Конструктивноя нам видаютьсѐ думка Н. Бюлікової щодо трактуваннѐ 

здоров’ѐзбережувальної діѐльності ѐк специфічної форми лядської 

активності, ѐка спрѐмована на формуваннѐ здорового способу життѐ і 

забезпечую повне біосоціальне функціонуваннѐ індивіда, його фізичну й 

інтелектуальну працездатність, достатня адаптація до природних впливів і 

мінливості зовнішнього середовища (Бюлікова, 2012, с. 11).  

Не можна не погодитисѐ з думкоя вчених (Оржеховська та Єжова, 

2010), що  спосіб життѐ ю джерелом здоров’ѐ чи хвороб (с. 25). При цьому 

здоровий спосіб життѐ характеризуютьсѐ  ѐк особливий спосіб існуваннѐ 

лядини, що передбачаю не лише дотриманнѐ правил здорового 

раціонального харчуваннѐ, рухової активності тощо, але й постійний 

духовно-моральний саморозвиток особистості, самопізнаннѐ, знаннѐ 

основних духовних законів та принципів існуваннѐ, що ю запорукоя 

успішної адаптації до життѐ й основоя міцного здоров’ѐ – складної 

гармонійної юдності фізичного, психічного, соціального та духовно-

морального в лядині (Оржеховська & Єжова, 2010, с. 70). 

Здоровий спосіб життѐ, стверджую В. Нестеренко (2003), – це спосіб 

життюдіѐльності лядини, ѐкий вона усвідомлено обираю і відтворяю самос-

тійно в повсѐкденному бутті. При цьому показниками здорового способу 
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життѐ, на думку вченої, ю: володіннѐ раціональними методами врівноваж-

женнѐ зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливаять на здоров’ѐ, фізичний і 

психічний стан – усвідомлене ставленнѐ до потреб свого фізичного, психіч-

ного і соціального «Я» та реальних можливостей їх задоволеннѐ, навички 

раціональної організації щоденного буттѐ, що забезпечуять гармонійне 

функціонуваннѐ та взаюмодія всіх життювих органів (Нестеренко, 2003, с. 7). 

Суттювоя видаютьсѐ думка О. Омельченко (2007), згідно з ѐкоя 

здоровий спосіб життѐ трактуютьсѐ «ѐк спосіб життюдіѐльності лядини, 

метоя ѐкого ю формуваннѐ, збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ на довгі 

роки» (с. 78). 

У контексті порушеної проблеми вартую також уваги думка щодо 

розглѐду здорового способу життѐ ѐк поведінки, що сприѐю задоволення 

базових потреб і досѐгнення загального благополуччѐ: гарного самопочуттѐ, 

гармонії внутрішнього стану, збалансованих стосунків із оточеннѐм, 

інтелектуального та духовного розвитку (Успенська, 2009, с. 45). 

У площині вищевикладеного гурткова робота ю своюрідним  

простором, де не тільки викладаятьсѐ знаннѐ, а й розкриваятьсѐ, 

формуятьсѐ та реалізуятьсѐ особистісні особливості вихованців, де кожна 

дитина набуваю досвіду творчого, конструктивного спілкуваннѐ, реалізації 

особистих ідей і поглѐдів, спрѐмувань. 

За образним висловом С. Пітко, гурткове занѐттѐ – це «сценічний 

майданчик», складне педагогічне ѐвище, витвір таланту кожної 

особистості, де ю змога щоразу показувати зразки засвоюннѐ гуртківцѐми 

знань, умінь та навичок, зокрема у просторі здоров’ѐзбереженнѐ. При 

цьому кожне гурткове занѐттѐ – це окрема вистава, де режисером ю саме 

керівник гуртка, а гуртківці – актори, що творѐть це дійство, у міру 

можливості (Пітко, 2020, с. 10). 

Гурток ю середовищем, де народжуютьсѐ ініціатива, підтримуятьсѐ 

різноманітні соціальні, культурні, технічні, еколого-валеологічні проюкти. 

Клячовоя ідеюя гуртків при закладі позашкільної освіти, ю створеннѐ умов 

длѐ самореалізації, саморозвитку гуртківцѐ, набуттѐ ним необхідних 

соціальних, здоров’ѐзбережувальних компетентностей, мотивації до 

пізнаннѐ себе та природи, заохоченнѐ до творчої діѐльності (Бойчук, 2009). 

Принагідно відзначимо, що здоров’ѐзбережувальна компетентність, 

за Державним стандартом Базової і повної загальної середньої освіти, 

визначаютьсѐ ѐк здатність учнѐ застосовувати в умовах конкретної ситуації 

сукупність здоров’ѐзбережувальних компетенцій, дбайливо ставитисѐ до 
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власного здоров’ѐ та здоров’ѐ інших лядей 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text). 

О. Ващенко дефініціяю здоров’ѐзбережувальну компетентність ѐк 

комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, спрѐмованих на збереженнѐ 

й укріпленнѐ здоров’ѐ – свого та оточуячих, на уроках та в позаурочній 

діѐльності (Ващенко, 2012, с. 4). 

Під здоров’ѐзбережувальноя компетентністя, за твердженнѐм 

Н. Башавець, розуміютьсѐ високий рівень майстерності виконаннѐ 

особистістя здоров’ѐзбережувальної діѐльності, що характеризуютьсѐ 

глибоким знаннѐми щодо збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ, можливість 

вільного володіннѐ здоров’ѐзбережувальноя діѐльністя та відповідними 

компетентностѐми. Вона супроводжуютьсѐ переконаністя у важливості 

організації власних здоров’ѐзбережувальних дій (Башавець, 2013, с. 121). 

Екстраполяячи напрацяваннѐ науковців (Шаповалова, 2012а), 

вважаюмо, що визначальноя компетентністя керівника гуртка, маю бути 

валеологічна (здоров’ѐзбережувальна) компетентність, позаѐк саме вона  

дозволѐю крізь призму валеологічної доцільності та здоров’ѐзбереженнѐ 

школѐрів (гуртківців) організовувати продуктивну освітня взаюмодія й 

отримувати результати у виглѐді сформованих учнівських життювих компе-

тентностей. Наскільки в гуртківців будуть сформовані пріоритети життѐ і 

здоров’ѐ ѐк вищі загальнолядські цінності, настільки вони будуть 

визначальними в способі життѐ й діѐльності дитини (Шаповалова, 2012а, 

c. 327-331). 

Здоров’ѐзбережувальна компетентність гуртківцѐ закладу позашкільної 

освіти, ѐк слушно відзначаю Т. Шаповалова (ми солідарні з думкоя вченої), – 

це інтегративна ѐкість особистості дитини, ѐка складаютьсѐ з сукупності знань 

про лядину та її здоров’ѐ, здоровий спосіб життѐ; мотивації, що маять 

екологозбережувальну спрѐмованість стосовно себе й навколишнього 

середовища, спонукаять до дотриманнѐ здорового способу життѐ, потреби в 

засвоюнні способів збереженнѐ власного здоров’ѐ, оріюнтованих на 

самопізнаннѐ, самовихованнѐ та самореалізація (Шаповалова, 2012б). 

Як показую практика, у процесі гурткових занѐть формуваннѐ 

здоров’ѐзбережувальної компетентності відбуваютьсѐ під час вкляченнѐ 

гуртківців в активну еколого-валеологічну творчу діѐльність, організація та 

участь у заходах екологічно-оздоровчого спрѐмуваннѐ, участь у проведенні 

тижнів з безпеки життюдіѐльності тощо, де відбуваютьсѐ активний 

розумовий, фізичний, естетичний виховний вплив на особистість. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text
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Висновки та перспективи подальших нукових розвідок. Отже, 

гурткова робота в умовах позашкільної освіти маю значний потенціал щодо 

ефективної реалізації провідних ідей та цілей здоров’ѐзбереженнѐ, розвитку 

в дітей здоров’ѐзбережувальної компетентності, потреб у здоровому способі 

життѐ, ставленнѐ до здоров’ѐ ѐк пріоритетної життювої цінності. Клячовоя 

ідеюя гурткової роботи в умовах закладу позашкільної освіти ю створеннѐ 

умов длѐ самореалізації, саморозвитку гуртківцѐ, набуттѐ ним необхідних 

соціальних, здоров’ѐзбережувальних компетентностей, мотивації до 

пізнаннѐ себе, заохоченнѐ до творчої здоров’ѐзбережувальної діѐльності. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’ѐзуюмо з опрацяваннѐм 

технологічного ресурсу забезпеченнѐ продуктивної гурткової роботи у 

площині здоров’ѐзбереженнѐ. 
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РЕЗЮМЕ 
Прима Раиса, Прима Дмитрий, Десѐтник Екатерина, Рославец Руслана. Кружковаѐ 

работа – пространство здоровьѐ здоровьесберегаящей творческой деѐтельности.  
Целья статьи ѐвлѐетсѐ освещение некоторых аспектов характеристики 

кружковой работы как территории здоровьесберегаящей творческой 
деѐтельности в учреждениѐх внешкольного образоваиѐ. Длѐ достижениѐ 
определенных целей были использованы следуящие методы исследованиѐ: 
теоретический анализ психолого-педагогической литературы, нормативно-
правовых документов, материалы периодических изданий по теме исследованиѐ, 
интерпретационно-аналитический метод, обобщение. Актуализирована 
необходимость переосмыслениѐ места и роли внешкольного образованиѐ, открываѐ 
новые возможности длѐ кружковой работы как пространства обеспечениѐ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text
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сохранениѐ и укреплениѐ физического, морально-психологического здоровьѐ и 
эстетически-творческого развитиѐ детей и молодежи. В теоретической 
плоскости, в соответствии с поставленными целѐми, выѐвлены 
характереологические признаки образовательной деѐтельности в системе 
внешкольного образованиѐ детей, кружковой работы как своеобразного 
пространства, «сценической площадки», педагогического ѐвлениѐ, произведениѐ 
таланта каждой личности. Проанализированы научные позиции и уточнена 
сущность понѐтий «здоровьесберегаящаѐ деѐтельность», «здоровьесберегаящаѐ 
компетентность», «здоровьесберегаящаѐ компетентность кружковца». 

Ключевые слова: кружковаѐ работа, заведение внешкольного образованиѐ, 
здоровьесберегаящаѐ деѐтельность, здоровьесбережение личности, 
здоровьесберегаящаѐ творческаѐ деѐтельность, здоровьесберегаящаѐ 
компетентность, здоровый образ жизни. 

SUMMARY 
Prima Raisa, Prima Dmitry, Desiatnyk Katerina, Roslavets Ruslana. Circle work – 

health space of health-saving creative activities.  
The purpose of the article is to highlight some aspects of the characteristics of circle 

work as a field of health-saving creative activity in out-of-school education institutions. To 
achieve this goal, the following research methods were used: theoretical analysis of 
psychological and pedagogical literature, legal documents, materials of periodicals on the 
research topic, interpretive and analytical method, generalization. The need to rethink the 
place and role of extracurricular education has been highlighted, opening new opportunities for 
circle work as a space to ensure preservation and strengthening of physical, moral and 
psychological health and aesthetic and creative development of children and youth. In the 
theoretical plane, in accordance with the goal, the characteristic features of educational 
activities in the system of out-of-school education of children, circle work as a kind of space, 
“stage”, pedagogical phenomenon, the work of talent of each individual. It is revealed that 
activity in the system of out-of-school education of children is distinguished by the freedom to 
choose directions, types of activity and the possibility to change the sphere of activity; 
characterized by voluntariness, initiative and activity of all the participants (children, parents, 
teachers), lack of strict regulations and rigidly defined results, providing for freedom of pace of 
development and creative advancement of the child; aimed at developing children's creative 
abilities, develops cognitive interest and gives students the right to combine different areas and 
forms of classes; has an informal and comfortable character for all its participants. The 
scientific positions are analyzed and the essence of the concepts of “health-saving activity”, 
“health-saving competence”, “health-saving competence of a circle member” is specified. It is 
found that the defining competence of the circle leader should be valeological (health) 
competence, because it allows through the prism of valeological expediency and health of 
students (group members) to organize productive educational interaction and get results in the 
form of formed student life competences. To the extent that the circle members will form the 
priorities of life and health as the highest universal values, the more they will be decisive in the 
way of life and activity of the child.  

The health-saving competence of an out-of-school education circle is an integrative 
quality of a child’s personality, which consists of a set of knowledge about a person and his 
health, a healthy lifestyle; motivations that have an environmentally friendly focus on themselves 
and the environment, encourage a healthy lifestyle, the need to learn ways to maintain their own 
health, focused on self-knowledge, self-education and self-realization. 

In the process of group classes formation of health competence occurs during the 
inclusion of circle members in ecological and valeological creative activities, organization and 
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participation in environmental and health activities, participation in safety weeks, etc., where 
there is an active mental, physical, aesthetic educational impact on the personality. 

Key words: group work, out-of-school education institution, health-saving activity, 
health-saving personality, health-saving creative activity, health-saving competence, healthy 
lifestyle. 
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АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ СТРІЛЬБИ БІАТЛОНІСТІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП НА 

ЧЕМПІОНАТІ СВІТУ 2021 РОКУ 
 

Длѐ внесеннѐ корективів у процес стрілецької підготовки існую необхідність 
систематично здійснявати аналіз змагальної діѐльності біатлоністів, у тому числі і 
стрілецького компоненту. З ціюя метоя досліджено показники швидкострільності і 
результативності стрільби біатлоністів різних вікових груп на Чемпіонаті світу 2021 
року. З’ѐсовано різниця між результатами стрільби біатлоністів янацьких, яніорських 
і дорослих груп. Отримані результати можуть бути використані длѐ створеннѐ 
модельних характеристик, індивідуальних програм змагальної діѐльності, а також длѐ 
розробки еталонних шкал швидкострільності і результативності стрільби. 

Ключові слова: біатлоністи, швидкострільність, результативність стрільби, 
аналіз показників, Чемпіонат світу з біатлону.  

 

Постановка проблеми. Біатлон (сучасний зимовий поюдинок; з 
латинської: bis – двойні + athlon – змаганнѐ, боротьба) – олімпійський вид 
спорту. Це один із найпопулѐрніших зимових видів спорту, ѐкий 
складаютьсѐ з пересуваннѐ на лижах і стрільби з малокаліберної гвинтівки 
(IBU disciplinary rules, 2010). 

Стрільба в біатлоні ю складноя руховоя діѐльністя, ѐка вимагаю вмінь 
швидко приймати положеннѐ длѐ стрільби і навичок виконаннѐ стрілецьких 
рухів ѐк лежачи, так і стоѐчи (Зубрилов, 2013). Біатлоністи, на відміну від 
стрільців, під час виконаннѐ пострілу перебуваять у специфічних умовах. Їм 
доводитьсѐ долати зовнішні та внутрішні перешкоди під час стрільби 
(Карленко та ін., 2019, с. 70). Крім того, біатлоніст повинен пристосовуватисѐ 
до різних варіантів стрільби, мінімізуячи час перебуваннѐ на рубежі (Augustin 
& Moravec, 2002). Своючасний аналіз таких стрілецьких компонентів 
змагальної діѐльності біатлоністів, ѐк результативність (ѐкість стрільби) і 
швидкострільність (час перебуваннѐ спортсмена на вогневому рубежі), 
дозволить вносити корективи у процес стрілецької підготовки, розроблѐти 
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модельні характеристики й індивідуальні програми змагальної діѐльності 
(Кравченко та Карленко, 2020). 

Аналіз актуальних досліджень. На необхідності систематично 
здійснявати аналіз змагальної діѐльності біатлоністів, у тому числі і 
стрілецького компоненту, наголошуютьсѐ в роботах Пѐткова, Павляка, 
2003; Ратова, 2015; Мулика, 2003, 2015; Зубрилов, 2010, 2013; Кравченко, 
Карленко, 2018. 

Слід відмітити, що на поглѐд Мулика, 2015, резервом длѐ 
покращеннѐ результату в біатлоні ю підвищеннѐ швидкості прийнѐттѐ 
положеннѐ длѐ стрільби, ѐкості стрільби та відходу з вогневого рубежу. 
Схожі твердженнѐ щодо необхідності вдосконаленнѐ стрілецької 
підготовки біатлоністів висловляять (Астаф’юв, 2020; Гібадуллін 2006; 
Ворона, Ратов, 2008) та інші.   

Ретроспективний аналіз результатів стрільби Чемпіонатів світу 2003-
2006 і 2011-2014 років, проведений Романовоя, Загурським і Гуща, 2016, 
виѐвив підвищеннѐ ѐкості стрільби і швидкострільності, що свідчить про 
зростаннѐ рівнѐ стрілецької підготовленості кваліфікованих біатлоністів. 

Мета статті – проаналізувати показники швидкострільності й 
результативності стрільби біатлоністів різних вікових груп на Чемпіонаті 
світу 2021 року.  

Методи дослідженнѐ: аналіз науково-методичної літератури та 
інформаційних джерел; аналіз протоколів стрільби Чемпіонату світу 2021 
року з біатлону серед дорослих, яніорських і янацьких груп; описовий 
статистичний аналіз; логічна обробка обсѐгу статистичних даних; 
математичний статистичний аналіз. 

Виклад основного матеріалу. У межах дослідженнѐ проводивсѐ аналіз 
протоколів стрільби за допомогоя даних офіційних сайтів 
www.biathlon.com.ua, www.Hora2000.com, www.biathlonworld.com. Більш 
докладна інформаціѐ надаютьсѐ в протоколах завдѐки системі Hora2000. 
Hora2000 – це професійні електронні біатлонні установки з мішенѐми та їх 
системне обладнаннѐ. За допомогоя цього системного обладнаннѐ 
фіксуятьсѐ детальні параметри стрільби біатлоністів під час змагань. 

В офіційному онлайн-доступі були проаналізовані розширені 
протоколи змагань. Ці протоколи надаять інформація про ѐкість стрільби 
біатлоніста, час стрільби, зайнѐте місце та зайнѐте місце відповідно до часу 
стрільби. Таким чином, перш за все, були зібрані всі дані про параметри 
стрільби Чемпіонату світу з біатлону 2021 року янацьких, яніорських та 
дорослих груп. Показники швидкострільності (загальний час (у сек.) 
перебуваннѐ спортсмена на вогневому рубежі протѐгом гонки) і 
результативності стрільби (сумарна кількість штрафів за гонку; ѐкість 
стрільби у %) розраховувалисѐ окремо длѐ спринту та індивідуальної 
гонки. Участь у цих змаганнѐх не залежить від відборів на попередніх 

http://www.hora2000.com/
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стартах. Параметри стрільби вивчалисѐ за загальним часом стрільби не 
залежно від положеннѐ. Длѐ оцінки параметрів стрільби були обрані 
офіційні протоколи стрільби Чемпіонату світу з біатлону 2021 року серед 
янацьких, яніорських та дорослих груп.  

Випробовувані були поділені за віковими групами та стаття. Вибірка 
даних Чемпіонату за 2021 рік склала 489 одиниць спостереженнѐ, серед 
них: у групі яніорів (вік 19-20 років) проаналізовано 186 (яніори n = 111; 
яніорки n = 99), у дорослій групі (вік 21-42 роки) 203 (чоловіки n = 104; 
жінки n = 99), у янацькій групі (вік 17-18 років) 200 (янаки n = 111; дівчата 
n = 99).  

Статистичний аналіз параметрів стрільби груп дівчат, яніорок і 
дорослих жінок показав, що на Чемпіонаті світу у 2021 році 
середньостатистичні показники ѐкості стрільби групи дівчат у спринті були 
на 1,5 % нижче за результати стрільби яніорської групи і на 3,1 % нижчі ніж 
у групі дорослих біатлоністок (табл. 1). Достовірність різниці в результатах 
підтверджено не було (р˃0,05).  

Аналіз результатів швидкострільності жіночих груп показав, що 
найбільшу кількість часу на стрільбу витрачали дівчата – на 9,3 сек. більше 
порівнѐно з яніорками (p<0,001) і на 11,7 сек. – порівнѐно з групоя 
дорослих біатлоністок (p<0,001). У той самий час яніорська група 
демонструвала майже однаковий час стрільби з жіночоя групоя з 
різницея в 2 сек. (р˃0,05).  

Таблицѐ 1 
Середньостатистичні показники стрільби біатлоністок на Чемпіонаті світу 

2021 року дисципліни «спринт» 
Стрілецькі 

компоненти 
Дівчата 1 

n=99 
Юніорки 2 

n=88 
Жінки 3 

n=99 
Р (1-2) Р (1-3) Р (2-3) 

Кількість штрафів, 
кола (х±σ) 

2,8±1,87 2,6±1,53 2,5±1,54 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Швидкострільність, 
сек. (х±σ) 

81,2±18,85 71,5±12,26 69,5±11,58 ˂0,001 ˂0,001 ˃0,05 

Якість (%) 71,9 73,4 75,0 ˃0,05 ˃0,05 ˃0,05 

Аналогично з групоя дівчат найнижчі середньостатистичні 
результати показників стрільби зафіксовано в групі янаків. 
Результативність стрільби в даній групі була на 8,6 % нижча, ніж у групі 
яніорів, і на 16,0 % – порівнѐно з групоя дорослих чоловіків (р<0,001) 
(табл. 2). Всі три чоловічі групи мали суттюві відмінності за показниками 
стрільби чого не скажеш про результати жіночої групи. Стосовно 
швидкострільності, слід відмітити, що янаки стрілѐли на 11,7 сек. 
повільніше за яніорів (p<0,001) і на 15 сек. повільніше за дорослих 
біатлоністів (p<0,001). У яніорській групі на стрільбу в середньому  
витрачалосѐ на 3,3 сек. більше часу ніж у дорослій групі чоловіків (р<0,05).  
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Таблицѐ 2 
Середньостатистичні показники стрільби біатлоністів на Чемпіонатах 

світу 2021 року з дисципліни «спринт» 
Стрілецькі 
компоненти 

Юнаки 1 
n=111 

Юніори 2 
n=98 

Чоловіки 3 
n=104 

Р (1-2) Р (1-3) Р (2-3) 

Кількість штрафів, 
кола (х±σ) 

3,5±1,76 2,6±1,61 1,9±1,76 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Швидкострільність, 
сек. (х±σ) 

76,9±16,15 65,2±11,43 61,9±9,31 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,05 

Якість (%) 64,9 73,5 80,9 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

В індивідуальній гонці Чемпіонату світу за результатами стрільби біат-
лоністок різних вікових груп зафіксовано суттюву достовірну різниця показ-
ників стрільби. Біатлоністки дорослої групи показали на 6,6 % вищу ѐкість 
стрільби, ніж яніорки (p<0,001) і на 14,6 % – ніж дівчата (p<0,001) (табл. 3).  

Таблицѐ 3 
Середньостатистичні показники стрільби біатлоністок на Чемпіонатах 

світу 2021 року з дисципліни «індивідуальна гонка» 
Стрілецькі 
компоненти 

Дівчата 1 
n=95 

Юніорки 2 
n=90 

Жінки 3 
n=93 

Р (1-2) Р (1-3) Р (2-3) 

Кількість штрафів, 
кола (х±σ) 

6,3±3,25 4,7±2,62 3,3±1,96 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Швидкострільність, 
сек. (х±σ) 

165,0±37,56 147,6±24,52 123,8±12,96 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Якість (%) 68,6 76,4 83,2 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Аналіз швидкострільності показав, що дівчата стрілѐли найдовше. 
Так, у янацькій групі біатлоністки стрілѐли в середньому на 17,4 сек. 
повільніше за яніорську групу (р<0,001), а жінки – на 41,2 сек. швидше за 
янацьку групу (р<0,001). Юніорки також у середньому на 23,8 сек. стрілѐли 
довше ніж дорослі жінки (p<0,001).  

Результативність стрільби жіночих груп в індивідуальних і  
спринтерських гонках показана на рисунку 1.  

 
Рис. 1. Результативність стрільби жіночих груп в індивідуальних і  

спринтерських гонках на Чемпіонаті світу 2021 року 
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Післѐ аналізу середньостатистичних результатів результативності 
стрільби в індивідуальній гонці чоловічих груп, виѐвлено достовірні 
відмінності за всіма віковими групами. Найѐкіснішу стрільбу 
продемонстрували чоловіки, ѐкі стрілѐли на 6,0 % краще за яніорів 
(p<0,001) і на 18,9 % – за біатлоністів молодшої групи (p<0,001) (табл. 4).  

Таблицѐ 4 
Середньостатистичні показники стрільби біатлоністів на Чемпіонатах 

світу 2021 року з дисципліни «індивідуальна гонка» 
Стрілецькі 
компоненти 

Юнаки 1 
n=111 

Юніори 2 
n=98 

Чоловіки 3 
n=100 

Р (1-2) Р (1-3) Р (2-3) 

Кількість штрафів, 
кола (х±σ) 

7,1±3,53 4,5±2,36 3,3±1,98 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Швидкострільність, 
сек. (х±σ) 

156,5±35,4
8 

134,1±19,20 120,3±16,50 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Якість (%) 64,6 77,5 83,5 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

Статистичний аналіз даних швидкострільності серед чоловічих груп 
показав, що в індивідуальній гонці група дорослих біатлоністів стрілѐла 
найшвидше. Чоловіки стрілѐли на 36,2 сек., а яніори – на 22,4 сек. швидше за 
янаків (p<0,001). Була також виѐвлена достовірна різницѐ результатів часу 
стрільби в 13,8 сек. між яніорами і дорослими біатлоністами (р<0,001). 

Результативність стрільби чоловічих груп в індивідуальних і  
спринтерських гонках показана на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Результативність стрільби чоловічих груп в індивідуальних і  

спринтерських гонках на Чемпіонаті світу 2021 року 
 

Підсумовуячи результативність стрільби серед янацьких, 
яніорських та жіночих груп, можна констатувати, що група дорослих жінок 
демонструю кращу ѐкість стрільби ніж яніорки та дівчата молодіжної групи 
(p<0,05; p<0,001). Зафіксовано дані, ѐкі констатуять, що ѐкість стрільби у 
групі дівчат під час спринтерських змагань була вища, ніж у групі янаків. 
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Швидкострільність у дорослих групах чоловіків і жінок ю значно нижчоя 
ніж в яніорських і янацьких.  

Висновки. Підсумовуячи результати ѐкості стрільби на Чемпіонатах 
світу 2021 року янацької, яніорської і дорослої груп жінок, можна 
констатувати, що група дорослих біатлоністок демонструю кращу ѐкість 
стрільби, ніж янацька та яніорська група в індивідуальній гонці (p<0,01), а 
в спринті всі три групи стрілѐять у межах 71,9-75,0 %.  

Аналізуячи результативність стрільби чоловічих груп, виѐвлено, що 
середній показник групи дорослих у спринті і індивідуальній гонці ю 
найвищим (p<0,001), а показник ѐкості стрільби яніорів вище, ніж у янаків 
(р<0,001). Також спостерігаютьсѐ істотна різницѐ між показниками ѐкості 
стрільби янаків і яніорів (р<0,001). 

Результати швидкострільності групи жінок показали, що тривалість 
стрільби дорослої групи ѐк у спринті, так і в індивідуальній гонці, ю меншоя 
ніж у дівчат та яніорок (p<0,001). Також виѐвлено, що яніорська група 
стрілѐю швидше янацької (р<0,001). Підсумовуячи результати стрільби 
серед груп чоловіків різного віку, було виѐвлено, що в дорослій групі 
стрільба займаю менше часу, ніж у янацькій та яніорській групах 
біатлоністів (p<0,001) в обох дисциплінах.  

Перспективи подальших досліджень пов’ѐзані з розробкоя еталонних 
шкал стрільби біатлоністів різних вікових груп на Чемпіонаті світу. 
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РЕЗЮМЕ 
Руденко Александр, Ворона Вита. Анализ показателей стрельбы биатлонистов 

различных возрастных групп на Чемпионате мира 2021 года.  
Длѐ внесениѐ коррективов в процесс стрелковой подготовки существует 

необходимость систематически осуществлѐть анализ соревновательной 
деѐтельности биатлонистов, в том числе и стрелкового компонента. С этой 
целья исследованы показатели скорострельности и результативности 
стрельбы биатлонистов разных возрастов на Чемпионате мира 2021 года. 
Выѐснена разница между результатами стрельбы биатлонистов яношеских, 
яниорских и взрослых групп. Полученные результаты могут быть использованы 
длѐ созданиѐ модельных характеристик, индивидуальных соревновательных 
программ, а также длѐ разработки эталонных шкал скорострельности и 
результативности стрельбы. 

Ключевые слова: биатлонисты, скорострельность, результативность 
стрельбы, анализ показателей, Чемпионат мира по биатлону. 

SUMMARY 
Rudenko Alexander, Vorona Vita. Analysis of the firing indicators of biathlonists of 

various age groups at the 2021 World Championships. 
To make adjustments to the process of shooting training, there is a need to 

systematically analyze the competitive activities of biathletes, including the shooting 
component. To this end, the indicators of speed and effectiveness of shooting biathletes of 
different ages at the World Championships were studied. Research methods such as analysis 
of scientific and methodological literature and information sources were used in the research 
process; analysis of shooting protocols of the  Biathlon World Championships 2021 among 
adults, juniors and youth groups; descriptive statistical analysis; logical processing of 
statistical data; mathematical statistical analysis. 

Extended competition protocols were analyzed in the official online access. These 
protocols provide information on the quality of the biathlete’s shooting, shooting time, place 
taken and place according to the time of shooting. Thus, first of all, all the data on the 
shooting parameters of the 2021 Biathlon World Championships for youth, junior and adult 
groups were collected. 

Summarizing the results of the quality of shooting at the 2021 World 
Championships for youth, junior and adult groups of women, it can be stated that the 
group of adult biathletes demonstrates better shooting quality than the youth and junior 
groups in individual race (p<0.01), and in sprint all three groups shoot in the range of 
71.9-75.0 %. 

Analyzing the effectiveness of shooting in men's groups, it was found that the 
average group of adults in the sprint and individual race is the highest (p<0.001), and the 
quality of shooting in juniors is higher than in boys (p<0.001). There is also a significant 
difference between the quality of shooting of young men and juniors (p<0.001). The 
results of the women’s group’s rate of fire have shown that the duration of the adult 
group’s shooting in both the sprint and the individual race was shorter than that of girls 
and juniors (p<0.001). It is also found that the junior group shoots faster than the youth 
(p<0.001). Summarizing the results of shooting among groups of men of different ages, it 
is found that in the adult group shooting takes less time than in the youth and junior 

https://www.biathlonworld.com/
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groups of biathletes (p<0.001) in both disciplines. Prospects for further research are 
related to the development of reference shooting scales for biathletes of different ages at 
the World Championships. 

Key words: biathletes, rate of fire, shooting efficiency, analysis of indicators, Biathlon 
World Championships. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті актуалізовано проблему формуваннѐ соціальних навичок 
студентів аграрних закладів вищої освіти та наголошено на цінності методу 
моделяваннѐ в її вирішенні. Представлено та обґрунтовано модель формуваннѐ 
соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти,  ѐка охопляю такі 
компоненти освітнього процесу: цільовий (мета, завданнѐ), методологічний 
(підходи); змістовий (структурні елементи соціальних навичок студентів 
аграрних закладів вищої освіти, відповідні їм цінності), діагностичний (методика 
діагностики соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти); 
операційний (методи, форми, засоби, прийоми); етапи розгортаннѐ методики 
(послідовність застосуваннѐ інструментарія); результат (сформованість 
соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої  освіти); контрольно-
корекційний. Наголошено на тому, що розроблена модель даю можливість 
вносити відповідні зміни у зміст чи методику формуваннѐ соціальних навичок 
студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Ключові слова: навички, соціальні навички, модель, метод моделяваннѐ, 
студенти аграрних закладів вищої освіти, формуваннѐ соціальних навичок, 
компоненти освітнього  процесу.  

 

Постановка проблеми. Під впливом, з одного боку, розгортаннѐ 

четвертої промислової револяції, стрімкого процесу розвитку 

інформаційного суспільства, а з іншого, – змін клімату, повеней, засух, 

пандемій та економічних криз, випливаю, що длѐ АПК потрібні не тільки 

висококваліфіковані фахівці з вирішеннѐ означених проблем, а й 

особистості, здатні бути лідерами і вести за собоя, відповідально 

підходити до виконаннѐ своюї роботи, постійно розвиватисѐ, обирати 

цінності збереженнѐ довкіллѐ, декарбонізації господаряваннѐ та 

екологобезпечного виробництва.   

Аналіз актуальних досліджень. Окремі аспекти формуваннѐ 

соціальних навичок особистості розглѐдаятьсѐ у працѐх педагогів-

класиків, а саме: Я. А. Коменського, А. Дістерверга, Й. Г. Песталоцці, А. 

Макаренка, В. Сухомлинського та інших. Питаннѐ моделяваннѐ процесу 
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формуваннѐ соціальної компетентності майбутніх фахівців різних 

галузей проаналізовано в дослідженнѐх О. Субіної, Р. Скірко, І. 

Зарубінської, О. Грибанової, І. Шпичко та інших. Однак, проблема 

формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти залишаютьсѐ поза увагоя науковців.  

Мета статті: обґрунтувати модель формуваннѐ соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти.  

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети 

використано такі методи дослідженнѐ: аналіз філософської, педагогічної, 

психологічної літератури; аналіз, синтез, систематизаціѐ й узагальненнѐ; 

моделяваннѐ, з метоя розробки методики формуваннѐ соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти.  

Виклад основного матеріалу. З метоя системного представленнѐ 

методики формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних закладів 

вищої освіти застосуюмо метод моделяваннѐ. Це дозволить схематично, 

графічно зобразити процеси і ѐвища педагогічної реальності, ѐкі 

підлѐгаять вивчення. У науковій літературі акцентуютьсѐ, що метод 

моделяваннѐ ю опосередкованим методом дослідженнѐ в педагогіці, коли 

безпосередню вивченнѐ ускладнене чи недоцільне (Лузан, 2012), саме в 

таких випадках застосовуютьсѐ модель ѐк засіб вивченнѐ. По суті, модель ю 

двійником досліджуваного феномену.  

Формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої 

освіти детерміноване соціальноя потребоя глобального і національного 

рівнѐ, а методика, ѐк комплекс інструментів вирішеннѐ певної 

педагогічної проблеми, що вклячаю методологічні підходи, зміст, 

форми, методи, прийоми, засоби, – ю цілісноя системоя й охопляю всі 

компоненти освітнього процесу (див. рис. 1), а саме: цільовий (мета, 

завданнѐ), методологічний (підходи); змістовий (структурні елементи 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти, відповідні 

їм цінності), діагностичний (методика діагностики соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти); операційний (методи, форми, 

засоби, прийоми формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти); етапи розгортаннѐ методики (послідовність 

застосуваннѐ інструментарія); результат (сформованість соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти); контрольно-

корекційний (діагностика та зіставленнѐ результату з метоя, можливість 

внесеннѐ змін у будь-ѐкий із компонентів моделі). 
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Рис. 1. Модель формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти 
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Соціальна потреба: забезпечення сталого розвитку та декарбонізації 

агропромислового комплексу України в умовах зміни клімату зумовлює потребу 

підготовки майбутніх фахів АПК із сформованими соціальними навичками 

Мета: формування соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти 

Завдання: 
1) передача студентам наукової інформації про кластер соціальних навичок;   
2) актуалізація у студентів потреб оволодіння соціальними навичками;  

3) формування у студентів ціннісного ставлення до комунікації,  лідерства, керування  емоціями, 

особистісного розвитку, екологобезпечних технологій та декарбонізації агровиробництва;  
4) створення умов для багаторазового повторення студентами дій з формування соціальних навичок;  

5) забезпечення педагогічного супроводу самовдосконалення соціальних навичок студентів. 

Цінності: 

комунікативні (спілкування, публічних виступів, переконання, ведення переговорів, дипломатичність, 
тактовність);  

лідерські (неформальний вплив, робота в команді, управління часом, коучинг, відповідальність); 

керування емоціями (стресостійкість, емпатія, емоційний інтелект);  

особистісний розвиток (навчання впродовж життя, критичне мислення, креативність);  

валео-екологічні (здоровий спосіб життя, сталий розвиток АПК, декарбонізація агровиробництва) 

Компонент

и 
Ц

іл
ьо

в
и

й
 

З
м

іс
то

в
и

й
 

Підходи:  

системний (функціональний взаємозв’язок суб’єктів, компонентів освітнього процесу, форм, засобів 

прийомів спрямованих на досягнення мети методики) 
аксіологічний (лідерські, комунікативні цінності, цінності управління емоціями, особистісні, валео-

екологічні) 

особистісно-орієнтований (врахування потреб, інтересів студентів, створення умова для 
самовдосконалення соціальних навичок) 

діяльнісний (залучення студентів до перетворювальної активності та повторення певних дій) 

Педагогічні умови: 

1) забезпечення готовності суб’єктів освітнього процесу до формування соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти;  

2) передача студентам знань про соціальні навички на прикладі успішних фахівців, 

суб’єктів підприємницької діяльності в агропромисловому комплексі;  

3) стимулювання участі студентів аграрних закладів вищої освіти у колективних формах 

перетворювальної активності (проекти, продуктивна праця, робота в органах 

студентського самоврядування). 
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На глобальному і національному рівні існую нагальна соціальна 

потреба в підготовці кадрів длѐ агропромислового комплексу України зі 

сформованими соціальними навичками, ѐкі ю навичками надпрофесійними 

і потрібні лядині не залежно від посади чи предмету роботи. Ці навички, 

ѐк зазначалось вище, називаятьсѐ ще «наскрізними», бо стосуятьсѐ всіх 

професій. Це особливо актуально длѐ агропромислового комплексу 

України – бяджетоформуячої галузі національної економіки.  

Соціальна потреба визначаю мету підготовки фахівців в аграрних 

закладах вищої освіти: підготовка студентів зі сформованими 

професійними здатностѐми, компетентностѐми в поюднанні з соціальними 

навичками (комунікативні, лідерські, керуваннѐ емоціѐми, особистісний 

розвиток, валео-екологічні навички).  

Мету деталізуять завданнѐ методики формуваннѐ соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти, а саме: 1) передача 

студентам аграрних закладів вищої освіти наукової інформації про кластер 

соціальних навичок; 2) актуалізаціѐ у студентів аграрних закладів вищої 

освіти потреб оволодіннѐ соціальними навичками успіху; 3) формуваннѐ у 

студентів аграрних закладів вищої освіти ціннісного ставленнѐ до 

комунікації, лідерства, керуваннѐ емоціѐми, особистісного розвитку, 

екологобезпечних технологій та декарбонізації агровиробництва; 4) 

створеннѐ умов длѐ багаторазового повтореннѐ відповідних дій із 

формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти; 

5) забезпеченнѐ педагогічного супроводу самовдосконаленнѐ соціальних 

навичок студентів. 

Зусиллѐ суб’юктів освітнього процесу аграрних закладів вищої освіти 

спрѐмовувалисѐ на реалізація змісту, в основу ѐкого покладено такі 

цінності: комунікативні (спілкуваннѐ, публічних виступів, переконаннѐ, 

веденнѐ переговорів, дипломатичність, тактовність); лідерські 

(неформальний вплив, робота в команді, управліннѐ часом, коучинг, 

відповідальність); керуваннѐ емоціѐми (стресостійкість, емпатіѐ, 

емоційний інтелект); особистісний розвиток (навчаннѐ впродовж життѐ, 

критичне мисленнѐ, креативність); валео-екологічні (здоровий спосіб 

життѐ, сталий розвиток АПК, декарбонізаціѐ агровиробництва).  

Методика формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти реалізуютьсѐ із застосуваннѐм таких методологіних 

підходів: системний (функціональний взаюмозв’ѐзок суб’юктів, компонентів 

освітнього процесу, форм, засобів, прийомів, спрѐмованих на досѐгненнѐ 

мети методики); аксіологічний (лідерські, комунікативні цінності, цінності 
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управліннѐ емоціѐми, особистісні, валео-екологічні); особистісно-

оріюнтований (врахуваннѐ потреб, інтересів студентів, створеннѐ умова длѐ 

самовдосконаленнѐ соціальних навичок); діѐльнісний (залученнѐ студентів 

до перетворявальної активності та повтореннѐ певних дій). 

Системний підхід у формуванні соціальних навичок студентів 

передбачаю певний порѐдок розташуваннѐ в методиці складових 

елементів, між ѐкими існуять зв’ѐзки і залежності (Петришин, 2016). У 

нашій моделі (методиці) формуваннѐ соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти в цілісній юдності представлені всі 

компоненти освітнього процесу (цільовий, змістовий, методологічний, 

операційний, результативний, контрольно-корекційний), визначені 

алгоритми застосуваннѐ на відповідному етапі розгортаннѐ процесу 

реалізації методики, тобто шлѐхи й інструменти, що кореляять із 

забезпеченнѐм формуваннѐ відповідних структурних компонентів 

соціальних навичок (когнітивний, емотивний, конативний). На кожному з 

етапів реалізації методики визначена роль суб’юктів освітнього процесу. 

Аксіологічний підхід передбачаю формуваннѐ соціальних навичок на 

основі інтеріоризації відповідних цінностей, а саме: лідерських, 

комунікативних, управліннѐ емоціѐми, особистісного розвитку, валео-

екологічних. У контексті означеного підходу цінності трактуятьсѐ ѐк 

значущі длѐ індивіда предмети і ѐвища, життюві смисли, вибіркове 

сприйнѐттѐ дійсності (Антоненко та Безугла, 2017). Студент аграрного 

закладу вищої освіти добровільно обираю цінності, що лежать в основі 

соціальних навичок, засвояю їх, переводить у внутрішній план, а відтак, 

дані цінності стаять ѐкостѐми душі вихованцѐ і виѐвлѐятьсѐ в побудові 

соціальних взаюмин, поведінці і діѐльності.  

Особистісно оріюнтований підхід до формуваннѐ соціальних навичок 

студентів (Бондаревська, 1997) передбачаю врахуваннѐ у процесі 

педагогічного впливу на свідомість і поведінку особистості її нахилів та 

обдарувань, поглѐдів та переконань, інтересів і спрѐмованості, 

індивідуально-психологічних особливостей, специфіки майбутньої 

професійної діѐльності. Студент аграрного закладу вищої освіти 

сприймаютьсѐ ѐк суб’юкт, здатний перетворявати навколишня дійсність, 

мислити, аналізувати, інтеріоризувати відповідні знаннѐ, цінності й норми, 

що лежать в основі соціальної навички, вправлѐтисѐ, діячи з позиції 

лідера, комунікуячи з соціальним оточеннѐм, розпорѐджаячись наѐвними 

ресурсами й часом. При цьому роль суб’юктів освітнього процесу у справі 

формуваннѐ соціальних навичок студентів зводитьсѐ до створеннѐ умов 
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длѐ самореалізації потенціалу особистості та забезпеченнѐ їй належного 

супроводу у формуванні тих чи інших психологічних утворень. У цілому, 

особистісно оріюнтований підхід вимагаю від учасників освітнього процесу 

сприймати одне одного ѐк цінність і ціль, а не ѐк об’юкт чи засіб.  

Розробкоя діѐльнісного підходу у психолого-педагогічній науці 

займалисѐ О. Леонтюв (Леонтюв), С. Рубінштейн (Рубинштейн), 

А. Петровський (Петровский), І. Бех (Бех). Вище перелічені дослідники 

вважаять, що формуваннѐ особистості відбуваютьсѐ в різних видах 

діѐльності. Діѐльнісний підхід у формуванні соціальних навичок студентів 

аграрних закладів вищої освіти передбачаю їх залученнѐ до різних видів 

перетворявальної активності. Даний підхід реалізуютьсѐ у процесі 

самовихованнѐ, самовдосконаленнѐ студентами аграрних закладів вищої 

освіти соціальних навичок, коли індивід порівняю себе з «Я-ідеальним» – 

еталонним носіюм соціальних навичок. Така трансформаціѐ можлива, коли 

вихованець стаю активноя стороноя освітнього процесу, вносѐчи зміни у 

фізичну дійсність, покращую свої особистісні властивості (Ніколаюнко та 

Сопівник, 2016). Даний підхід передбачаю на третьому і четвертому етапі 

розгортаннѐ операційного компоненту методики реалізація педагогічної 

умови «стимуляваннѐ участі студентів аграрних закладів вищої освіти в 

колективних формах перетворявальної активності (проюкти, продуктивна 

працѐ, робота в органах студентського самоврѐдуваннѐ)». 

Операційний компонент нашої методики передбачав алгоритмічну 

реалізація комплексу заходів, форм, методів і засобів формуваннѐ 

соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти та 

забезпеченнѐ на кожному з етапів відповідних, виділених і описаних нами 

вище педагогічних умов. У процесі втіленнѐ знаннюцентриського етапу 

впровадженнѐ алгоритму нашої методики нами забезпечуваласѐ перша 

педагогічна умова, відбуваласѐ підготовка суб’юктів освітнього процесу до 

формуваннѐ соціальних навичок студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Проводилисѐ науково-методичні семінари «Школа молодого педагога» та 

«Семінар наставників академічних груп». 

Емотивний етап реалізації операційного компоненту методики 

формуваннѐ соціальних навичок студентів вклячав оріюнтуваннѐ студентів 

на переглѐд відповідних художніх та документальних фільмів про відомих 

лядей, лідерів агропромислової галузі, політиків, спортсменів, 

організаторів виробництва, активних фундаторів упровадженнѐ 

органічного землеробства, екологічно чистих технологій веденнѐ 

агрогосподарства. У процесі реалізації даного етапу забезпечуваласѐ друга 
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педагогічна умова – «передача студентам знань про соціальні навички на 

прикладі успішних фахівців, суб’юктів підприюмницької діѐльності в 

агропромисловому комплексі», вивчалисѐ біографії відомих лядей, 

пропонуваласѐ добірка цікавої літератури. Зокрема, у Таврійському 

державному агротехнологічному університеті ми долучалисѐ до щорічного 

представленнѐ Десѐтки українських книг (І. Грицаюнко), де в бібліотеці 

представлѐлисѐ новинки (http://www.tsatu.edu.ua/desjatka-ukrajinskyh-

knyh-novynky-oseni-u-biblioteci-video/). Окрім цього, нами зініційовано 

створеннѐ Клубу аграрного та освітнього консалтингу націленого на 

вмотивуваннѐ самовихованнѐ соціальних навичок студентів аграрних 

закладів вищої освіти. 

На етапі актуалізації потреб у саморозвитку лідерських ѐкостей 

організовувалисѐ змаганнѐ, ѐкі стали формоя мотивації високих 

досѐгнень, гартуваннѐ вольових ѐкостей, прищепленнѐ здатності 

працявати в команді, діѐти в системі координат відповідальної залежності. 

Це особливо стосуютьсѐ командних видів. Зокрема, студенти 

експериментальних груп залучалисѐ до участі у змаганнѐх з футболу, 

волейболу, настільного тенісу, силових видів, змішаних юдиноборств.  

Третій етап операційного компоненту моделі формуваннѐ 

соціальних навичок – «перетворявальний» – передбачав вкляченнѐ 

студентів аграрних закладів вищої освіти в різні види перетворявальної 

активності. На даному етапі втіляваласѐ третѐ педагогічна умова – 

«стимуляваннѐ участі студентів аграрних закладів вищої освіти в 

колективних формах перетворявальної активності (проюкти, продуктивна 

працѐ, робота в органах студентського самоврѐдуваннѐ)», 

застосовувалисѐ практичні методи, вправлѐннѐ, ділові, рольові ігри, 

тренінгові вправи, кейс-метод у контексті семінарсько-практичних занѐть 

з «Лідерології», «Чистий четвер», заходи із самообслуговуваннѐ, 

студентські куратори, Студентська республіка, студентські дебати 

«Агрокебети». 

Четвертий етап операційного компоненту моделі – 

«самовдосконаленнѐ» – студент обираячи приклад длѐ наслідуваннѐ, 

власний ідеал «шліфую» соціальні навички. Головним на цьому етапі ю 

метод педагогічного супроводу студента, прикладу, інтерактивні методи, 

тренінгові вправи. Суб’юкти освітнього процесу надаять допомогу 

студентам в опануванні методами самовихованнѐ: самоаналіз, 

самостимуляваннѐ, самонавіяваннѐ, самопримус, самоперевірка, 

«аналіз прожитого днѐ», порівнѐннѐ себе з ідеалом.  

http://www.tsatu.edu.ua/desjatka-ukrajinskyh-knyh-novynky-oseni-u-biblioteci-video/
http://www.tsatu.edu.ua/desjatka-ukrajinskyh-knyh-novynky-oseni-u-biblioteci-video/
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Комплекс педагогічних інструментів методики формуваннѐ соціальних 

навичок студентів аграрних закладів вищої освіти спрѐмовувавсѐ на 

досѐгненнѐ мети. Цей результат передбачаю сформованість у студентів таких 

соціальних навичок, ѐк комунікативні, лідерські, керуваннѐ емоціѐми, 

особистісного розвитку та валео-екологічні. Модель даю можливість вносити 

відповідні зміни у зміст чи методику формуваннѐ соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 

чином, нами було розроблено модель формуваннѐ соціальних навичок 

студентів аграрних закладів вищої освіти соціально зумовлена, вклячаю 

педагогічні умови, характеризуютьсѐ системністя і послідовним 

розгортаннѐ у просторі і часі (етапність), охопляю всі компоненти 

освітнього процесу (зміст, методологічні основи, методи, форми, засоби, 

діагностику, кінцевий результат та можливість його корекції). 

ЛІТЕРАТУРА 
Антоненко, Т.Л., Безугла, М.В. (2017). Духовно-культурні цінності освіти 

студентської молоді: монографіѐ. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН 
України (Antonenko, T. L., Bezugla, M. V. (2017). Spiritual and cultural values of 
education of student youth: monograph. Kyiv: Institute of Gifted Child of the National 
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine). 

Бех, І.Д. (2008) Вихованнѐ особистості: підручник. Київ: Либідь (Bech, I. D. (2008). 
Education of personality: a textbook. Kyiv: Lybid). 

Леонтьев, А. Н. (1975). Деѐтельность. Сознание. Личность. Политздат (Leontiev, A. N. 
(1975). Activity. Consciousness. Personality. Politizdat).  

Лузан, П. Г., Сопівник, І. В., Виговська, С. В. (2012). Основи науково-педагогічних 
досліджень: навчальний посібник. К.:НАКККіМ (Luzan, P.H., Sopivnyk, I. V., Vyhovska, 
S.V. (2012). Fundamentals of scientific and pedagogical research: a tutorial. K.: 
NAKKKiM). 

Ніколаюнко, С. М., Сопівник, Р. В., Петрів, Г.В. та ін. (2016). Програма вихованнѐ 
студента: «Фахівець, громадѐнин, патріот»: навч.-метод. посіб. Київ: Ай Си 
Ес – Актив (Nikolaienko, S. M., Sopivnyk, R. V., Petriv, H.V. et al. (2016). Student 
education program: “Specialist, citizen, patriot”: teaching manual. Kyiv: ICS-Aktyv). 

Петришин, Л.Й (2016). Системний підхід у сучасних педагогічних дослідженнѐх в 
Україні. Старобільськ: ДЗ «ЛНУ імені Т.Г.Шевченка» (Petryshyn, L.I. (2016). System 
approach in modern pedagogical research in Ukraine. Starobilsk). 

Рубенштейн, Д. (2021). Бути лідером. Мудрість від тих, хто змінив правила гри. Київ: 
Лабораторіѐ (Rubinstein, D. (2021). To be a leader. Wisdom from those who changed 
the rules of the game. Kyiv: Laboratory). 

Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологи. СПб.: Питер (Rubinstein, S.L. (2000). 
Foundations of General Psychology. SPb.: Peter). 

Сидоренко, В.К. (2005). Основи наукових досліджень. К.: ЦП КОМПРИНТ (Sidorenko, V.K. 
(2005). Basic research. K.: Kompritn).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

225 

РЕЗЮМЕ 
Смолѐк Павел. Модель формированиѐ социальных навыков студентов аграрных 

заведений высшего образованиѐ. 
В статье актуализирована проблема формированиѐ социальных навыков 

студентов аграрных учреждений высшего образованиѐ и отмечена ценность метода 
моделированиѐ в ее решении. Представлена и обоснована модель формированиѐ 
социальных навыков студентов аграрных учреждений высшего образованиѐ, котораѐ 
вклячает следуящие компоненты образовательного процесса: целевой (цель, задачи), 
методологический (подходы); содержательный (структурные элементы социальных 
навыков студентов аграрных заведений высшего образованиѐ, соответствуящие им 
ценности), диагностический (методика диагностики социальных навыков студентов 
аграрных заведений высшего образованиѐ); операционный (методы, формы, средства, 
приёмы); этапы развертываниѐ методики (последовательность применениѐ 
инструментариѐ); результат (сформированность социальных навыков студентов 
аграрных заведений высшего образованиѐ); контрольно-коррекционный. Отмечено, что 
разработаннаѐ модель дает возможность вносить соответствуящие изменениѐ в 
содержание или методику формированиѐ социальных навыков студентов аграрных 
учреждений высшего образованиѐ. 

Ключевые слова: навыки, социальные навыки, модель, метод моделированиѐ, 
студенты аграрных заведений высшего образованиѐ, формирование социальных 
навыков, компоненты образовательного процесса. 

SUMMARY 
Smoliak Pavlo. Model of social skills formation in students of agricultural institutions 

of higher education. 

The article actualizes the problem of social skills formation in students of agricultural 
institutions of higher education and value of the modeling method in its solution.  

The model of social skills formation in students of agricultural institutions of higher 
education is presented and substantiated, which covers the following components of the 
educational process: target (goal, task), methodological (approaches); content (structural 
elements of social skills of students of agricultural institutions of higher education, corresponding 
values), diagnostic (methods of diagnosis of social skills of students of agricultural institutions of 
higher education); operating (methods, forms, means, methods); stages of deployment of the 
methodology (sequence of application of tools); result (formation of social skills in students of 
agricultural institutions of higher education); control and correction.  

It is stated that the developed model makes it possible to make appropriate changes 
in the content or methodology of social skills formation in students of agricultural institutions 
of higher education. 

Key words: quality, quality of education, monitoring, managerial components of 
education quality monitoring, types of monitoring, scientific approaches for research of 
education quality monitoring. 
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ НА 

ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

У статті описуютьсѐ методика формуваннѐ комунікативних компетенцій 
учнів на занѐттѐх з англійської мови.  

Розглѐдаятьсѐ ігрові технології, а саме: кластери, «Концептуальне колесо», 
«Інсерт», «Синквейн», «Товсті» й «тонкі» питаннѐ, «П'ѐтихвилинне есе», «Колаж», 
«Снігова кулѐ». Також позначено, що доречним буде використаннѐ таких 
прагматичних матеріалів, ѐк меня, оголошеннѐ, реклама, анкети, етикетки, афіші, 
квитки. Крім цього описано, що можна використовувати ігрові вправи «критичних 
випадків» і кейс-метод. 

Мова йде про рекомендація проводити уроки в ігрових формах, а саме: уроки-
подорожі, телешоу, тренінги. 

Розкриваютьсѐ значимість ігрових ситуацій з лѐлькоя, з узагальненими 
персонажами, ігрових ситуацій у парах, у малих групах. 

Також визначено, що формуваннѐ комунікативної компетентності 
стимуляютьсѐ наочністя, текстом, прослуханим або прочитаним, переглѐнутим 
фільмом, слайдами, вербально заданоя ситуаціюя, використаннѐм ІКТ. 

Розглѐдаютьсѐ система ігрових вправ, що вклячаю підсистему ігрових вправ 
длѐ аудіяваннѐ, підсистему ігрових вправ длѐ навчаннѐ говоріння, підсистему ігрових 
вправ длѐ навчаннѐ читання й підсистему ігрових вправ длѐ навчаннѐ письму. 

Ключові слова: комунікативні компетенції учнів, ігрові ситуації, ігрові 
технології, система ігрових вправ, уроки англійської мови. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах досить гостро відчуваютьсѐ 

потреба в лядѐх, ѐкі володіять культуроя мовленнювого спілкуваннѐ й 

здатні вільно спілкуватись іноземноя мовоя. Інтернаціоналізаціѐ відносин 

у діловому світі підвищую вимоги до ѐкості навчаннѐ іноземній мові в 

умовах загальноосвітньої школи і визначаю необхідність пошуку шлѐхів 

удосконаленнѐ рівнѐ іншомовної комунікативної культури учнів. 

На констатувальному етапі експерименту було встановлено, що 

низька комунікативна культура учнів поѐсняютьсѐ, в основному тим, що 

засвоюннѐ навчального матеріалу носить репродуктивний характер. Це 

суперечить основному призначення іноземної мови ѐк предметної області 

шкільного навчаннѐ – сприѐти оволодіння учнѐми вміннѐми й навичками 

спілкуваннѐ в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей та 

соціальних норм мовленнювої поведінки в типових життювих сферах і 

ситуаціѐх. Саме школа ю тим місцем, де повинні утворитисѐ базові 

компоненти у сфері спілкуваннѐ іноземноя мовоя, ѐкі надалі учні будуть 
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розвивати й удосконалявати відповідно до власних потреб. Основу 

іншомовної комунікативної компетенції суб’юкта створяять мовні знаннѐ, 

уміннѐ і навички. Її розвиток також пов’ѐзаний із формуваннѐм 

соціокультурних і соціолінгвістичних уѐвлень учнів. 

Головна мета навчаннѐ іноземної мови в закладах загальної 

середньої освіти полѐгаю у формуванні в учнів комунікативних умінь, ѐкі 

розвиваятьсѐ, ґрунтуячись на мовних знаннѐх і навичках, ѐк наслідок це 

приводить до становленнѐ комунікативної компетенції учнів. 

Комунікативна компетенціѐ розвиваютьсѐ залежно від соціокультурних і 

соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, ѐкі забезпечуять адаптація 

особистості до нового длѐ неї соціуму, сприѐячи її соціалізації.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз досліджень показав, що 

проблема формуваннѐ комунікативних компетенцій учнів була предметом 

досліджень низки вчених (Н. Анікююва (Анікююва, 2008), В. Семиченко 

(Семиченко, 2004), М. Мазо (Мазо, 2000), Г. Матушевська (Матушевська, 

2000), А. Огретир (ENGIN, 2010).  

Науковці (В. Грехньов (Грехньов, 2016), Л. Кондрашова (Кондрашова, 

2001), Е. Маслико (Маслико, 2005), D. Certrude Nye (Certrude, 2006), 

Н. Скакун (Скакун, 2004) піднімали проблему ігрових ситуацій на уроках 

іноземної мови, однак спеціальних досліджень, присвѐчених питання 

впровадженнѐ методики ігрових ситуацій у процес навчаннѐ іноземної 

мови, у сучасній дидактиці недостатньо.  

Мета статті: описати методику формуваннѐ комунікативних 

компетенцій учнів на занѐттѐх з англійської мови. 

Методи дослідженнѐ: аналіз, синтез і систематизаціѐ наукових 

джерел з метоя виѐвленнѐ стану розробленості проблеми, спостереженнѐ 

й узагальненнѐ з метоя дослідженнѐ практичного досвіду формуваннѐ 

комунікативних компетенцій учнів на занѐттѐх з англійської мови. 

Виклад основного матеріалу. Розглѐнемо докладніше 

запропоновану експериментальну методику формуваннѐ комунікативної 

компетенції учнів в ігрових ситуаціѐх на уроках англійської мови. 

У практичній роботі ми пропонуюмо використовувати різні ігрові 

технології, наприклад: 

Кластери. Кластером називаять вичленовуваннѐ смислових одиниць 

тексту, їх виділеннѐ, а також графічне оформленнѐ в певному порѐдку. 

Концептуальне колесо. Учні підбираять синоніми до слова, що 

знаходитьсѐ в основі понѐтійного «колеса», післѐ чого вписуять їх у 

сектори «колеса».  
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Інсерт. Прийом маркуваннѐ тексту умовними позначками: «V» – те, 

що відомо; « – » – те, що суперечить уѐвленнѐм учнів; «+» – те, що ю новим; 

«?» – те, що викликаю інтерес, бажаннѐ довідатисѐ про написане більш 

докладно. 

Синквейн. Створеннѐ синквейнів – малих поетичних форм, що 

складаятьсѐ з п'ѐти рѐдків, націляю учнѐ на відбір головного з великого 

обсѐгу інформації й передачі його в стислій художній формі. 

«Товсті» й «тонкі» питаннѐ. Тонкі питаннѐ: хто?, де?, коли?, що?, 

чи згодні ви? тощо. Товсті питаннѐ: Чому ви так думаюте? У чому 

відмінність? тощо. 

П'ѐтихвилинне есе. Перед учнѐми – два завданнѐ: написати, що 

довідалисѐ по темі; поставити запитаннѐ: «Що залишилосѐ 

незрозумілим?». 

Колаж – засіб створеннѐ образу іншомовної дійсності. Прийом 

передбачаю послідовне нарощуваннѐ на певне клячове понѐттѐ лексичного 

фону, що семантизуютьсѐ й засвояютьсѐ. Або колаж – це наочність, що містить 

клячове понѐттѐ, а довкола нього групуятьсѐ понѐттѐ-супутники.  

«Снігова кулѐ». Учитель демонструю малянок із зображеннѐм ѐкого-

небудь об'юкта й пропоную учнѐм по черзі описати його. Перший гравець 

складаю реченнѐ, другий повинен повторити його й додати свою. Наступні 

гравці по черзі роблѐть те ж саме. Той, хто не може відновити в пам'ѐті всі 

реченнѐ, вибуваю з гри.  

Використаннѐ таких прагматичних матеріалів, ѐк меня, оголошеннѐ, 

реклама, анкети, етикетки, афіші, квитки. 

Ігрові вправи «критичних випадків»: маять на меті 

продемонструвати різниця між вербальним і невербальним спілкуваннѐм. 

Учнѐм пропонуютьсѐ опис ситуації, коли співрозмовники неправильно 

розуміять один одного через різниця в культурі й ментальності. 

Кейс-метод. Учні читаять текст в оригіналі чи професійний текст, 

можливо зі скороченнѐми, або з легкоя адаптаціюя, післѐ чого самостійно 

шукаять рішеннѐ через внутрішню монологічне мовленнѐ іноземноя 

мовоя, потім відбуваютьсѐ аналіз прочитаних ситуацій шлѐхом монологу й 

діалогу, ѐкі можуть бути ѐк підготовленими, так і спонтанними. Кейс-метод 

не ю універсальним методом навчаннѐ англійської мови, але визначаютьсѐ 

ѐк складний і ефективний. Він буде приносити результати, сполучаячись із 

іншими методами навчаннѐ англійської мови, оскільки самостійно не ю 

гарантом обов’ѐзкового нормативного знаннѐ мови.  
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Уроки-подорожі. Заочно можна подорожувати по різних країнах. 

Наприклад, длѐ вивченнѐ теми «Німецькомовні країни» було розроблено 

мультимедійну презентація «Австріѐ» і «Швейцаріѐ». Перед початком 

подорожі вчитель поставив перед учнѐми конкретні навчальні задачі. У 

результаті учні не просто знайомлѐтьсѐ з країнознавчоя інформаціюя й 

розглѐдаять пам'ѐтки тіюї чи іншої країни, а повинні, наприклад, виписати 

імена видатних лядей, скласти пройдений маршрут, перелічити згадані 

музеї й пам'ѐтки тощо. 

Телешоу. Лексичний матеріал, граматичні вправи, діалоги підібрані з 

певної темі, ѐку необхідно повторити, а побудова занѐттѐ відповідаю 

правилам тіюї або іншої телепрограми.  

Тренінг – це навчаннѐ через взаюмодія, у ході ѐкого активність 

учасників вище, ніж активність ведучого. Тут поюднуятьсѐ такі інтерактивні 

методи, ѐк мозковий штурм, дискусіѐ, рольова або ділова гра, метод кейсів, 

бесіда, робота в парах, групах тощо, а також моделяваннѐ практичних 

ситуацій, медитативні техніки, техніки мовленнѐ. Тренінг, на відміну від 

традиційної форми навчаннѐ, оріюнтований на питаннѐ й пошук, створеннѐ 

позитивної відкритої атмосфери довіри та доброзичливості. Цѐ діѐльність 

активізую учасників, стимуляю їхній інтерес до пізнаннѐ.  

Гра з лѐлькоя. Ігрові ситуації з лѐлькоя різноманітні. Лѐлька втіляю 

лядські риси, а це допоможе мотивувати мовленнюве спілкуваннѐ в 

процесі уроку іноземної мови. Гра з лѐлькоя належить до рольових ігор, у 

таких іграх легко вибудовувати сяжети, а також відігрувати їх. Лѐльки 

належать до активного виду наочності. Рольові ігри з лѐлькоя 

урізноманітняять занѐттѐ, допоможуть спрѐмувати увагу дитини в 

необхідне русло, будуть стимулом длѐ внутрішнього мовленнѐ учнів, що 

посприѐю комунікативній спрѐмованості уроку. 

Ігрові ситуації в парах. Наведемо приклади таких ігрових ситуацій. 

1. Події відбуваятьсѐ в булочній. Дівчинка (хлопчик) хоче придбати 

булочку до закриттѐ пекарні, але це не зовсім виходить. 

2. Події відбуваятьсѐ вдома. Учень (ученицѐ) збираютьсѐ рано на 

уроки, робить усі необхідні ранкові процедури, а потім, дивлѐчись на 

годинник, розумію, що може спізнитисѐ. Післѐ цього швидко одѐгаютьсѐ, 

бере все необхідне й вибігаю. 

Ігрові ситуації в малих групах. 

Клас необхідно поділити на групи (3 – 4 учнѐ в кожній). Один із учнів 

кожної групи отримую картку з описом ситуації. Післѐ цього дитина маю за 

допомогоя жестів і міміки показати ситуація з картки. Інші учні за 
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допомогоя загальних питань з’ѐсовуять, що саме вона показую, місце й 

час ситуації.  

Коли роботу в малих групах закінчено, учитель може запропонувати 

кільком групам об’юднатисѐ у дві великі й продовжити гру-змаганнѐ між 

собоя. Тепер одна група зображую мімікоя й жестами сценку перед 

дітьми іншої групи. Група – глѐдач задаю тільки загальні питаннѐ. Потім 

групи мінѐятьсѐ ролѐми. Учитель спостерігаю за роботоя всіх учнів, 

допомагаю, ѐкщо це необхідно.  

Ігрові ситуації з узагальненими персонажами. В ігрових ситуаціѐх 

можуть діѐти такі узагальнені персонажі: турист, незнайомець, водій, 

однокласник і т. ін., або учень може відігрувати ситуація від свого імені, 

наприклад: «Уѐвіть ситуація, що Ви не знаюте, ѐкий транспорт Вам 

необхідний. Як ви запитаюте? І що Вам відповідатимуть перехожі?». Також 

можна звертатисѐ до соціально-фіксованих ролей – поліцейського, лікарѐ, 

касира тощо. Такі ролі ю більш типовими в аспекті «малокрокового діалогу». 

Учні можуть відтворявати ролі працівника магазину і покупцѐ, касира, 

бібліотекарѐ і читача, туриста та ін. Також доречним буде таке завданнѐ. Учні 

знайомлѐтьсѐ з картинкоя, серіюя картинок, відео, що передаять ѐкийсь 

сяжет. Післѐ цього вони розігруять зображену ситуація, складаячи діалоги. 

Навчаннѐ діалогічного мовленнѐ можливо стимулявати за 

допомогоя наочності, тексту, що прослухали або прочитали, за 

допомогоя переглѐнутого фільму, слайдів або вербально заданої ситуації. 

Учитель, наприклад, проюктую на екран слова батька, звернені до сина (або 

стимулявальні репліки), і тим самим пропоную вклячитисѐ в бесіду. Учні 

маять підібрати реагуячі репліки так, щоб вони підходили за змістом і  

вийшов би діалог.  

Така робота проводитьсѐ в парах. При цьому вчитель спостерігаю за 

ходом виконаннѐ завданнѐ в кожній парі, надаю, ѐкщо треба, допомогу. 

Наприкінці кілька пар представлѐять свої діалоги. Якщо ю необхідність, 

перед початком такого завданнѐ можна запропонувати учнѐм зразок 

виконаннѐ, наприклад,  за допомогоя аудіозапису або особисто.  

Діалогічне мовленнѐ можна стимулявати за допомогоя друкованого 

тексту, що легко драматизуютьсѐ. Післѐ читаннѐ текстів діти розігруять 

діалоги. 

Діалогічне мовленнѐ також розвиваютьсѐ на основі прослуханого 

тексту.  

Діалогічне мовленнѐ стимуляютьсѐ через переглѐд фільму 

(мультфільму) або за допомогоя організації бесіди між учнѐми та 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

231 

вчителем, між двома учнѐми, а саме, що вони дізналисѐ, що їм 

сподобалось у фільмі, про що він був.  

Ефективноя ю робота за малянками з ускладненоя нерозгорнутоя 

ситуаціюя. У такій роботі важливим ю творчий підхід і можливість учнів 

самостійно висловляватисѐ, без зауважень і виправлень. У результаті 

невизначена ситуаціѐ з картинки може розкритисѐ в різних текстових 

варіантах. Важливим ю розвиток мовленнювої діѐльності на основі фантазії, 

домислу.  

Діювоя формоя ігрового спілкуваннѐ ю імітаційна гра, ѐка 

допомагаю сформувати в учнів соціально-політичну зрілість, моральні 

знаннѐ, переконаннѐ, виховати ідеологічну стійкість. Так, наприклад, 

можна імітувати бесіду між представниками школѐрів різних країн. 

Розглѐнемо більш детально систему ігрових вправ у послідовності 

від системи до груп вправ, наведемо приклади ігрових вправ із кожного 

комплексу вправ і схарактеризуюмо їх відповідно до розробленої 

класифікації таких вправ. 

Підсистема ігрових вправ длѐ аудіяваннѐ складаютьсѐ з комплексу 

вправ длѐ формуваннѐ рецептивних навичок аудіяваннѐ, що вклячаю три 

групи ігрових вправ: 

1) длѐ формуваннѐ слуховимовних, лексичних і граматичних навичок 

аудіяваннѐ; 

2) длѐ підготовки до аудіяваннѐ текстів; 

3) вправи в безпосередньому аудіяванні текстів; 

Приклад 1. Ігрова вправа з комплексу длѐ формуваннѐ рецептивних 

навичок аудіяваннѐ (група ігрових вправ длѐ формуваннѐ лексичних 

навичок аудіяваннѐ). 

Завданнѐ. Let’s play a game. I’ll explain to you how to play it. Stand in a 

line in front of me. I’ll name a member of a family. If  Kid has got such a 

relative, step forward; if he hasn’t, stand still. If you make mistake, step 

backward. The pupil, who will come up to me first, is the winner. 

Учитель: a cousin, a brother, a father, … etс. 

Це ігрова вправа длѐ формуваннѐ лексичних навичок аудіяваннѐ, не 

комунікативна, рецептивна, з повним керуваннѐм мовленнювими діѐми 

учнів, без рольового компонента, з елементом змаганнѐ (на особисту 

першість), рухлива, без предметів. 

Приклад 2. Ігрова вправа з комплексу длѐ розвитку мовленнювих 

умінь аудіяваннѐ (група ігрових вправ у власне аудіяванні текстів). 
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Завданнѐ: Children, I’ve got a letter today. It’s from Bobby Brown. Bobby, 

his father and his mother, his grandmother, his baby-sister, his brother and their 

pet Rex live in New York. In his letter Bobby is telling you about his flat. 

a) Listen to the first part of his letter carefully. Look at the plan of his flat. 

There’s a mistake in it. Try and find the mistake. Who will be the first? 

Цѐ ігрова вправа призначена длѐ розвитку мовленнювих умінь 

аудіяваннѐ, комунікативна, рецептивна, з частковим керуваннѐм 

мовленнювими діѐми учнів, з елементом змаганнѐ, статична, без предметів. 

Підсистема ігрових вправ длѐ навчаннѐ говоріння складаютьсѐ з 

трьох комплексів:  

– комплексу ігрових вправ длѐ формуваннѐ репродуктивних навичок 

говоріннѐ, куди входѐть три групи ігрових вправ: длѐ формуваннѐ 

вимовних, лексичних і граматичних навичок говоріннѐ;  

– комплексу ігрових вправ длѐ розвитку вмінь діалогічного мовленнѐ, 

де знаходимо три групи ігрових вправ: на оволодіннѐ діалогічноя юдністя, 

мікродіалогом і на створеннѐ власного діалогу на рівні тексту;  

– комплексу вправ длѐ розвитку вмінь монологічного мовленнѐ з 

ігровими вправами на об'юднаннѐ мовленнювих зразків у надфразну 

юдність і на створеннѐ власного монологічного висловляваннѐ.  

Приклад 3. Ігрова вправа з комплексу длѐ формуваннѐ 

репродуктивних навичок говоріннѐ (група ігрових вправ длѐ формуваннѐ 

граматичних навичок говоріннѐ). 

Завданнѐ: Alice and Willie haven’t met Ann. They want us to describe 

the girl to them. The poem will help us. 

(На попередніх етапах учні вивчили вірш-опис дівчинки Енн. 

Повторяячи за вчителем вірш, учні повинні змінити займенник так, ѐк 

показано у зразку). 

Це ігрова вправа длѐ формуваннѐ мовленнювих граматичних навичок 

говоріннѐ на рівні фрази, умовно-комунікативна, репродуктивна, з повним ке-

руваннѐм мовленнювими діѐми учнів, з рольовим компонентом (двом учнѐм 

даятьсѐ ролі Еліс і Віллі), без елемента змаганнѐ, статична, без предметів. 

Приклад 4. Ігрова вправа длѐ розвитку вмінь діалогічного мовленнѐ 

(група ігрових вправ на оволодіннѐ мікродіалогом). 

Завданнѐ. Today we are going to play a «birthday» game: everybody is 

either a birthday boy/girl or a guest. Stand in two lines. Pupils in Line One, 

you’re guests. Wish the birthday boys/girls a happy birthday and give them 

your presents. Pupils in Line Two, you’re birthday boys/girls. Express your 

admiration for the presents. 
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Вправа виконуютьсѐ в режимі одночасної роботи в парах з 

використаннѐм прийому «шеренги, що рухаятьсѐ». У кожного учнѐ ю 

«подарунок» – книга, малянок, квітка тощо. Це ігрова вправа длѐ розвитку 

вмінь діалогічного мовленнѐ, умовно-комунікативна, репродуктивна, з 

частковим керуваннѐм мовленнювими діѐми учнів, з рольовим 

компонентом, без елемента змаганнѐ, рухлива, з предметами. 

Приклад 5. Ігрова вправа з комплексу длѐ розвитку вмінь монологіч-

ного мовленнѐ (група ігрових вправ на створеннѐ власного монологу). 

Завданнѐ. Think of any month that has passed and describe the weather. 

Let your classmates guess what month you’ve described. The pupil, who will 

guess the month, becomes “It”. 

Слід зазначити, що цѐ вправа ю комплексноя, тому що вона 

одночасно сприѐю ѐк розвитку монологічного мовленнѐ, так і аудіявання, 

удосконаляю вміннѐ розуміти основну думку тексту. З цього поглѐду 

вправа рецептивна. За навчаннѐм говоріння – це ігрова вправа длѐ 

розвитку вмінь монологічного мовленнѐ, комунікативна, з мінімальним 

керуваннѐм мовленнювими діѐми учнів, без рольового компонента, з 

елементом змаганнѐ (на особисту першість), статична, без предметів. 

Підсистема ігрових вправ длѐ навчаннѐ читання складаютьсѐ з двох 

комплексів:  

– комплексу ігрових вправ длѐ формуваннѐ навичок техніки читаннѐ, 

куди входѐть три групи ігрових вправ: на впізнаннѐ й розрізненнѐ графем, 

на встановленнѐ та реалізація графемно-фонемних відповідностей, на 

розуміннѐ слів, словосполучень і речень;  

– комплексу ігрових вправ длѐ розвитку мовленнювих умінь читаннѐ з 

двома групами ігрових вправ: длѐ підготовки до читаннѐ текстів і длѐ 

перевірки розуміннѐ прочитаних текстів. 

Приклад 6. Ігрова вправа з комплексу длѐ формуваннѐ навичок 

техніки читаннѐ (група ігрових вправ на встановленнѐ й реалізація 

графемно-фонемних відповідностей). 

Завданнѐ. Can you match the words in the first line with the words in the 

second line that rhyme? Who will be the first? Read the pairs of words aloud.  

Run, see, hear, come, go, eat, eyes, mouse, tail. 

Fail, so, fun, dear, meet, ties, mum, me, house. 

Це ігрова вправа длѐ формуваннѐ техніки читаннѐ (на основі 

механізму аналогії), не комунікативна, рецептивно-репродуктивна, з 

частковим керуваннѐм діѐми учнів, без рольового компонента, з 

елементом змаганнѐ (на особисту першість), без предметів. 
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Приклад 7. Ігрова вправа з комплексу длѐ розвитку мовленнювих умінь 

читаннѐ (група ігрових вправ длѐ перевірки розуміннѐ прочитаних текстів). 

Підсистема ігрових вправ длѐ навчаннѐ письма складаютьсѐ з двох 

комплексів:  

– з комплексу ігрових вправ длѐ формуваннѐ навичок техніки письма,  

вклячаю дві групи ігрових вправ: длѐ формуваннѐ графічних і 

орфографічних навичок письма; 

– з комплексу ігрових вправ длѐ розвитку вмінь писемного мовленнѐ, 

куди входѐть дві групи ігрових вправ: на вдосконаленнѐ мовленнювих 

лексичних і граматичних навичок письма на рівні реченнѐ й на створеннѐ 

власного писемного висловляваннѐ. 

Приклад 8. Ігрова вправа з комплексу длѐ формуваннѐ навичок 

техніки письма (група ігрових вправ длѐ формуваннѐ графічних навичок 

письма). 

Завданнѐ: Робота в командах. Знайдіть і допишіть «заховані» слова 

Скажіть класу, що означаять словосполученнѐ. Прочитайте їх уголос. 

Завданнѐ: 

Длѐ команди 1                                 Длѐ команди 2 

This is L…nd…n.                             This is Fr…nk. 

Made in…J…p…n.                          P…ng-pon…and b…xing. 

The…ngl…sh K…ng.                       Made in…ana…a. 

(Вправа виконуютьсѐ на дошці у формі змаганнѐ двох команд, ѐкі 

посилаять своїх представників дописувати заховані букви). 

Це ігрова вправа длѐ формуваннѐ орфографічних навичок письма, не 

комунікативна, рецептивно-репродуктивна, з повним керуваннѐм діѐми 

учнів, з елементом змаганнѐ (на командну першість), рухлива, без предметів. 

Приклад 9. Ігрова вправа з комплексу длѐ розвитку мовленнювих 

умінь письма (група ігрових вправ на створеннѐ власного писемного 

висловляваннѐ надфразового рівнѐ). 

Завданнѐ: Напишіть Піноккіо лист про свій учорашній день. Почніть 

ваш лист у такий спосіб: 

Dear Pinnocchio, 

You wanted to know about my working day. Yesterday I……EtC. 

(Вправа длѐ домашнього завданнѐ). 

Це ігрова вправа длѐ розвитку писемного мовленнѐ, комунікативна, з 

мінімальним керуваннѐм мовленнювими діѐми учнів, з рольовим 

компонентом (наѐвність адресата писемного висловляваннѐ), без 

елемента змаганнѐ, статична, без предметів.  
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Висновки. Таким чином, формувати комунікативні компетенції учнів на 

занѐттѐх з англійської мови можливо через використаннѐ ігрових ситуацій. 

Ігрові форми навчаннѐ доречно використовувати в будь-ѐкому віці, тому що 

вони ю мотиваторами вивченнѐ іноземної мови, активізаторами пізнавальної 

активності учнів, але найголовніше: саме ігрові ситуації створяять 

максимально природні умови длѐ спілкуваннѐ учнів.  
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РЕЗЮМЕ 
Топчу Искендер. Методика формированиѐ коммуникативных компетенций 

учеников на занѐтиѐх по английскому ѐзыку.  

В статье описываетсѐ методика формированиѐ коммуникативных 
компетенций учащихсѐ на занѐтиѐх английского ѐзыка.  

Рассматриваятсѐ игровые технологии, а именно: кластеры, 
«Концептуальное колесо», «Инсерт», «Синквейн», «Толстые» и «тонкие» 
вопросы, «Пѐтиминутное эссе», «Коллаж», «Снежный ком». Также обозначено, 
что уместным будет использование таких прагматических материалов, как 
меня, объѐвлениѐ, реклама, анкеты, этикетки, афиши, билеты. Помимо этого 
описано, что можно использовать игровые упражнениѐ «критических случаев» и 
кейс-метод. 

Идёт речь о рекомендации проводить уроки в игровых формах, а именно: 
уроки-путешествиѐ, телешоу, тренинги. 

Раскрываетсѐ значимость игровых ситуаций с куклой, с обобщенными 
персонажами, игровых ситуаций в парах, в малых группах. 

https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskaya-tekhnologiya-formirovaniya-kommunikativnoi-kompetentsii-u-studentov-na-mate
https://www.dissercat.com/content/pedagogicheskaya-tekhnologiya-formirovaniya-kommunikativnoi-kompetentsii-u-studentov-na-mate
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Также определено, что формирование коммуникативной компетентности 
стимулируетсѐ наглѐдностья, текстом, прослушанным или прочитанным, 
просмотренным фильмом, слайдами, вербально заданной ситуацией, 
использованием ИКТ. 

Рассматриваетсѐ система игровых упражнений, котораѐ вклячает 
подсистему игровых упражнений длѐ аудированиѐ, подсистему игровых упражнений 
длѐ обучениѐ говорения, подсистему игровых упражнений длѐ обучениѐ чтения и 
подсистему игровых упражнений длѐ обучениѐ письму. 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции учащихсѐ, игровые ситуации, 
игровые технологии, система игровых упражнений, уроки английского ѐзыка. 

SUMMARY 
Topchu Iskender. Methodology for the formation of communicative competencies of 

students in the classroom of the English language. 
The article describes the methodology for the formation of communicative 

competencies of students in the classroom of the English language. In order to form the 
communicative competencies of students, namely: clusters, “Conceptual wheel”, 
“Insert”, “Sinkwine”, “Thick” and “thin” questions, “Five-minute essay”, “Collage”, 
“Snowball”. It is also indicated that it would be appropriate to use such pragmatic 
materials as menus, announcements, advertisements, questionnaires, labels, posters, 
tickets. In addition, it is described that you can use the game exercises of "critical cases" 
and the case method. 

We are talking about the recommendation to conduct lessons in game forms, namely: 
travel lessons, TV shows, trainings. 

The significance of play situations with a doll, with generalized characters, play 
situations in pairs, in small groups is revealed. 

It was also determined that formation of communicative competencies is stimulated 
by visualization, text, listened to or read, watched a film, slides, a verbally given situation, 
and the use of ICT. 

The system of game exercises is considered, which includes a subsystem of game 
exercises for listening, namely for the formation of hearing, lexical and grammatical listening 
skills; to prepare for listening to texts; exercises in direct listening to texts. 

The subsystem of game exercises for teaching speaking consists of a set of game 
exercises for the formation of reproductive speaking skills, which includes three groups of 
game exercises: for the formation of pronunciation, lexical and grammatical speaking 
skills; a set of game exercises for the development of dialogic speech skills, where we find 
three groups of game exercises: for mastering dialogical unity, microdialogue and for 
creating your own dialogue at the text level; a set of exercises for the development of 
monologue speech skills with game exercises for combining speech samples into a 
supraphrasal unity and for creating your own monologue statement. 

As for the subsystem of game exercises for teaching reading, it consists of a set of 
game exercises for developing reading technique skills, which includes three groups of 
game exercises: recognizing and distinguishing graphemes, establishing and 
implementing grapheme-phonemic correspondences, understanding words, phrases and 
sentences , a set of game exercises for the development of verbal reading skill s with two 
groups of game exercises: preparing for reading texts and for checking the 
comprehension of read texts. 

The subsystem of game exercises for teaching writing consists of a set of game 
exercises for the formation of skills in writing technique, includes two groups of game 
exercises: for the formation of graphic and spelling writing skills; from a set of game 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

237 

exercises for the development of writing skills, which includes two groups of game exercises: 
to improve speech lexical and grammatical writing skills at the sentence level and to create 
your own written utterance. 

Key words: communicative competencies of students, game situations, game 
technologies, a system of game exercises, English lessons. 
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«ПЕРЕВЕРНУТЕ» НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 
 

Статтѐ присвѐчена питання впровадженнѐ інноваційних педагогічних 
технологій, а саме – особливостѐм використаннѐ змішаного навчаннѐ на прикладі 
технології «перевернутого» навчаннѐ англійської мови длѐ спеціальних цілей. Автор 
розглѐдаю історія створеннѐ ціюї технології, аналізую поглѐди дослідників щодо 
визначеннѐ основних дефініцій. Визначено дидактичний потенціал та основні 
переваги застосуваннѐ технології. Автор пропоную поюднувати технологія 
«перевернутого» навчаннѐ з іншими сучасними педагогічними технологіѐми та 
наводить приклади такого поюднаннѐ. У статті окреслені основні проблеми, ѐкі 
необхідно вирішити у практиці впровадженнѐ технології «перевернутого» навчаннѐ 
англійської мови за професійним спрѐмуваннѐм.  

Ключові слова: англійська мова за професійним спрѐмуваннѐм, змішане 
навчаннѐ, кейс-технологіѐ, педагогічна технологіѐ, «перевернуте» навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Коли ми говоримо про навчаннѐ студентів 

іноземної (англійської) мови длѐ спеціальних цілей у закладах вищої освіти на 

спеціальностѐх немовного профіля, ми розуміюмо, що головноя 

характерноя рисоя навчаннѐ іноземної мови ю професійна оріюнтованість 

цього процесу. Цѐ професійна оріюнтованість ґрунтуютьсѐ ѐк на врахуванні 

потреб тих, хто навчаютьсѐ, так і в опануванні іноземної мови, що диктуютьсѐ 

характерними особливостѐми фаху або спеціальності. Загальновідомо, що 

сфера іноземної мови длѐ професійних цілей складаютьсѐ з таких 

компонентів, ѐк: знаннѐ мови, комунікативні вміннѐ та професійний зміст. 

Саме тому мета викладача полѐгаю в розвиткові мовних знань, що відбиваять 

основи фаху тих, хто навчаютьсѐ, та розвитку комунікативних умінь, 

притаманних їх професійній діѐльності. Зрозуміло та важливо також те, що 

фахівець певної галузі потребую рівнѐ знань іноземної мови, достатнього длѐ 

успішного здійсненнѐ своюї професійної діѐльності, тому процес навчаннѐ 

англійської мови длѐ спеціальних цілей маю бути максимально наближеним 

до реальної професійної діѐльності майбутнього фахівцѐ. 
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Методика викладаннѐ англійської мови длѐ спеціальних цілей 

характеризуютьсѐ абсолятними та змінними рисами. За ствердженнѐм 

Т. Дадлі-Еванса (T. Dudley-Evans), абсолятними показниками англійської 

мови длѐ спеціальних цілей вважаятьсѐ: спрѐмованість курсу на 

задоволеннѐ конкретних навчальних потреб студентів; використаннѐ 

методології та видів навчальної діѐльності спеціальності, ѐка обслуговуютьсѐ; 

контекстне вивченнѐ англійської мови. До змінних характеристик належать: 

професійна спеціалізаціѐ; методика вивченнѐ мови; вік студентів; рівень 

володіннѐ англійськоя мовоя длѐ загальних потреб; фаховий досвід і досвід 

використаннѐ англійської мови (Dudley-Evans, 2000).  

У зв’ѐзку з цим ми розуміюмо, що неможливо, вивчаячи англійську 

мову длѐ професійних цілей, досѐгти мети максимального наближеннѐ 

студента до його майбутньої професійної діѐльності, ѐкщо іноземна мова 

вивчаютьсѐ без зв’ѐзку між навчальними курсами, без логічної 

послідовності матеріалу, ѐкий вивчаютьсѐ, без системного підходу до 

навчаннѐ та без застосуваннѐ сучасних інноваційних технологій навчаннѐ. 

Крім того, ні длѐ кого не ю новиноя той факт, що інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) глибоко проникли в наше повсѐкденне життѐ 

і змінили нашу поведінку, спілкуваннѐ, підходи до роботи та відпочинку, 

наш спосіб життѐ взагалі; сучасне суспільство характеризуютьсѐ 

віртуалізаціюя життюдіѐльності та суспільних комунікацій. З оглѐду на 

значну кількість Інтернет інформації, можна констатувати, що нині 

викладач вже не ю юдиним джерелом знань. Тому інтеграціѐ традиційної 

класно-урочної та дистанційної форм навчаннѐ (ѐк варіант неформальної 

освіти) у виглѐді «змішаного навчаннѐ» («blended learning») може 

розглѐдатисѐ ѐк сучасна відповідь на виклики сьогоденнѐ в питанні 

реформуваннѐ та вдосконаленнѐ навчального процесу.  

Аналіз актуальних досліджень. Сучасна технологіѐ «перевернутого 

навчаннѐ»/«перевернутого класу» («flipped learning») ю різновидом 

«змішаного навчаннѐ». Ураховуячи її позитивний вплив на ефективність та 

активізація процесу навчаннѐ, цѐ технологіѐ досліджуютьсѐ досить активно 

останніми роками; ціюї технології присвѐчені доробки Т. Басалгіна, 

В. Бикова, О. Воронкіна, Л. Дідух, С. Литвинової, М. Хомутенко, М. Курвітс, 

Е. Мазура, О. Ремезова, С. Бейкер, Дж. Бергмана та ін.  

Дж. Бергман, О. Єльникова, М. Курвітс, Е. Попов, А. Самс та ін. 

зосередили увагу на чинниках впровадженнѐ ціюї технології в навчально-

виховний процес. Роботи Дж. Бергман, К. Бугайчук, М. Курвітс, В. Кухаренко 

та ін. присвѐчені загальнотеоретичним засадам упровадженнѐ технології 
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«перевернутого класу». Окремі аспекти реалізації ціюї технології в закладах 

вищої освіти (ЗВО) були означені в дослідженнѐх Дж. Бергман, Д. Беррет, 

Є. Гільман, О. Зимовець, Х. Мог, В. Новікової, Дж. Овермаюр, В. Ярікова та ін.  

Суттювий позитивний вплив на навчальний процес та переваги 

впровадженнѐ технології «перевернутого навчаннѐ» під час викладаннѐ 

окремих дисциплін у ЗВО України знайшли відображеннѐ в працѐх 

О. Вольневич, Н. Приходькіної, І. П’ѐнковської, С. Попадяк, О. Кузьмінської, 

В. Ковальчук, О. Малихіна, І. Столѐренко, Т. Ярмольчук та ін. М. Варшауер і 

П. Вітакер, Дж. Грейні, Х. Ханг, К. Волш та ін. присвѐтили праці 

дослідження досвіду застосуваннѐ технології «перевернутого навчаннѐ» 

під час викладаннѐ іноземних мов. 

Наша статтѐ присвѐчена проблемі впровадженнѐ ціюї технології в 

навчальний процес у ЗВО при вивченні англійської мови длѐ спеціальних 

(професійних) цілей. 

Мета статті. Послуговуячись розвідками вищезазначених дослідників, 

вивчаячи проблему впровадженнѐ інноваційних технологій у навчанні 

англійської мови, ми визначили за мету нашої статті дослідити 

ефективність упровадженнѐ технології «перевернутого навчаннѐ» в 

поюднанні з іншими технологіѐми та окреслити проблеми, ѐкі потребуять 

вирішеннѐ в означеному аспекті викладаннѐ англійської мови длѐ 

спеціальних (професійних) цілей. 

Методи дослідженнѐ. Під час роботи над статтея ми послуговувалисѐ 

традиційними теоретичними та емпіричними методами дослідженнѐ 

проблеми: системний і порівнѐльний аналіз педагогічних, навчально-

методичних і наукових джерел; вивченнѐ педагогічного досвіду 

впровадженнѐ технології «перевернутого навчаннѐ» в навчанні іноземної 

мови; визначеннѐ проблем, ѐкі потребуять розв’ѐзаннѐ; наукове 

спостереженнѐ; аналіз та узагальненнѐ отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу. Якщо простежити історія поѐви та 

подальшого застосуваннѐ технології «перевернутого» навчаннѐ, можна 

виокремити такі етапи: 

– 1998 рік: американські педагоги Б. Валвоорд і В. Дж. Андерсон 

наполѐгаять на необхідності «переосмисленнѐ використаннѐ навчального 

часу». Вони запропонували готувати навчальний матеріал з природничих 

дисциплін заздалегідь у режимі он-лайн, длѐ того, щоб вдома учні 

попрацявали з цим матеріалом і були краще готові до наступного занѐттѐ 

(Walvoord, 2009, с. 15); 
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– 2000 рік: викладачі університету Майамі М. Лаге, Г. Платт і 

М. Трегліѐ першими пропонуять науковий термін длѐ назви ціюї концепції 

навчаннѐ. Длѐ навчаннѐ студентів-економістів вони запропонували підхід 

«інвертованого класу» («inverted classroom»). Змінявавсѐ традиційний 

перерозподіл аудиторної та самостійної (вдома) роботи, ці види роботи 

змінявалисѐ місцѐми. Це, звичайно, потребувало допомоги та підтримки з 

боку педагога у виконанні студентами самостійної роботи (Tolks, Schäfer, 

Raupach, 2016, с. 30); 

– 2006 рік: основоположник міжнародної освітньої мережі «Академіѐ 

Хана» Салман Хан починаю знімати відео з поѐсненнѐм матеріалу уроку і 

розміщувати цей матеріал на відохостингу YouTube; 

– 2007 рік: до застосуваннѐ ціюї технології приюдналисѐ вчителі 

природничих наук Вудландської школи в штаті Колорадо (США) Джонатан 

Бергман та Аарон Самс (пізніше вони написали книгу «Перевернуте навчаннѐ 

або ѐк достукатисѐ до кожного учнѐ на уроці»). Вони також розміщували в 

Інтернеті знѐті заздалегідь короткі відео-лекції. Завданнѐ учнів було – 

переглѐнути ці відео вдома. Робота у класі вклячала виконаннѐ практичних 

(лабораторних) завдань та відповіді на запитаннѐ учнів. Спочатку ці відео-

лекції були призначені длѐ учнів, ѐкі були відсутні на занѐтті то пропустили 

вивченнѐ нового матеріалу. Але, ѐк з’ѐсувалосѐ, учні, ѐкі були присутні на 

уроці, також виѐвили зацікавленість у переглѐді даних відео-лекцій. Дж. 

Бергман та А. Самс обґрунтували технологія «перевернутого класу» ѐк 

моделі змішаного навчаннѐ (Bergmann, Sams, 2012).  

«Перевернута» навчальна взаюмодіѐ виѐвиласѐ не тільки цікавоя, а й 

ефективноя, тому вже не лише американські дослідники, а й учені та 

педагоги-практики з інших країн починаять вивчати її та застосовувати длѐ 

викладаннѐ широкого кола навчальних дисциплін. Пізніше технологіѐ 

«перевернутого» навчаннѐ була розвинена дослідниками С. Литвиновоя, 

А. Басал, Дж. Дей та Дж. Фолі, Р. Станнар та ін.  

Технологіѐ «перевернутого» навчаннѐ – достатньо молоде дидактичне 

ѐвище, тому її розвиток і доопрацяваннѐ подовжуятьсѐ, а це означаю, що 

юдиної сталої моделі поки ще не існую, дослідники тримаятьсѐ особистих 

поглѐдів і доробків з власного досвіду. Існуять також різні термінологічні 

визначеннѐ: можна зустріти понѐттѐ «перевернутий клас» по відношення 

до закладу середньої освіти, а понѐттѐ «інвертований клас» – до закладу 

вищої освіти. Длѐ зручності сприйнѐттѐ узагальнимо поглѐди науковців на 

визначеннѐ технології «перевернутого» навчаннѐ у виглѐді таблиці (табл. 1). 
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Таблицѐ 1 

Поглѐди науковців на визначеннѐ технології «перевернутого» навчаннѐ 
Трактування Дослідники 

«Перевернуте навчаннѐ» – це така освітнѐ модель, у ѐкій 
традиційне представленнѐ лекції перевтіляютьсѐ в її 
обговореннѐ, у ѐкому розкриваятьсѐ дискусійні питаннѐ, 
презентуятьсѐ проюкти, виконуятьсѐ практичні роботи тощо, 
а відео-лекціѐ при такому підході ю клячовим компонентом 

(Кадеміѐ, 2011, с. 112)  

Перевернуте навчаннѐ – це педагогічний підхід, при ѐкому 
процес викладаннѐ зміщуютьсѐ в індивідуальний 
позааудиторний простір, а груповий простір аудиторії 
перетворяютьсѐ в динамічне інтерактивне освітню 
середовище, де викладач скеровую студентів до засвоюннѐ 
навчального матеріалу та його творчого застосуваннѐ 

Міжнародна 
організаціѐ «Flipped 
Learning Network»  
(Ремизова, 2014) 

Перевернуте навчаннѐ розглѐдаютьсѐ ѐк інноваційна 
методика, що забезпечую реалізація активного навчаннѐ 
студентів, організованого викладачем під час аудиторних 
занѐть у процесі дискусійного обговореннѐ самостійно 
вивченого вдома матеріалу. Саме така організаціѐ 
навчального процесу характеризую «інвертуваннѐ» або 
«перевертаннѐ» структури занѐттѐ 

(Bates, Galloway, 2012) 

«Перевертаннѐ» аудиторії означаю, що викладаннѐ ѐк процес 
передачі знань, ѐкий традиційно відбуваютьсѐ у приміщенні 
закладу освіти, може бути організоване по-різному, в тому 
числі віддалено й асинхронно. У такий спосіб позааудиторний 
час відводитьсѐ на самостійне опрацяваннѐ студентами 
теоретичного (лекційного) матеріалу, а час в аудиторії – длѐ 
його практичного засвоюннѐ 

(Prober, Heath, 2012) 

Перевернуте навчаннѐ – це така організаціѐ курсу або 
окремого занѐттѐ, коли «студенти дистанційно вивчаять 
теоретичний матеріал замість традиційного домашнього 
завданнѐ, а потім в аудиторії виконуять практичну роботу» 

(Кухаренко, 2016, 
с. 124) 

«Перевернутий клас» – це навчальний метод, що маю два 
складники: інтерактивні групові занѐттѐ в аудиторії та 
опосередковане індивідуальне навчаннѐ з використаннѐм 
комп’ятерних технологій поза її межами. Важливим аспектом 
моделі «перевернутий клас» ю використаннѐ новітніх освітніх 
технологій та створеннѐ електронного освітнього середовища 

(Bishop, Verleger, 2013, 
с. 32) 

«Перевернутий клас» – це інноваційна педагогічна модель 
навчаннѐ. Така модель організації освітнього процесу 
дозволѐю студентам до занѐттѐ в аудиторії вивчити новий 
теоретичний матеріал, а на занѐтті зосередитисѐ на більш 
складних аспектах змісту курсу, активно брати участь в 
обговоренні проблемних питань, удосконалявати навички 
використаннѐ набутих знань у практичній груповій діѐльності. 
Важливоя характеристикоя технологія «перевернутого 
класу» ю освітнѐ інтеракціѐ учасників освітнього процесу 

(Critz, 2013, с. 210) 
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Продовженнѐ Таблиці 1 
Перевернуте навчаннѐ – це методика викладаннѐ, ѐка 
передбачаю засвоюннѐ студентами лекційного матеріалу через 
електронні засоби, найчастіше у виглѐді коротких відео-
лекцій, дома, а робота на занѐтті присвѐчуютьсѐ виконання 
практичних завдань на закріпленнѐ теми 

(Durak, Özgül, 2017, 
с. 254) 

Ефективність перевернутого навчаннѐ базуютьсѐ на новій 
таксономії Б. Блума про когнітивні процеси шести рівнів 
навчаннѐ: запам’ѐтовуваннѐ, розуміннѐ, застосуваннѐ, аналіз, 
оцінка, творчість. Будуячи навчальний процес за принципом 
перевернутого навчаннѐ, викладач може залишити два 
найнижчі рівні – запам’ѐтовуваннѐ та розуміннѐ – на 
самостійну роботу, і таким чином охопити роботоя на занѐтті 
більш складні рівні: застосуваннѐ, аналіз, оцінку й навіть 
рівень творчості. Така організаціѐ процесу навчаннѐ дозволѐю 
студентам розвивати більшу автономія в навчанні й глибше 
усвідомлявати своя роль в процесі отриманнѐ освіти 

(Oki, 2016, с. 63) 

 

Незважаячи на новизну технології «перевернутого» навчаннѐ, 

дослідники виділѐять кілька моделей щодо організації навчального 

процесу за ціюя технологіюя: 

1. «Класична» модель «перевернутого» навчаннѐ передбачаю 

попередню ознайомленнѐ студента з теоретичним матеріалом 

майбутнього занѐттѐ. Матеріали длѐ підготовки можуть бути дані ѐк у 

виглѐді опорного конспекту лекцій або параграфа підручника, так і у 

виглѐді слайдів, відео- та аудіо-документів. В аудиторії викладач 

організовую обговореннѐ вивченого матеріалу, поѐсняю складні моменти, 

відповідаю на запитаннѐ, використовую інтерактивні методи навчаннѐ.  

2. «Просунута» модель також маю два етапи – позааудиторний і 

аудиторний і передбачаю поступове ускладненнѐ рівнѐ завдань і 

розширеннѐ видів діѐльності. У процесі попередньої підготовки студенти 

самостійно здійсняять пошук інформації із заданої теми, читаять статті, 

переглѐдаять відео, у міні-групах або індивідуально готуять тези, ѐкі вони 

будуть представлѐти в аудиторії, питаннѐ длѐ дебатів або круглого столу. 

Результати роботи вони розміщуять на спільній електронній платформі, 

щоб викладач та інші студенти мали змогу заздалегідь із ними 

ознайомитисѐ і краще підготуватисѐ до занѐттѐ. Таким чином, 

здійсняютьсѐ моніторинг самостійної роботи кожного студента. 

В аудиторії здійсняятьсѐ презентаціѐ підготовлених тез, 

обговореннѐ прочитаного матеріалу, аргументований аналіз роботи 

кожної групи, створеннѐ загальної концептуальної картини на основі 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

243 

думок, коментарів, висловлених суджень, або мініколоквіум, у ѐкому одна 

група робить презентація, а інша організовую дебати. 

3. «Системна» або «комбінована» модель передбачаю, ѐк випливаю з 

її назви, комбінуваннѐ перших двох моделей. Сутність ціюї моделі полѐгаю в 

зміні не місцѐ виконаннѐ певного виду діѐльності, а в перестановці 

клячових складників навчального процесу. Зміняютьсѐ традиційна 

послідовність задіѐних компетенцій (запам’ѐтовуваннѐ, розуміннѐ, 

застосуваннѐ, аналіз, синтез, оцінка). Спочатку вивчаютьсѐ практичне 

застосуваннѐ теорії або моделі і тільки потім її теоретичне обґрунтуваннѐ. 

У контексті підвищеннѐ практико-оріюнтованості навчального 

процесу цѐ модель перевернутого навчаннѐ ю педагогічним підходом, 

найбільш наближеним до реальності, бо в повсѐкденному і професійному 

житті дуже часто доводитьсѐ приймати рішеннѐ в умовах невизначеності 

або ризику. На дистанційному етапі студенти в міні-групах працяять із 

завданнѐм або проблемноя ситуаціюя, намагаятьсѐ її оцінити, здійсняять 

пошук і аналіз інформації, необхідної длѐ об’юктивної оцінки подій, 

пропонуять варіанти рішень. 

В аудиторії представлѐять знайдену інформація і джерела, під 

керівництвом викладача аналізуять завданнѐ, порівняять переваги й 

недоліки кожного із пропонованих рішень. Післѐ цього знову йде 

дистанційний етап: студенти вивчаять теоретичні основи питаннѐ, досвід 

діѐльності із зазначеної проблеми. На заклячному етапі в аудиторії 

підбиваятьсѐ підсумки і закріпленнѐ вивченого матеріалу з теми; 

аналізуютьсѐ можливість застосувати ця модель щодо інших ситуацій 

(Рѐбуха та ін., 2020). 

Зарубіжні педагоги-практики пропонуять також такі типи 

«перевернутого» класу:  

1) типовий перевернутий клас (Standard Inverted Classroom). Студенти 

отримуять домашню завданнѐ, ѐке передбачаю переглѐд відео-лекцій, 

ознайомленнѐ з матеріалами, що стосуятьсѐ теми наступного занѐттѐ, під час 

ѐкого на практиці застосовуять отримані теоретичні знаннѐ, а викладачі 

маять додатковий час длѐ індивідуальної роботи з кожним студентом;  

2) оріюнтований на дискусія перевернутий клас (Discussion-Oriented 

Flipped Classroom). Студенти отримуять завданнѐ переглѐнути певні 

відеоролики або матеріали Інтернет ресурсів, а викладач на занѐтті 

організовую обговореннѐ одержаної інформації;  

3) сфокусований на демонстрації перевернутий клас (Demonstration-

Focused Flipped Classroom). Така форма буде ефективноя длѐ викладаннѐ 
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тих предметів, ѐкі вимагаять демонстрації матеріалів, проведеннѐ наочних 

дослідів. Викладач демонструю необхідну діѐльність, а студенти 

сприймаять і аналізуять її, а потім самостійно виконуять поставлені 

завданнѐ;  

4) псевдоперевернутий клас (Faux-Flipped Classroom). Застосуваннѐ ціюї 

форми буде доцільним у випадку, ѐкщо немаю впевненості, що студенти 

самостійно готуватимутьсѐ вдома. Така модель дозволѐю студентам дивитисѐ 

відео на уроці а післѐ цього виконувати відповідні завданнѐ та, за потреби, 

одержувати індивідуальні консультації педагога;  

5) груповий перевернутий клас (Group-Based Flipped Classroom). Цѐ 

модель спонукаю студентів вчитисѐ один в одного, у процесі інтерактивної 

взаюмодії одержувати правильні відповіді, знаходити ефективні способи 

отриманнѐ інформації, шлѐхи проведеннѐ наукового дослідженнѐ тощо. 

Длѐ застосуваннѐ моделі студенти маять за власним бажаннѐм або за 

рекомендаціюя викладача об’юднатисѐ в групи, ознайомитисѐ з 

відповідними матеріалами. А на занѐттѐх працявати разом над певноя 

науковоя проблемоя;  

6) віртуальний перевернутий клас (Virtual Flipped Classroom) 

дозволѐю організувати роботу студентів так, щоб весь процес навчаннѐ 

відбувавсѐ дистанційно: викладач пропоную студентам матеріал длѐ 

переглѐду, завантажую практичні завданнѐ, консультую он-лайн, проводить 

тестуваннѐ і виставлѐю підсумкові бали. Головне – розпочати вивченнѐ 

відповідного матеріалу із самостійного опрацяваннѐ теорії, так, ѐк це 

відбуваютьсѐ за принципами «Перевернутого класу»;  

7) «перевернутий» викладач (Flipping The Teacher) передбачаю, що не 

обов’ѐзково вся роботу маю виконувати викладач – готувати або шукати 

відеоматеріали, формувати практичні завданнѐ, консультувати, перевірѐти 

роботи. Певні види робіт можуть виконати студенти, а викладач 

спостерігатиме за тим, ѐк буде організовано процес навчаннѐ, ѐк буде 

представлена інформаціѐ і надаватиме, у разі необхідності, допомогу. 

На думку керівників мережі «перевернутого навчаннѐ» («Flipped 

Learning Network»/FLN), длѐ того, щоб бути ефективноя, технологіѐ 

«перевернутого» навчаннѐ маю відповідати таким характеристикам:  

1. Гнучке освітню середовище (Flexible Environment). «Перевернуте» 

навчаннѐ дозволѐю використовувати різні режими навчаннѐ. Отже, його реа-

лізаціѐ передбачаю можливість вибору студентами власної освітньої траюк-

торії – коли і де вони навчаятьсѐ, а викладач може варіявати терміни нав-

чаннѐ та способи оціняваннѐ навчальних досѐгнень слухачів курсу залежно 
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від темпу та стратегії засвоюннѐ його змісту: установлявати часові терміни, ѐкі 

дозволѐять студентам ефективно взаюмодіѐти і засвоявати навчальний 

матеріал; за необхідності вносити корективи. розроблѐти й надавати 

студентам зрозумілі інструкції, інструменти спілкуваннѐ і консультуваннѐ.  

2. Культура освітньої взаюмодії (Learning Culture). У традиційній 

моделі викладач ю первинним джерелом інформації, «перевернуте» ж 

навчаннѐ ю студентоцентрованим. Така організаціѐ освітньої взаюмодії 

зміняю освітня інтеракція, адже час в аудиторії відводитьсѐ на інтенсивне 

та поглиблене вивченнѐ теми. У результаті студенти стаять активними 

суб’юктами навчального процесу, свідомо опрацьовуять навчальний 

матеріал, активно беруть участь у розвиткові власної системи знань, умінь 

та навичок крізь призму індивідуальних когнітивних та професійних 

здібностей. Роль викладача полѐгаю в організації такої взаюмодії через 

диференціяваннѐ та зворотний зв’ѐзок.  

3. Упорѐдкований контент (Intentional Content). Технологіѐ 

«перевернутого» навчаннѐ спрѐмована на підтримку концептуального 

розуміннѐ змісту навчального курсу та його засвоюннѐ. Отже, його 

реалізаціѐ передбачаю розробленнѐ й упорѐдкуваннѐ педагогом ѐкісних та 

доступних (ѐк длѐ розуміннѐ, так і длѐ користуваннѐ) навчальних 

матеріалів, чітких методичних рекомендацій, використаннѐ зручних 

інструментів та електронних сервісів з метоя активізації пізнавальної 

активності, розвитку академічних та соціальних компетентностей студентів.  

4. Професіоналізм педагога (Professional Educator). У моделі 

«перевернутий клас» професіоналізм викладача ю клячовим фактором 

забезпеченнѐ ѐкості освітнього процесу. Це потребую вдумливого 

плануваннѐ навчальної діѐльності студентів, вибору стратегій освітньої 

взаюмодії залежно від типу й мети занѐттѐ, добору відповідних групових та 

індивідуальних методів і засобів навчаннѐ, створеннѐ багаторівневих 

завдань і видів контроля знань тощо. 

Безумно, знову ж таки зважаячи на новизну технології 

«перевернутого» навчаннѐ, можна говорити про її недоліки та труднощі, що 

виникаять під час її впровадженнѐ. Але більшість дослідників і педагогів-

практиків звертаять увагу на її перевагах. Аналіз науково-педагогічної та 

методичної літератури дозволив нам окреслити ці переваги та узагальнити їх 

у виглѐді таблиці (табл. 2) длѐ більш зручного сприйнѐттѐ. 
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Таблицѐ 2 

Переваги застосуваннѐ технології «перевернутого» навчаннѐ 
Переваги Дослідники 

1. Технологіѐ «перевернутого класу» сприѐю реалізації 
особистісно оріюнтованого підходу в навчанні. Викладачі вже не ю 
основним джерелом інформації. Вона допомагаю студентам 
здобувати знаннѐ автономно, розвивати вміннѐ самостійно 
планувати й ефективно організовувати своя навчальну діѐльність 
і самим нести відповідальність за свою навчаннѐ. Акцент 
переноситьсѐ на процес пізнавальної діѐльності, у ході ѐкої 
студент сам відкриваю длѐ себе нові знаннѐ. Зміняютьсѐ роль 
викладача, він стаю наставником, консультантом, помічником. 
Успішність студентів, ѐкі навчалисѐ за технологіюя 
«перевернутого класу», ю вищоя, порівнѐно з тими, хто навчавсѐ 
за традиційноя моделля 

(Day, Foley, 2006) 

2. Поѐва інтересу до предмету; зростаннѐ активності учнів; 
розвиток педагогіки співпраці; доступність інформаційно-
комунікаційних технологій; неможливість списувати домашню 
завданнѐ; легкий доступ учнів до навчальних ресурсів у будь-
ѐкий час; особистісний розвиток учнів; реалізаціѐ 
диференційованого підходу; використаннѐ популѐрних гаджетів 
та новітніх технологій; діагностика навчальних досѐгнень учнів за 
допомогоя ІКТ 

(Білоусова, 
Гордіюнко, 2019) 

3. З'ѐвлѐятьсѐ нові інструменти длѐ підтримки варіативної 
частини навчального плану спеціальності 

(Persky, Pollack, 
2010) 

4. Викладач ефективно використовую час длѐ індивідуальної 
роботи з кожним студентом одночасно, зосереджуячись на 
ѐкості виконаннѐ практичних завдань кожним із них 

(Ковтун, Крикун, 
(2019) 

5. Зміна традиційних елементів позааудиторного та аудиторного 
етапів. У процесі такого навчаннѐ викладачі не демонструять 
теоретичну інформація під час занѐттѐ, а забезпечуять студентів 
ціюя інформаціюя длѐ самостійного ознайомленнѐ та вивченнѐ 
за допомогоя сучасних цифрових навчальних засобів. На 
практичному занѐтті створяютьсѐ динамічне навчальне 
середовище 

(Попадяк, 
Скуратівська, 2017, 
с. 151)  

6. Відбуваютьсѐ поступове ускладненнѐ рівнѐ завдань та 
розширеннѐ видів діѐльності, забезпеченнѐ зворотного зв’ѐзку та 
активізаціѐ набутих знань 

(Чоповська, 2017, 
с. 75) 

7. Студенти маять можливість працявати у зручному длѐ себе 
темпі, зупинѐячи запис, повторяячи його та знаходѐчи 
необхідну додаткову інформація чи роз’ѐсненнѐ в мережі 
Інтернет та довідниках 

(П’ѐнковська, 2016, 
с. 55) 

8. «Перевернутий клас» сприѐю інтенсивному обміну поглѐдами 
та ідеѐми всіх учасників навчально-виховного процесу, спонукаю 
їх до активної взаюмодії длѐ досѐгненнѐ освітніх цілей та 
забезпечую зворотній зв’ѐзок між викладачем та студентами 

(Столѐренко, 2015, 
с. 140) 

9. Зміна ролі викладача, ѐкий перетворяятьсѐ з головного 
транслѐтора знань на помічника, консультанта, організатора і 

(П’ѐнковська, 2016, 
с. 55) 
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координатора різних видів діѐльності студента. Роль студентів 
також зміняютьсѐ: вони перестаять бути просто спостерігачами, а 
самі відповідаять за знаннѐ, спрѐмовуять навчальний процес та 
шукаять практичне застосуваннѐ цим знаннѐм. Відповідно, 
студенти стаять відповідальнішими за власні результати 
навчаннѐ 

10. «Перевернутий клас» зміняю процес традиційного 
оціняваннѐ, заснованого на відтворенні знань та їх застосуванні в 
чітко визначеній академічної ситуації. Цѐ технологіѐ дозволѐю 
використовувати ширший арсенал форм контроля знань 
студентів залежно від завдань, що стоѐть перед ними 

(Коноплѐник, 
Мельникова, 2019) 

11. Підвищеннѐ ефективності аудиторних занѐть. Викладачі 
використовуять аудиторний час длѐ виконаннѐ практичних 
завдань, відтвореннѐ реальних комунікативних ситуацій, 
проведеннѐ рольових ігор, длѐ інтерактивних і креативних видів 
діѐльності, що вклячаять когнітивні процеси вищого порѐдку та 
потребуять практичного застосуваннѐ набутих раніше знань 

(П’ѐнковська, 2016, 
с. 55) 

12. Можливість відпрацявати пропущені з тіюї чи іншої причини 
занѐттѐ 

(Рѐбуха та ін., 2020) 

 

Щодо використаннѐ технології «перевернутого класу» у викладанні 

іноземної мови длѐ спеціальних цілей, у даному випадку технологіѐ «пере-

вернутого класу» може бути ефективноя длѐ проведеннѐ дискусій, дебатів, 

презентацій. Ефективним ю занотовуваннѐ важливих понѐть у контексті 

інтеракції чи монологу під час відповіді на поставлені питаннѐ, самостійне 

формуляваннѐ запитань щодо переглѐнутого. Окрім відео, корисними 

інструментами ю підкасти, електронні книги, статті тощо (Андрейко, 2017). 

Дана технологіѐ може використовуватисѐ у процесі вивченнѐ певних 

розмовних тем професійної спрѐмованості, а також під час вивченнѐ нової 

фахової лексики, під час роботи з фаховими текстами, фільмами з фахової 

тематики тощо.  

Дослідники Л. Коноплѐник і К. Мельникова, використовуячи 

технологія «перевернутого» навчаннѐ під час викладаннѐ дисципліни 

«Фахова іноземна мова», вважаять доцільним розподілити види 

навчальної діѐльності таким чином:  

1. Позааудиторна робота (самостійна робота студентів вдома перед 

занѐттѐм): опрацяваннѐ вказаних викладачем матеріалів (інформаціѐ з 

підручника чи іншого джерела, прослуховуваннѐ подкастів чи переглѐд 

відео, скрінкастів; виконаннѐ завдань на розуміннѐ у виглѐді онлайн-тестів, 

опитувальників, вправ, ігор та письмових завдань; підготовка до 

словникового диктанту; підготовка презентацій, діалогів, рольових ігор; 

веденнѐ блогів.  
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2. Аудиторна робота, що вклячаю опитуваннѐ студентів у виглѐді 

тестових завдань, запитань та обговореннѐ; презентації студентів та їх 

обговореннѐ у групі, робота в парах та невеликих групах, дискусії, дебати, 

розв’ѐзаннѐ практичних завдань та виконаннѐ дослідницьких завдань. 

Можна також використовувати завданнѐ на розуміннѐ вивченого 

матеріалу длѐ контроля за діѐльністя студентів, зосереджуячись на 

поглибленні знань студентів та використанні їх на практиці.  

3. Домашню завданнѐ післѐ аудиторного занѐттѐ, ѐке вклячаю складні 

практичні завданнѐ на закріпленнѐ пройденої теми, а також виконаннѐ твор-

чих (навчально-дослідницьких) завдань (Коноплѐник та Мельникова, 2019). 

Ми цілком погоджуюмосѐ з думкоя А. Басала, ѐкий стверджую, що 

попередньо записані відео маять бути інтегровані з іншими видами 

діѐльності під час аудиторного занѐттѐ длѐ того, щоб навчаннѐ було 

успішним (Basal, 2012). 

Крім того, технологіѐ «перевернутого» навчаннѐ може бути 

інтегрована з іншими педагогічними технологіѐми, і в цьому її безумовна 

перевага. Ми пропонуюмо поюднати «перевернуте» навчаннѐ з 

розробленими нами кейсами під час викладаннѐ англійської мови длѐ 

спеціальних цілей длѐ студентів немовних спеціальностей:  

– спеціальність «Управліннѐ навчальним закладом (заклад середньої 

освіти)». Кейс: організаціѐ конкурсу на зайнѐттѐ вакантної посади 

директора загальноосвітньої школи; 

– спеціальність «Управліннѐ навчальним закладом (заклад середньої 

освіти)». Кейс: організаціѐ конкурсу на отриманнѐ гранту длѐ створеннѐ 

закладу середньої освіти нового типу (гімназії, академії, нової української 

школи тощо); 

– спеціальність «Право». Кейс: круглий стіл, присвѐчений 

порушеннѐм прав лядини в законодавчих актах часів СРСР; 

– спеціальність «Фізична культура». Кейс: формуваннѐ команди длѐ 

естафети на етапі Кубка світу з біатлону. Проблема в тому, що за день до 

естафети стало відомо, що один із учасників естафети приймав допінг; 

– спеціальність «Філологіѐ (переклад вклячно)». Кейс: організаціѐ 

конкурсу на кращий переклад новели відомого англійського письменника; 

– спеціальність «Туризм». Кейс: розробка плану екстреного поверненнѐ 

відпочиваячих, ѐкі опинилисѐ в зоні стихійного лиха за кордоном; 

– спеціальність «Екологіѐ». Кейс: опитуваннѐ – безпечне, здорове 

життѐ в екологічно чистих умовах, але без роботи, чи робота, але в місті з 

металургійними комбінатами. 
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Таким чином, можна констатувати, що технологіѐ «перевернутого» 

навчаннѐ, ѐк модель змішаного навчаннѐ, – це перехід від традиційної 

класно-урочної системи організації навчального процесу до сучасного 

особистісно-оріюнтованого інноваційного навчаннѐ. Важливо зазначити той 

факт, що дана технологіѐ – це не звичайна ротаціѐ аудиторної та 

позааудиторної (самостійної) роботи, оскільки в даному випадку викладач 

з транслѐтора знань перетворяютьсѐ на активного суб’юкта засвоюннѐ 

студентами цих знань. Особливого значеннѐ використаннѐ технології 

«перевернутого» навчаннѐ набуло саме під час дистанційного навчаннѐ 

студентів, спричиненого пандеміюя коронавірусної інфекції. 

Але використаннѐ дистанційного (або змішаного) навчаннѐ 

висвітлило значні перешкоди щодо впровадженнѐ сучасних технологій, 

зокрема «перевернутого» навчаннѐ. Виокремимо такі проблеми:  

1. Пострадѐнській системі організації навчального процесу в закладах 

вищої освіти досі не вдалосѐ досѐгти успіху в організації самостійної роботи 

студентів. Навички такої роботи в студентів дуже слабкі, м’ѐко кажучи. Уміннѐ 

вчитисѐ самостійно, уміннѐ самостійно здобувати знаннѐ майже не сфор-

мовані в студентів. Можна без кінцѐ перераховувати суб’юктивні та об’юктивні 

причини цього, але, на наш поглѐд, головна причина полѐгаю в дуже простій 

закономірності – треба навчити студентів вчитисѐ самостійно. Іншими сло-

вами, самостійна робота студентів повинна бути організованоя – контрольо-

ваноя та керованоя. Вважаюмо, що ефективного контроля та керуваннѐ СРС 

неможливо буде досѐгти до тих пір, поки організаціѐ самостійної роботи 

студентів не стане оплачуваноя частиноя праці викладача. 

2. Організаціѐ освітнього процесу з використаннѐм технології 

«перевернутого» навчаннѐ вимагаю з боку викладача колосальних часових 

витрат і додаткової підготовки у сфері інформаційних технологій. Крім 

знань про наѐвність різноманітних інформаційних інструментів, також 

важливий їх ѐкісний аналіз і відбір тих, ѐкі відповідаять поставленим 

освітнім завданнѐм. Крім того, вже розроблений курс потребую постійної 

переробки й оновленнѐ, оскільки багато матеріалів, наприклад, можуть 

просто зникнути з Інтернету або застаріти (Чоповська, 2017, с. 75). 

Звідки знайти цей час – питаннѐ, ѐке залишаютьсѐ без відповіді. 

Горезвісна норма в 1548 годин (до слова, цѐ норма законодавчо не 

закріплена) на 1 ставку складаютьсѐ з навчальної, наукової, методичної, 

виховної та організаційної роботи. Майже кожен викладач виконую ті чи 

інші обов’ѐзки (член вченої/методичної ради або комісії, член редакційної 

колегії журналу, член експертної ради або комісії, куратор тощо), працяю 
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над дисертаційним дослідженнѐм, науковими статтѐми, посібниками 

(підручниками, монографіѐми); розроблѐю навчально-методичне 

забезпеченнѐ навчальних курсів тощо. Всі ці види діѐльності викладача 

плануятьсѐ на рік у плані його роботи й часто значно перевищуять ті 

948 год., що залишилисѐ післѐ 600 год. навчальної роботи.   

Крім часу, необхідного длѐ організації освітнього процесу з 

використаннѐм технології «перевернутого» навчаннѐ також вимагаю уваги 

технічна сторона цього процесу – лише запис навчального матеріалу на 

відео самостійно потребую відповідного приміщеннѐ й апаратури, крім 

того, монтаж відео вимагаю від викладача спеціальних навичок та знань у 

роботі з програмним забезпеченнѐм. 

3. Длѐ ефективного впровадженнѐ технології «перевернутого» 

навчаннѐ потрібно ретельно розроблене методичне забезпеченнѐ. 

Важливоя частиноя цього методичного забезпеченнѐ ю зміна процесу 

оціняваннѐ навчальних досѐгнень студентів, розробка нових критеріїв 

оціняваннѐ не лише відтвореннѐ отриманих знань, а й підходи студентів 

длѐ самостійного пошуку інформації (вклячаячи ѐкість знайденої 

інформації), ѐкість комунікативної активності під час виконаннѐ практичних 

завдань на аудиторному занѐтті тощо.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 

Інформаційно-комунікаційні технології, порѐд із іншими інноваційними 

технологіѐми, Інтернет ресурси, програмне забезпеченнѐ навчального 

процесу, «цифровий світ» стали невід’юмноя частиноя освітнього процесу. 

Це можна та слід вітати, особливо у випадку навчаннѐ іноземних мов за 

професійним спрѐмуваннѐм. Це легко зрозуміти – брак реальної 

комунікації, мовної практики, можна замінити «цифровим» освітнім 

середовищем, що дозволить студентам не просто одержувати знаннѐ, а й 

активно здобувати і генерувати їх. 

Длѐ ефективного впровадженнѐ «змішаного» навчаннѐ, технології 

«перевернутого» навчаннѐ зокрема, у подальшому слід звернути увагу на 

розв’ѐзаннѐ вищеозначених нами проблем, а саме: організаціѐ самостійної 

роботи студентів при використаннѐ сучасних педагогічних технологій, час 

викладача длѐ роботи над сучасними педагогічними технологіѐми, 

методичне забезпеченнѐ впровадженнѐ сучасних педагогічних технологій. 
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РЕЗЮМЕ 
Яблоков Сергей. «Перевернутое» обучение английскому ѐзыку 

профессиональной направленности. 
Статьѐ посвѐщена проблеме внедрениѐ инновационных педагогических 

технологий, а именно – особенностѐм использованиѐ смешанного обучениѐ, на 
примере технологии «перевернутого» обучениѐ английскому ѐзыку длѐ специальных 
целей. Автор рассматривает история созданиѐ данной технологии, анализирует 
точки зрениѐ ученых и преподавателей-практиков по поводу основных дефиниций 
технологии. В статье определены дидактический потенциал и основные 
преимущества применениѐ данной технологии. Автор предлагает сочетать 
технология «перевернутого» обучениѐ с другими современными педагогическими 
технологиѐми и приводит примеры такого объединениѐ. В статье обозначены 
основные проблемы, которые необходимо решить в практике внедрениѐ технологии 
«перевернутого» обучениѐ английскому ѐзыку профессиональной направленности. 

Ключевые слова: английский ѐзык профессиональной направленности, кейс-
технологиѐ, педагогическаѐ технологиѐ, «перевернутое» обучение, смешанное 
обучение. 

SUMMARY 
Yablokov Serhii. “Flipped” learning of the English language for professional purposes. 
Today it is clear for everyone that a specialist in a certain field requires a level of 

knowledge of a foreign language that is sufficient for his successful professional activities. 
This fact leads us to understanding that the process of learning English for specific purposes 
should be as close as possible to the real professional activity of a future specialist. 

Regarding this fact, we also come to understanding that, learning English for 
professional purposes, it is impossible to achieve the goal of bringing students as close as 
possible to their future professional activity, if a foreign language is learned without a 
connection between subjects, without a logical connection and sequence of the material 
learned, without a system approach to learning and without the use of modern innovative 
learning technologies. 

Besides, information and communication technologies have deeply penetrated into our 
daily lives and changed the way of life in general. Regarding the significant amount of Internet 
information, we can state that today the teacher is no longer the only source of knowledge. 
Therefore, the integration of traditional classroom and distance forms of learning (as a variant of 
non-formal education) in the form of “blended learning” can be regarded as a modern response 
to today’s challenges in reforming and improving the educational process. 

That is why we have determined for the goal of our paper to study the effectiveness of 
the use of the “flipped learning” technology in combination with other technologies and to 
outline the problems that need to be addressed in the aspect of learning English for specific 
(professional) purposes. The author studies the history of this technology, analyzes the views 
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of scientists and practitioners on the basic definitions of the technology. The article identifies 
the didactic potential and the main advantages of using this technology. The author also 
proposes to combine the technology of “flipped” learning with other modern pedagogical 
technologies (case-study, for instance) and gives some examples of such a combination. 

Key words: “blended learning”, case-study technology, English for specific (professional) 
purposes, “flipped learning”, pedagogical technology. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

КУРСУ «МУЗИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО» 
 

У статті розглѐнуто застосуваннѐ інтегративного підходу до викладаннѐ 
курсу «Музичне краюзнавство» длѐ студентів – майбутніх учителів музики. Музичне 
краюзнавство пропонуютьсѐ ѐк дисципліна музично-теоретичного циклу, спрѐмована 
на всебічне пізнаннѐ музичної культури (її минулого та сьогоденнѐ), зокрема 
Сумщини. Акцентуютьсѐ увага на формуванні інтегративних знань та вмінь 
студентів: здатності оріюнтуватисѐ в сучасних процесах музичного життѐ, 
осмислявати й узагальнявати їх в історичній ретроспекції та сучасному музичному 
просторі, умінні працявати з архівними джерелами. 

Ключові слова: музичне краюзнавство, інтеграціѐ, інтегративний підхід, 
міжпредметна інтеграціѐ, музикознавчий цикл, майбутні вчителі музики, фахова 
підготовка, краюзнавча освіта. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови українського 

суспільства, наукової сфери та освітньої галузі актуальності набуваять 

питаннѐ проблеми краюзнавчої освіти. 

Оскільки в закладах вищої освіти питома вага належить гуманітарній 

складовій, розвитку практичної діѐльності, організації позааудиторної роботи 

тощо, правліннѐ національної спілки краюзнавців України вказую на 

необхідність активізації краюзнавчого руху саме в університетах «краюзнавча 

освіта ю органічноя складовоя змісту освіти в закладах вищої освіти і ю 

«заручницея» всіх процесів реформуваннѐ вищої освіти» (Удод, 2018, с. 18). 

Серед завдань педагогічних університетів ю підготовка 

висококваліфікованих фахівців, готових до постійного оновленнѐ та 

поглибленнѐ знань, інформаційного зростаннѐ, формуваннѐ навичок 

роботи з джерелами місцевої «мікроісторії». «Батьківщина – це, перш за 

все, рідний край, місцѐ пам’ѐті, що пов’ѐзані з мікроісторіюя, своюрідна 

основа піраміди в системі патріотичної локалізації громадѐн (село, місто, 

район, область, регіон, країна)» (Удод, 2018, с. 18). 

Музичне краюзнавство – це комплексний напрѐм, ѐкий базуютьсѐ на 

міждисциплінарній інтеграції: історії музики, музичної культурології, 

етномистецтвознавства тощо. Основне завданнѐ курсу – осмисленнѐ 

досѐгнень численних напрѐмів мистецької діѐльності: композиторської 

творчості, музичної педагогіки, музикознавства. 

https://orcid.org/0000-0002-7618-8113
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Використаннѐ музично-краюзнавчого матеріалу в процесі підготовки 

майбутнього вчителѐ музики ю досить актуальним та ефективним засобом 

вихованнѐ всебічнорозвиненої, гармонійної особистості, ѐкий допоможе 

студенту усвідомити себе носіюм великої культурно-мистецької спадщини 

свого народу. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблему інтеграції в навчальному 

процесі досліджували ѐк вітчизнѐні, так і зарубіжні вчені: Н. Гуральник, 

Н. Згурська, М. Махмутов, О. Олексяк, Г. Падалка, В. Розумовський, 

О. Рудницька, О. Савченко, О. Щолокова, М. Якименко.  

Інтеграція різних видів мистецтв у практиці художньо-естетичного 

вихованнѐ особистості висвітлено у працѐх таких науковців, ѐк: Ю. Борюв, 

В. Ванслов, М. Каган, М. Машенко, Л. Масол, В. Медушевський, 

Е. Печерська, О. Ростовський, Л. Шульга. 

Проблема інтеграції мистецьких знань на основі міжпредметних 

зв’ѐзків зосереджена у працѐх: Е. Абдулліна, Т. Крижанівської, 

Н. Миропольської, О. Мюлік-Пашаюва, В. Невюрова, Г. Савенкової. 

Освітньо-виховні функції краюзнавства, його нерозривний зв’ѐзок з 

освітньоя галуззя досліджували видатні українські вчені та діѐчі 

української культури: Л. Гайда, Д. Багалій, М. Грушевський, О. Деміфенко, 

М. Дмитріюнко, М. Драгоманов, С. Захаров, М. Крачило, В. Прокопчук, 

П. Тронько, Ф. Шевченко, І. Франко, Д. Яворницький.  

Питаннѐ краюзнавства розроблѐлисѐ в працѐх: М. Етінгера, 

Т. Куперта, Є. Карпової, Н. Мещерѐкової, Б. Штейнпресса та інших. Саме 

вони заклали теоретико-практичні основи музичного краюзнавства ѐк 

процесу вивченнѐ сукупності усіх ѐвищ музичної культури края. 

Потребуять подальшого розвитку питаннѐ розробки ефективних 

методик підвищеннѐ ѐкості підготовки майбутнього вчителѐ музичного 

мистецтва у процесі інтеграційної взаюмодії дисциплін; принципів, ѐкими 

потрібно керуватисѐ вчителя під час відбору навчального змісту музичного 

краюзнавства; розробка методів та форм, їх недоліки та переваги, з метоя 

впровадженнѐ важливих надбань у практику мистецької освіти та 

підготовки висококваліфікованих фахівців. 

Мета статті – обґрунтувати доцільність використаннѐ інтегративного 

підходу до викладаннѐ курсу «Музичне краюзнавство» длѐ студентів – 

майбутніх учителів музики, ѐкий спрѐмую їх на всебічне пізнаннѐ музичної 

культури, зокрема Сумщини, скерую на виробленнѐ здатності оріюнтуватисѐ 

в сучасних процесах музичного життѐ, осмислявати й узагальнявати їх в 
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історичній ретроспекції та сучасному музичному просторі, вміннѐ 

працявати з архівними матеріалами. 

Виклад основного матеріалу. Починаячи з 2001 року, краюзнавство 

отримало офіційне визнаннѐ. Про це свідчать офіційні документи: Указ 

Президента України від 23.01.2001 р. «Про заходи щодо підтримки 

краюзнавчого руху в Україні» (Указ Президента України від 23.01.2001 р. 

«Про заходи щодо підтримки краюзнавчого руху в Україні»), «Програма 

розвитку краюзнавства», затверджена Кабінетом Міністрів України від 

10.06.2002 року та ін. («Програма розвитку краюзнавства»). 

Питаннѐ перспективи розвитку освітѐнського краюзнавства та його 

повноцінне використаннѐ у ѐкості виховного потенціалу молоді у закладах 

вищої освіти, підіймалосѐ на Всеукраїнській нараді з питань викладаннѐ 

навчального курсу «Основи краюзнавства» (за ініціативи Національної 

спілки краюзнавців України) (Всеукраїнська нарада з питань викладаннѐ 

навчального курсу «Основи краюзнавства» у закладах вищої освіти, с. 5).  

У Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

основноя метоя вищої освіти встановлено підготовку 

«…конкурентоспроможного лядського капіталу длѐ високотехнологічного 

та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпеченнѐ 

потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцѐх» 

(Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII).  

У Концепції національно-патріотичного вихованнѐ дітей та молоді 

(наказ МОН № 641 від 16.06.15 року) зазначаютьсѐ: «інтеграційні процеси, що 

відбуваятьсѐ в Україні, ювропоцентричність, пробудженнѐ громадѐнської і 

громадської ініціативи, виникненнѐ різних громадських рухів, поширеннѐ 

волонтерської діѐльності, ѐкі накладаятьсѐ на технологічну й комунікативну 

глобалізація, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і 

реідентифікаційні процеси в особистісному розвиткові кожного українцѐ, 

відбуваятьсѐ на тлі сплеску інтересу і проѐву патріотичних почуттів і нових 

ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу» 

(Концепціѐ національно-патріотичного вихованнѐ дітей та молоді). 

Серед принципів патріотичного вихованнѐ ю принцип національної 

спрѐмованості, що передбачаю формуваннѐ національної самосвідомості, 

вихованнѐ лябові до рідної землі, українського народу, шанобливого 

ставленнѐ до його культури; поваги до культури всіх народів, ѐкі населѐять 

Україну; здатності зберігати своя національну ідентичність, пишатисѐ 

приналежністя до українського народу, брати участь у розбудові та захисті 

своюї держави (там само). 
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Тому краюзнавство, зокрема музичне, ю важливим науково-

інтелектуальним інструментом, ѐкий впливаю на формуваннѐ та розвиток 

національно свідомого громадѐнина держави, патріота, компетентного 

спеціаліста з творчим та дослідницьким потенціалом. 

Як засіб відродженнѐ національної культури музичне краюзнавство 

спроможне сформувати толерантне ставленнѐ до розвитку вітчизнѐної 

культури, зацікавленість до вивченнѐ культурних надбань, бажаннѐ 

займатисѐ науково-дослідноя роботоя, виховати лябов до рідного края. 

О. Рудницька зазначаю, що освітній процес маю поюднувати два основні 

підходи до вивченнѐ мистецьких дисциплін: предметний і інтегративний. 

Преметний – длѐ глибокого розуміннѐ специфічних властивостей мистецтв, а 

інтегративний – длѐ узагальненнѐ різнопредметних елементів знань, 

взаюмозв’ѐзку й систематизації. Зміст предметного навчаннѐ мистецтва слід 

розглѐдати в інтегрованому контексті ѐк спорідненість різних елементів 

знань, відображеннѐ реальності розмаїтоя «мовоя» ліній, барв, звуків, ѐкі 

лядина сприймаю за допомогоя зору, слуху та інших органів чуттѐ і таким 

чином розвивати спеціальні здібності: музичні, образотворчі, акторські, 

хореографічні, сценічні тощо. Причому «предметно-інтегративна модель 

опануваннѐ мистецтв може бути імплементована в навчальний процес 

шлѐхом опануваннѐ спеціального курсу, ѐкий доповняватиме традиційний» 

(«Програма розвитку краюзнавства», с. 122).  

«Музичне краюзнавство» – це спеціально розроблений новітній курс 

мистецтвознавчого циклу длѐ студентів – майбутніх учителів музики, 

вклячений у перелік обов’ѐзкових навчальних дисциплін, ѐкий 

спрѐмований на всебічне пізнаннѐ музичної культури края, зокрема 

Сумщини, його минулого та сьогоденнѐ. 

Музична культура кожного регіону України, зокрема Сумщини, 

містить колосальний матеріал длѐ дидактичного використаннѐ в багатьох 

навчальних дисциплінах музично-теоретичної і практичної підготовки 

студентів, а також ю потужним матеріалом длѐ національно-патріотичного 

вихованнѐ студентів. 

Завданнѐ курсу «Музичне краюзнавство»: висвітлити головні етапи 

розвитку музичної культури Сумщини від давніх часів до сьогоденнѐ; 

виѐвити основні тенденції формуваннѐ музичного середовища Сумщини в 

сучасний період; ознайомити студентів із музичноя історіюя міста Суми та 

районних центрів області; визначити шлѐхи розвитку виконавського 

мистецтва, концертної діѐльності в Сумському регіоні протѐгом ХІХ – 

ХХІ століть; узагальнити тенденції розвитку музичного мистецтва в 
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сучасний період; зʼѐсувати імена визначних особистостей у галузі культури 

та мистецтва, визначити їх роль у формуванні музичного середовища края; 

сформувати у студентів дослідницькі вміннѐ, самостійну пошукову 

діѐльність у вивченні історії музичної культури. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: сучасні тенденції розвитку музичного мистецтва в Україні та Сумському 

регіоні; історичні умови формуваннѐ Сумського музичного середовища та 

основні етапи становленнѐ музичної культури Сумщини; закономірності та 

принципи формуваннѐ музичного життѐ міста та області; напрѐми музичної 

діѐльності Сумського регіону; видатних особистостей Сумщини в галузі 

музичного мистецтва; представників виконавської, музично-педагогічної, 

просвітницької діѐльності Сумського регіону; визначальні риси музичного 

середовища районних центрів Сумської області; сучасні тенденції музичного 

розвитку Сумщини; пам'ѐтки музичної культури Сумщини. Уміти: працявати з 

науковими та архівними джерелами; осмислявати мистецькі події та їх 

історичне значеннѐ; систематизувати й узагальнявати матеріал; 

використовувати теоретичні знаннѐ в практичній діѐльності. 

Можливості мистецтва колосальні. У контексті сприйнѐттѐ творів 

мистецтва, з опороя на «універсальність» мистецької освіти, 

передбачаютьсѐ розвиток художньої інтеграції, замість художньої 

однобічності («Програма розвитку краюзнавства», с. 120).  

На думку О. Олексяк, формуваннѐ в майбутніх учителів музики 

системи інтегрованих знань нової ѐкості не можна досѐгти самопливом, 

слід цілеспрѐмовано формувати у процесі фахової підготовки (Олексяк та 

Ткач, 2004, с. 118). 

Інтеграціѐ – взаюмопроникненнѐ мистецтв, виробленнѐ спільного 

підходу до їх вивченнѐ, спосіб поліхудожнього пізнаннѐ мистецьких ѐвищ 

(«Програма розвитку краюзнавства», с. 130).  

Розрізнѐять чимало видів інтеграції:  

 внутрішньогалузеву; 

 міжпредметну; 

 транспредметну; 

 мистецьку; 

 художньо-творчу; 

 пошуково-проектну; 

 науково-мистецькознавчу;  

 культурологічну та багато інших. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

260 

Інтеграціѐ знань у галузі мистецької освіти може відбуватисѐ на 

різних рівнѐх: теоретичному й емпіричному, міжпредметному і 

внутрішньопредметному, художньому та позахудожньому. 

Відповідно до способів функціонуваннѐ мистецтв виокремляять такі 

основні аспекти (за О. Рудницькоя):  

 вивченнѐ окремих видів мистецтв;  

 використаннѐ прикладів взаюмодії мистецтв (інтеграціѐ мистецтв); 

 розглѐд художнього синтезу (інтеграціѐ на рівні художнього 

синтезу). 

При цьому провідним принципом у всіх зазначених аспектах ю 

усвідомленнѐ й засвоюннѐ художньої мови, що активно впливаю на уѐву, 

асоціативне мисленнѐ, збагаченнѐ чуттювої сфери. 

Природне протиставленнѐ понѐттѐ інтеграції – деференціаціѐ.  

Деференціаціѐ – визначеннѐ відмінностей між окремими ѐвищами, 

предметами, рисами особистості, видами мистецтва тощо («Програма 

розвитку краюзнавства», с. 129). 

Завдѐки використання міжпредметної інтеграції, забезпечення 

взаюмопроникливості навчальних дисциплін різного змісту, виникаю 

необхідність систематизувати знаннѐ студентів і спрѐмувати їх у юдине 

загально-культурологічне русло. 

Принцип інтегративності охопляю цілий комплекс теоретичних та 

практичних знань та вмінь студента. Комплексні інтегровані знаннѐ, 

отримані студентами в процесі опануваннѐ змістом музично-теоретичних 

дисциплін, значно полегшать проходженнѐ педагогічної практики в 

закладах загальної середньої освіти. Наприклад, на уроці мистецтва у 

школі, вивчаячи «взаюмозалежність музики і слова», у ѐкості музичних 

прикладів, можна запропонувати школѐрам прослухати уривки творів 

М. Березовського. Вивчаячи «Музику мого народу» паралельно дослідити 

«Музику моїх землѐків». 

Упровадженнѐ інтегративних прийомів та методів навчаннѐ оріюнтую 

викладача на використаннѐ комплексних засад: синтезу теоретико-

практичного, слухового, виконавського компонентів всередині кожного 

виду діѐльності; розширеннѐ сфери самостійно-пошукової роботи 

майбутніх учителів музики. 

Інтеграціѐ, за словами О. Лобач, «дозволѐю опанувати особливе й за-

гальне в кожному з видів мистецтв, забезпечую розкриттѐ їхнього загального 

змісту, ґрунтованого на генетичній, морфологічній та функціональній юдності. 

Інтеграціѐ на основі загального емоційного знаку здійсняютьсѐ у процесі 
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реального переживаннѐ, сприйманнѐ, осмисленнѐ, інтерпретації, творчого 

вираженнѐ, закодованих у мистецтві» (Лобач, 2007, с. 137). 

Під час викладаннѐ навчальної дисципліни «Музичне краюзнавство» 

педагог маю можливості не тільки длѐ інтегруваннѐ знань, а й основу длѐ 

встановленнѐ міжпредметних зв’ѐзків. Навчальна дисципліна «Музичне 

краюзнавство» спираютьсѐ на фундаментальні знаннѐ з філософії, історії 

зарубіжної культури та культури України, базуютьсѐ на комплексній системі 

історико-музикознавчого циклу дисциплін («Історіѐ української музики», 

«Історіѐ зарубіжної музики», «Історіѐ виконавства», «Аналіз музичних 

форм» та ін.) та забезпечую підготовку фахівців до педагогічної творчої і 

концертної діѐльності в різних галузѐх музичної культури і мистецтва (див. 

рис. 1). 

 
Рис. 1. Міжпредметна інтеграціѐ навчальної дисципліни «Музичне 

краюзнавство» 
 

Розглѐнемо інтеграція дисципліни «Музичне краюзнавство» з 

іншими навчальними дисциплінами, наприклад «Вокал». 

На занѐттѐх з постановки голосу студентам можна запропонувати 

підготувати повідомленнѐ про відомих співаків Сумщини: Б. Гмиря 

(Сумщина Incognita. Музична епоха Бориса Гмирі); А. Мокренка; 

Є. Петренка та ін. У результаті ми можемо розширити загальний та 

художньо-естетичний кругозір студентів, сформувати інтерес до 

краюзнавчо-пошукової роботи, до поглибленого вивченнѐ історії, культури, 

мистецтва, готовність сприймати нову інформація, спираячись на кращі 
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зразки мистецтва рідного края, виховати почуттѐ гордості й пошани до 

славнозвісних землѐків. 

Виходѐчи з потреб навчальних дисциплін і наѐвності дидактичного 

матеріалу, ми пропонуюмо такі напрѐми інтеграції «основного» та 

«привнесеного» змісту:  

1) творчість композиторів, педагогів, хормейстерів, ѐкі народилисѐ 

або перебували на Сумщині;  

2) творчість співаків, керівників колективів, ѐкі народилисѐ або 

гастролявали на Сумщині; 

3) народні виконавці, кобзарі, лірники, фольклористи. 

На основі краюзнавчого матеріалу, по кожному напрѐму, ми 

пропонуюмо інформаційні «блоки», наприклад: 

1. Життювий та творчий шлѐх відомих композиторів, ѐкі народилисѐ 

на Сумщині: М. Березовський, Д. Бортнѐнський, Ю. Шапорін, 

А. Гусаківський, О. Стеблѐнко, Б. Гмирѐ та ін.  

2. Факти перебуваннѐ відомих музикантів на нашій землі: 

С. Рахманінов, П. Чайковський, Є. Петренко та ін.  

Під час вивченнѐ курсу «Музичне краюзнавство» пропонуюмо 

розглѐнути в ѐкості окремих тем: «М. Березовський – наш землѐк», 

«П. Чайковський та Сумщина», «Лебединське літо В. Рахманінова», 

«Справжні скарби Лебединщини – ляди мистецтва» або «Сумщина в 

іменах» (використовуячи при цьому назву будь-ѐкого міста) на лекційних, 

семінарських або практичних занѐттѐх. 

Л. Халецька пропоную детально ознайомитисѐ з авторськоя 

шкільноя програмоя «Музичне краюзнавство» (Полтавщина) та 

методичними рекомендаціѐми. Цѐ програма адресована керівникам 

факультативного курсу або гуртків, учителѐм музичного мистецтва, 

педагогам-організаторам, а також буде цікава широкому загалу поціно-

вувачів мистецтва та патріотів Полтавського края (Халецька, 2009, с. 3). 

Матеріали музичного краюзнавства, зокрема регіональний музичний 

фольклор, можна використати студентам під час організації дитѐчих 

фольклорних ансамблій у подальшій педагогічній діѐльності; ѐк матеріал 

длѐ розшифровуваннѐ й аналізу народнопісенного фольклору на 

дисциплінах «Українська народна творчість», «Сольфеджіо», «Аналіз 

музичних форм» тощо (Гура, 2011, с. 30). 

З метоя поглибленнѐ, узагальненнѐ та систематизації знань про 

художньо-естетичні понѐттѐ, розвитку самопізнаннѐ, самоосвіти, 

самореалізації, самовдосконаленнѐ, корисним длѐ студентів буде 
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підготовка окремих проюктів, наприклад, на тему «Мистецька Сумщина». 

Популѐризаціюя мистецької спадщини края, формуваннѐм культурних 

цінностей сучасного суспільства опікуятьсѐ фахівці обласного науково-

методичного центру культури і мистецтв (Юдін, 2010, с. 144). Керуячись 

консультаціѐми, порадами й рекомендаціѐми викладача, кожен студент 

може самостійно знайти інформація про діѐчів мистецтва рідного края, 

вивчити, записати музичні твори композиторів та виконавців рідного края, 

упорѐдковувати диск із ними у форматі мр3, створити інформаційний 

довідник про діѐчів мистецтва та провести презентація проюкту на основі 

краюзнавчого матеріалу, висловивши особистісне ставленнѐ до мистецтва, 

пов’ѐзати його з сьогоденнѐм.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

системі фахової підготовки майбутніх учителів музики, інтегрований підхід 

закладаю основу розвитку професіоналізму за рахунок синтезу 

загальнокультурних, психолого-педагогічних і спеціальних музичних знань та 

вмінь.  

Спеціальний курс із музичного краюзнавства передбачаю оволодіннѐ 

цілого комплексу інтегрованих знань про сучасні тенденції розвитку 

музичного мистецтва в Україні та Сумському регіоні; історичні умови 

формуваннѐ Сумського музичного середовища та основні етапи становленнѐ 

музичної культури Сумщини; закономірності та принципи формуваннѐ 

музичного життѐ міста та області; напрѐми музичної діѐльності Сумського 

регіону; видатних особистостей Сумщини в галузі музичного мистецтва; 

сучасні тенденції музичного розвитку Сумщини тощо і вмінь: систематизувати 

та узагальнявати матеріал; працявати з науковими та архівними джерелами; 

осмислявати мистецькі події та їх історичне значеннѐ.  

Навчальна дисципліна «Музичне краюзнавство» інтегрую різні 

проблематики цілого комплексу джерел: ѐвищ музичної культури 

(регіону), ѐка даю змогу музиканту-краюзнавця досліджувати архіви, 

матеріали музеїв, бібліотек, малодосліджені факти музичного 

регіонального краюзнавства.  

Перспективні аспекти визначеної проблематики вбачаятьсѐ в 

регіоналістиці ѐк багатовекторного напрѐму досліджень історії музики, 

музичної культурології, етномузикології. 
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РЕЗЮМЕ 
Гура Викториѐ. Применение интегративного похода в процессе изучениѐ курса 

«Музыкальное краеведение».  
В статье поднимаетсѐ вопрос о применении интегративного подхода в 

процессе преподавания курса «Музыкальное краеведение» длѐ студентов – будущих 
учителей музыки. Музыкальное краеведение предлагаетсѐ как дисциплина 
музыкально-теоретического цикла, направленнаѐ на всестороннее познание 
музыкальной культуры (ее прошлого и настоѐщего), в частности Сумщины. 
Акцентируетсѐ внимание на формировании интегративных знаний и умений 
студентов: способности ориентироватьсѐ в современных процессах музыкальной 
жизни, осмысливать и обобщать их в исторической ретроспекции и современном 
музыкальном пространстве, умении работать с архивными источниками. 

Ключевые слова: музыкальное краеведение, интеграциѐ, интегративный 
подход, межпредметнаѐ интеграциѐ, музыковедческий цикл, будущие учителѐ 
музыки, профессиональнаѐ подготовка, краеведческое образование. 

SUMMARY 
Hura Victoriia. Application of an integrative approach in the process of teaching the 

course “Musical local history”. 
The article raises the question of the use of an integrative approach in the process of 

teaching the course "Musical local history" for students – future musical art teachers. 
Musical local history is proposed as a discipline of a musical-theoretical cycle, aimed at a 
comprehensive knowledge of musical culture (its past and present), in particular Sumy 
region. Attention is focused on the formation of integrative knowledge and skills of students: 
the ability to navigate in modern processes of musical life, to comprehend and generalize 
them in historical retrospection and modern musical space, the ability to work with archival 
sources. 

Key words: musical local history, integration, integrative approach, interdisciplinary 
integration, musicological cycle, future musical art teachers, professional training, local 
history education. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ 

ФОРТЕПІАННОГО НАВЧАННЯ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ 
 

У статті з’ѐсовано теоретико-методичні засади інтегративного підходу в 
підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фортепіанного 
навчаннѐ. Визначено, що інтегративний підхід у підготовці майбутніх учителів 
музичного мистецтва у процесі фортепіанного навчаннѐ ю сукупністя прийомів, 
процесом і результатом взаюмодії його структурних складових, що виражаютьсѐ 
його теоретико-практичноя підготовленістя, та сприѐю розвиткові всебічної 
особистості. Доведено, що інтегративний підхід в освітньому процесі дозволѐю 
активізувати творчі здібності, реалізувати всі функції навчаннѐ (освітня, 
розвивальну та виховну), ѐкі перебуваять у постійному взаюмозв’ѐзку. Зазначено, що 
інтегративний підхід – це своюрідна методологічна стратегіѐ, спрѐмована на 
об’юднаннѐ всіх ланок освітнього процесу підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва у процесі фортепіанного навчаннѐ, вихід на більш високий рівень ѐкості. 

Ключові слова: інтеграціѐ, інтегративний підхід, музичне мистецтво, 
майбутні вчителі музичного мистецтва, фортепіанне навчаннѐ. 

 

Постановка проблеми. Сучасні заклади загальної середньої освіти 

потребуять учителів, ѐкі маять високий рівень професійних знань і вмінь, 

творчі здібності, високу педагогічну культуру, духовне багатство, а також ю 

самостійними. Означене зумовляю не лише необхідність суттювого оновленнѐ 

змісту освітньо-професійних програм підготовки майбутніх учителів, але й 

організації процесу такої підготовки в закладах вищої освіти. 

Незаперечним, на наш поглѐд, ю той факт, що длѐ підвищеннѐ 

ефективності підготовки майбутнього вчителѐ музичного мистецтва 

необхідним ю комплексний підхід у викладанні дисциплін предметної 

підготовки, установленнѐ реальних міжпредметних зв’ѐзків. Здебільшого, 

міжпредметні зв’ѐзки в таких умовах здійсняятьсѐ найчастіше на 

інтуїтивному рівні й маять формальний характер. А відтак, переконані, що 

інтегративний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва ю на часі.  

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз наукової літератури дав змогу 

виокремити провідні напрѐми дослідженнѐ проблеми iнтeгpативного 

пiдxoду в ocвiтi, зокрема:  

- мeтoдoлoгiчнi засади iнтeгpaцiї (C. Гoнчapeнкo, I. Кoзлoвcькa, 

Ю. Мaльoвaний);  

- iнтeгpaцiѐ змicту пpoфeciйнoї ocвiти (P. Гуpeвич, Я. Coбкo);  
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- iнтeгpaційні пpoцecи у пpoфeciйнo-тexнiчних закладах освіти 

(Д. Кoлoмiюць);  

- взaюмoзв’ѐзок iнтeгpaцiї тa дифepeнцiaцiї (В. Мopгун);  

- iнтeгpaцiѐ у cтупeнeвiй ocвiтi (Ю. Жидeцький);  

- використаннѐ інтегративних методів длѐ фopмувaннѐ цілісної 

cиcтeми знaнь (O. Джулик);  

- iнтeгpaцiѐ зaгaльнoтexнiчниx і гумaнiтapниx знaнь (Л. Cлiпчишин);  

- iнтeгpaтивнo-дифepeнцiйoвaний підхід дo cтpуктуpувaннѐ змicту 

знaнь (Л. Дoльнiкoвa).  

Різні аспекти здійсненнѐ освітнього процесу в закладах вищої 

мистецької освіти на засадах інтегративного підходу вивчали такі 

вітчизнѐні вчені, ѐк Н. Гуральник, Н. Згурська, О. Олексяк, Г. Падалка, 

О. Рудницька, О. Щолокова та ін.  

Водночас, незважаячи на підвищений інтерес до проблеми впровад-

женнѐ інтегративного підходу в підготовку майбутніх учителів музичного 

мистецтва, узагальненого дослідженнѐ з цього питаннѐ досі не проведено.  

Таким чином, метоя даної статті ю з’ѐсуваннѐ теоретико-методичних 

засад інтегративного підходу в підготовці майбутніх учителів музичного 

мистецтва у процесі фортепіанного навчаннѐ. 

Методи дослідженнѐ. Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використано 

низку взаюмопов’ѐзаних та взаюмодоповняячих методів дослідженнѐ, ѐк-от: 

аналіз, зіставленнѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ філософських, психолого-

педагогічних наукових праць зарубіжних і вітчизнѐних учених із порушеної 

проблеми з метоя визначеннѐ сутності основоположних понѐть дослідженнѐ 

та провідних основ підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на 

засадах інтегративного підходу; ретроспективний аналіз, порівнѐннѐ й 

узагальненнѐ, вивченнѐ досвіду роботи, аналіз документів 

(праксиметричні) – задлѐ здійсненнѐ теоретичного аналізу проблеми 

дослідженнѐ.  

Виклад основного матеріалу. Система підготовки вчителѐ музичного 

мистецтва, що існую нині, склаласѐ під впливом консерваторських класів, 

де метоя навчаннѐ ю вузькоспеціальна підготовка студента до діѐльності 

ѐк викладача у спеціальних музичних закладах освіти, так і виконавцѐ, 

концертмейстера або соліста.  

Водночас метоя музично-педагогічного факультету ю підготовка 

вчителѐ загальноосвітньої школи, длѐ ѐкого наѐвність педагогічних і 

спеціальних здібностей, зокрема таких, ѐк музичність, артистичність, 

креативність, володіннѐ інструментом, диригентськоя технікоя тощо, ю 
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основоя формуваннѐ професійної компетентності майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва. 

У нашому дослідженні професійну компетентність майбутнього 

вчителѐ музичного мистецтва розуміюмо ѐк діалектичну юдність професійних і 

особистісних характеристик, ѐкі уможливляять успішне здійсненнѐ 

професійної музично-педагогічної діѐльності відповідно до її цілей. 

У контексті даної наукової розвідки зауважимо, що професійна 

компетентність майбутнього вчителѐ музичного мистецтва полѐгаю в 

інтегративній юдності педагогічних і спеціально-музичних знань і вмінь та 

визначаютьсѐ такими критеріѐми, ѐк: 

 уміннѐ визначати цілі й завданнѐ педагогічної діѐльності; 

 здатність здійснявати оптимальний вибір ефективних форм, 

методів і засобів досѐгненнѐ поставленої мети; 

 уміннѐ контролявати та оцінявати власні педагогічні дії; 

 музично-виконавські та музично-аналітичні вміннѐ, музично-

теоретичні знаннѐ. 

Наголосимо також, що професійна діѐльність учителѐ музичного 

мистецтва складаютьсѐ з сукупності складових і вклячаю педагогічну, 

хормейстерську, музикознавчу, виконавську, концертмейстерську, 

вокальну, лекторську та інші види діѐльності. А відтак, кожному з названих 

видів діѐльності відповідаю певний комплекс знань і вмінь. 

Вважаюмо за доцільне зазначити, що складність і унікальність 

означеної професії вимагаю тісного взаюмозв’ѐзку елементів, ѐкі входѐть до 

понѐттѐ «вчитель» і понѐттѐ «музикант», причому зауважимо, що кожне 

понѐттѐ ю багатогранним. У такому контексті професія «вчитель музичного 

мистецтва» потрактовуюмо ѐк комплекс взаюмопов’ѐзаних 

загальнопедагогічних і спеціальних (музичних) знань, умінь і здібностей, 

при чому такий взаюмозв’ѐзок дію лише за умови педагогічної 

спрѐмованості особистості. 

На підставі спостережень та аналізу наукових джерел із 

досліджуваної проблеми можемо стверджувати, що маячи достатній обсѐг 

теоретичних знань, молодий учитель музичного мистецтва достатньо часто 

не маю навичок застосуваннѐ означених знань у практичній 

життюдіѐльності. У зв’ѐзку з цим багато авторитетних педагогів-музикантів 

(Л. Арчажнікова, Е. Абдуллін, А. Базиков, Г. Ципін та ін.) зазначаять, що в 

підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва досі збереглосѐ 

ставленнѐ до викладаннѐ виконавчих дисциплін предметної підготовки 

(клас основного музичного інструменту, диригуваннѐ, клас сольного співу 
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та ін.) ѐк до деѐкої автономної області, що часто розглѐдаютьсѐ у відриві від 

загальних професійних завдань. 

Вихід із такої ситуації бачитьсѐ у створенні такої системи професійної 

підготовки, ѐка би забезпечувала становленнѐ компетентного, 

самостійного, затребуваного на ринку праці педагога-професіонала. 

Основноя умовоя цього процесу ю професійно-педагогічна спрѐмованість 

викладаннѐ дисциплін, інтеграціѐ педагогіки та музичного мистецтва. 

На важливість інтеграції змісту освіти останнім часом у науковій 

педагогічній літературі звертаютьсѐ особлива увага. При цьому інтеграціѐ 

розглѐдаютьсѐ не просто ѐк певне чергове нововведеннѐ: вона виступаю ѐк 

об’юктивно необхідний початок організації реального педагогічного 

процесу. При цьому така інтеграціѐ дозволѐю вирішити багато проблем, 

пов’ѐзаних, до прикладу, з багатопредметністя, збільшеннѐм обсѐгу 

інформації та ін. 

Незаперечним ю той факт, що не будь-ѐке об’юднаннѐ навчальних 

предметів чи їх складових, і навіть галузей знаннѐ в межах одніюї 

дисципліни, власне, ю інтеграціюя. Наголосимо, що необхідноя умовоя 

інтеграції ю наѐвність основної ідеї, реалізаціѐ ѐкої здатна забезпечити 

цілісність навчального курсу. 

У результаті аналізу існуячих наукових розвідок можемо зазначити, 

що інтеграціѐ ю складним структурним педагогічним процесом, ѐкий 

виходить із необхідності: 

• навчити студентів розглѐдати будь-ѐкі ѐвища з різних позицій; 

• розвинути в них уміннѐ застосовувати знаннѐ з різних галузей під 

час вирішеннѐ конкретного творчого завданнѐ; 

• сформувати в майбутніх учителів уміннѐ й навички самостійно 

проводити дослідженнѐ. 

Переконані, що реалізаціѐ на практиці у процесі професійної підготовки 

принципу інтеграції може сприѐти: по-перше, забезпечення самовизначеннѐ 

й самореалізації спеціаліста в різних сферах професійної та суміжних із нея 

видів діѐльності; по-друге, розвитку системного мисленнѐ; по-третю, 

створення умов длѐ цілісного розвитку особистості; по-четверте, 

встановлення тісніших зв’ѐзків навчаннѐ з практичноя діѐльністя. 

Визначеннѐ ролі й місцѐ кожної музично-виконавської навчальної 

дисципліни в підготовці майбутнього вчителѐ музичного мистецтва з 

урахуваннѐм кваліфікаційної характеристики й навчальної програми 

передбачаю визначеннѐ характеру та обсѐгу знань і вмінь, ѐкі маять бути 

засвоюні студентом під час вивченнѐ дисципліни (Карташова, 2015).  
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Професійна підготовка майбутнього вчителѐ музики 

 
 

Переконані, що у професійній діѐльності майбутнього вчителѐ 

музичного мистецтва музична й педагогічна складові представлені 

нерозривно (учитель та музикант), тому і процес навчаннѐ студентів 

необхідно будувати на основі інтеграції цих складових Длѐ того, щоб 

підготувати майбутнього фахівцѐ до професійної діѐльності, необхідно 

змоделявати такі умови навчаннѐ, ѐкі були б адекватні тим реальним 

умовам, у ѐких він проѐвлѐтиме себе ѐк професіонал. 

Модернізаціѐ системи освіти вимагаю від сучасного педагога нових 

технологій і форм навчаннѐ. А відтак, вважаюмо, що інтегративний підхід 

цілком відповідаю вимогам часу, щоб професійно та всебічно розвивати 

студентів. Усе це впливаю на самовдосконаленнѐ професійної освіти, та 

вчителів музичного мистецтва в тому числі, на потребу в їхній професійній 

підготовці, з творчим підходом до справи, з використаннѐм нових технологій 

у своїх матеріалах. Звідси професіоналізм майбутніх учителів музичного 

мистецтва полѐгаю в їхній постійній самоосвіті, вільному володінні 

теоретичними вміннѐми й навичками, оскільки музика відрізнѐютьсѐ тим, що 

в ній наѐвна емоційність, художні образи, звукові висловляваннѐ, що даю 

можливість об’юднаннѐ їх у цілісну картину сприйнѐттѐ. 

Вітчизнѐна дослідницѐ Ж. Карташова стверджую, що інтегративний 

підхід у навчанні впливаю на формуваннѐ сучасного типу мисленнѐ. Його 

основними характеристиками ю: глибина (інтегративні зв’ѐзки уможливляять 

підготовка педагога підготовка музиканта 

Загально професійні дисципліни 
(педагогіка, психологіѐ, 
педтехнології, психолого-
педагогічний практикум, 
методологіѐ педагогіки 
мистецької освіти та ін.), 
написаннѐ курсових робіт, участь 
у науково-практичних 
конференціѐх  

дисципліни предметної 
підготовки (історіѐ 
зарубіжної та вітчизнѐної 
музики, сольфеджіо, клас 
основного й додаткового 
музичного інструмента, класс 
хорового диригуваннѐ та ін.), 
участь у концертах, 
конкурсах, відвідуваннѐ та 
оглѐд і переглѐд майстер-
класів, відкритих занѐть, 
індивідуальна самостійна 
підготовка студентів  

інтеграціѐ 

Навчальна та педагогічна практика, музично-педагогічні практикуми, написаннѐ 
випускних кваліфікаційних робіт, дослідницька робота. 
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глибше проникненнѐ у властивість ѐвища, об’юкта, процесу); гнучкість 

(здатність до рухомості, зміни принципів розв’ѐзаннѐ проблем); стійкість 

(свідомий, а не механічний пізнавальний процес, і ѐк результат – формуваннѐ 

фундаментальних знань); усвідомленість (можливість розуміти, узгоджувати 

нові знаннѐ з іншими, вже відомими) (Карташова, 2015). 

З метоя оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва з урахуваннѐм викладених вище особливостей, на 

думку вченої, варто розробити такі методичні засади здійсненнѐ інтеграції 

музично-виконавських дисциплін:  

- корекціѐ навчальних планів і програм з урахуваннѐм можливостей 

новітніх методик у галузі музичного мистецтва;  

- оновленнѐ змісту освітньо-професійних програм з урахуваннѐм 

вимог сьогоденнѐ;  

- оріюнтуваннѐ на музично-виконавські види діѐльності майбутнього 

вчителѐ музичного мистецтва (ілястраціѐ музичних творів, акомпануваннѐ 

солістам-вокалістам, солістам-інструменталістам, вокально-хоровим і 

хореографічним колективам);  

- урахуваннѐ індивідуальних особливостей, здібностей і запитів 

студентів;  

- фундаменталізаціѐ змісту музично-виконавських знань, умінь і 

навичок ѐк основи перспективного розвитку виконавських можливостей 

майбутнього вчителѐ музики;  

- розробленнѐ методичного забезпеченнѐ длѐ інтеграції музично-

виконавських знань, умінь і навичок студентів у процесі фахової підготовки 

в закладі вищої освіти (Карташова, 2015, с. 82).  

Інтеграціѐ професійних знань, навичок і вмінь майбутніх учителів 

музичного мистецтва у процесі підготовки забезпечую їх варіативність, 

завдѐки чому під час навчаннѐ ю можливість урахуваннѐ реального рівнѐ 

творчих та інтелектуальних здібностей, а також пізнавальних інтересів 

студентів. З’ѐсуваннѐ ролі й місцѐ кожної навчальної дисципліни в освіті 

майбутніх учителів музичного мистецтва, ураховуячи кваліфікація та 

навчальну програму, полѐгаю у визначенні характеру й обсѐгу знань, умінь і 

навичок, ѐкі студент маю набути у процесі вивченнѐ означеної дисципліни. 

Як вважаять Т. Бесшапошнікова та С. Школьнік, нині система освіти 

зоріюнтована на продуктивно розвивальний інтегрований підхід, ѐкий 

передбачаю таке поюднаннѐ навчальних предметів, за ѐкого відбуваютьсѐ 

складна внутрішнѐ взаюмодіѐ та взаюмопроникненнѐ наукових знань. 

Одніюя з основних функцій інтегрованого підходу до освітнього процесу 
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педагогів-музикантів ю формуваннѐ загальної системи знань про музичне 

мистецтво (Бесшапошнікова та Школьнік, 2015, с. 22).  

Незаперечним ю те, що в результаті традиційного розподілу 

навчальних предметів студенти отримуять певні знаннѐ, але вони не 

відрізнѐятьсѐ від тіюї системності знань, понѐть і навичок, ѐкі можна 

отримати під час застосуваннѐ інтегрованих форм навчаннѐ.  

Без сумніву, інтеграціѐ ю процесом створеннѐ юдиного, нерозривного 

цілого, базуютьсѐ на основі поюднаннѐ в юдине ціле елементів різних 

навчальних предметів та потребую координації, узгодженнѐ навчальних 

програм споріднених дисциплін, ретельної розробки предметного 

взаюмозв’ѐзку.  

Зауважимо, що інтегративний підхід у процесі фортепіанного 

навчаннѐ маю змогу реалізовуватись у різних формах організації навчальної 

діѐльності, ѐк-от:  

1) традиційних курсах навчальних дисциплін, ѐкі прагнуть до 

міжпредметних зв’ѐзків;  

2) комплексних курсах навчальних дисциплін;  

3) інтегрованих, синтетичних курсах.  

Т. Бесшапошнікова та С. Школьнік наголошуять, що прагненнѐ до 

міжпредметних зв’ѐзків у традиційних курсах проѐвлѐютьсѐ в тенденції 

взаюмодії дисциплін, переглѐду їх змісту, мети й завдань. Комплексні курси 

навчаннѐ, у своя чергу, ю поюднаннѐм елементів різних дисциплін на 

основі певної цілісності за збереженнѐ сутнісної своюрідності складових 

елементів. А синтетичні, інтегровані курси навчаннѐ ю результатом 

формуваннѐ нового, синтетичного предмета. Означені курси, ѐк засіб 

організації освітнього процесу, ю складником теорії та практики 

міжпредметних зв’ѐзків. Вони не відмінѐять традиційно-предметних, а 

співіснуять та взаюмодіять із ними, відображаячи юдність процесів 

інтеграції та диференціації (Бесшапошнікова та Школьнік, 2015). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Здійсненнѐ 

принципу інтеграції у процесі фортепіанного навчаннѐ майбутніх учителів 

музичного мистецтва, на наш поглѐд, сприѐтиме забезпечення 

самовизначеннѐ й самореалізації фахівцѐ в різних сферах професійної та 

суміжної з нея діѐльності, розвитку системного мисленнѐ професіонала, 

що дозволѐю схоплявати ѐвища в усіх їх взаюмозв’ѐзках, забезпечення 

цілісного розвитку особистості, установлення тісніших зв’ѐзків навчаннѐ з 

практичноя діѐльністя. 
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Інтегративний підхід у процесі фортепіанного навчаннѐ майбутніх 

учителів музичного мистецтва ю сукупністя прийомів, процесом і 

результатом взаюмодії його структурних складових, що виражаютьсѐ його 

теоретико-практичноя підготовленістя, та сприѐю розвиткові всебічної 

особистості. Інтегративний підхід в освітньому процесі дозволѐю 

активізувати творчі здібності, реалізувати всі функції навчаннѐ (освітня, 

розвивальну та виховну), ѐкі перебуваять у постійному взаюмозв’ѐзку. 

Інтегративний підхід у фортепіанному навчанні майбутніх учителів 

музичного мистецтва забезпечить ефективність матеріалу, що подаютьсѐ. 

Результатами інтегративного підходу можуть стати: 

-систематизаціѐ знань; 

-комплексне застосуваннѐ знань і вмінь; 

-посиленнѐ пізнавальної активності студентів; 

-досѐгненнѐ поставленої мети, результативності. 

Інтегративний підхід – це своюрідна методологічна стратегіѐ, 

спрѐмована на об’юднаннѐ всіх ланок освітнього процесу, вихід на більш 

високий рівень ѐкості. 

На подальше вивченнѐ заслуговуять питаннѐ розробленнѐ 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на 

засадах інтегративного підходу. 
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РЕЗЮМЕ 
Еременко Ольга. Подготовка будущих учителей музыкального искусства в 

процессе фортепианного обучениѐ на основе интегративного подхода. 
В статье выѐснены теоретико-методические основы интегративного 

подхода в подготовке будущих учителей музыкального искусства в процессе 
фортепианного обучениѐ. Установлено, что интегративный подход в подготовке 
будущих учителей музыкального искусства в процессе фортепианного обучениѐ 
ѐвлѐетсѐ совокупностья приемов, процессом и результатом взаимодействиѐ его 
структурных составлѐящих, что выражаетсѐ его теоретико-практической 
подготовленностья, и способствует развития всесторонней личности. Доказано, 
что интегративный подход в образовательном процессе позволѐет 
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активизировать творческие способности, реализовать все находѐщиесѐ в 
постоѐнной взаимосвѐзи функции обучениѐ (образовательнуя, развиваящуя и 
воспитательнуя). Интегративный подход – это своеобразнаѐ методологическаѐ 
стратегиѐ, направленнаѐ на объединение всех звеньев образовательного процесса 
подготовки будущих учителей музыкального искусства в процессе фортепианного 
обучениѐ, выход на более высокий уровень качества. 

Ключевые слова: интеграциѐ, интегративный подход, музыкальное 
искусство, будущие учителѐ музыкального искусства, фортепианное обучение. 

SUMMARY 
Yeremenko Olha. Training of future teachers of musical art in the process of piano 

learning on the basis of an integrative approach. 

The article clarifies the theoretical and methodological principles of an integrative 

approach in the training of future musical art teachers in the process of piano learning. It is 

determined that the integrative approach in the training of future musical art teachers in the 

process of piano learning is a set of techniques, process and result of interaction of its structural 

components, which is expressed by its theoretical and practical training, and promotes the 

development of a comprehensive personality. It is proved that the integrative approach in the 

educational process allows to activate creative abilities, to realize all functions of training 

(educational, developing and upbringing) which are in constant interrelation. 

Methodological foundations of realization of integration of musical-performing 

disciplines are developed: correction of curricula and programs taking into account possibilities of 

the newest techniques in the field of musical art; updating the content of educational and 

professional programs taking into account the requirements of today; orientation on musical-

performing types of activity of the future teacher of musical art (illustration of musical works, 

accompaniment to soloists-vocalists, soloists-instrumentalists, vocal-choral and choreographic 

collectives); taking into account individual features, abilities and requests of students; 

fundamentalization of the content of musical-performing knowledge, skills and abilities as the 

basis of perspective development of performing abilities of the future musical art teacher; 

development of methodological support for the integration of musical-performance knowledge, 

skills and abilities of students in the process of professional training in the higher education 

institution. 

Forms of organization of educational activity in which the integrative approach in the 

course of piano training is realized, are offered, such as: 

1) traditional courses of disciplines that seek interdisciplinary links; 

2) comprehensive courses of academic disciplines; 

3) integrated, synthetic courses. 

It is noted that the integrative approach is a kind of a methodological strategy aimed 

at uniting all parts of the educational process of training future musical art teachers in the 

process of piano learning, reaching a higher level of quality. 

It is determined that the integrative approach in piano teaching of future musical art 

teachers will ensure the effectiveness of the submitted material. The results of an integrative 

approach can be: systematization of knowledge; comprehensive application of knowledge and 

skills; strengthening the cognitive activity of students; achievement of the set goal, efficiency. 

Key words: integration, integrative approach, musical art, future teachers of musical 

art, piano training. 
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ПІДПРИЄМНИЦЬКА АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

У статті розглѐнуто теоретичні аспекти дослідженнѐ підприюмницької 
активності, ѐкі виходѐть із основних концептуальних положень аналізу її 
мотиваційно-особистісної, поведінкової і соціокультурної складових. 
Конкретизовано проѐви підприюмницької активності на психічному, особистісному, 
поведінковому і соціальному рівнѐх. Визначено у структурі підприюмницької 
активності вчителѐ початкової школи особистісного, соціального та професійного 
компонентів. Автором запропоновано напрѐми розвитку підприюмницької 
активності на основі формули «Нової української школи». Відповідно до нашої 
концепції, підприюмницька активність, ѐк основна складова професійно-педагогічного 
підприюмництва, передбачаю високий рівень розвитку незалежності, творчості, 
інноваційності, оріюнтації на постійне навчаннѐ. Подальші наукові пошуки автора 
пов’ѐзані з розробкоя освітніх програм семінарів-тренінгів щодо розвитку 
підприюмницької активності вчителів початкової школи, що дозволить 
спостерігати динаміку процесу формуваннѐ професійно-педагогічного 
підприюмництва й деталізувати предмет дослідженнѐ. 

Ключові слова: підприюмництво, професійний розвиток, підприюмницька 
активність, рівні підприюмницької активності. 

 

Постановка проблеми. Трансформаціѐ системи освіти в Україні 

відбуваютьсѐ в напрѐмі її подальшої модернізації відповідно до 

загальноювропейських і світових стандартів, інтенсифікації, технізації та 

інформатизації освітнього процесу, що відображено в низці державних 

освітніх нормативно-правових документів: Закон України «Про освіту» 

(2017 р.), Національна стратегіѐ розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року (2013 р.), Концепціѐ розвитку освіти України (2015 р.), Державний 

стандарт початкової освіти (2018 р.), Концепціѐ «Нової української школи» 

(2017 р.), Концепціѐ розвитку педагогічної освіти (2018 р.) тощо. Цими 

документами розкриваютьсѐ важливість професійного розвитку вчителів, ѐкі 

здатні впроваджувати інноваційні підходи до організації освітнього процесу, 

маять високий рівень професіоналізму, творчості й особистої активності, 

виѐвлѐять прагненнѐ до безперервного професійного зростаннѐ відповідно 

до потреб і вимог суспільства. Реалізаціѐ цих завдань потребую розвитку 

професійних компетентностей педагога, необхідних длѐ успішної організації 

освітнього процесу, формуваннѐ мотивації до педагогічної діѐльності, 

ініціативність та підприюмливість, вихованнѐ професійно значущих ѐкостей, а 

також бажаннѐ та здатності навчатисѐ впродовж життѐ. Водночас, 
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особливого значеннѐ набуваю професійний розвиток вчителів початкових 

класів, оскільки, працяячи з молодшими школѐрами, вони завдѐки своїй 

діѐльності закладаять фундамент подальшого становленнѐ учнів, і від рівнѐ 

професійного розвитку педагога, його готовності до самовихованнѐ та 

саморозвитку залежить не лише ѐкість освіти дітей, але й формуваннѐ їх ѐк 

особистостей, майбутніх фахівців, громадѐн України. Так, згідно з Державним 

стандартом початкової освіти (2018 р.), учитель початкових класів повинен 

володіти базовими знаннѐми та ѐкостѐми, мати здатність до аналізу власної 

педагогічної діѐльності, постійно вдосконалявати професійні вміннѐ та 

навички, накопичувати та розвивати особистісні ресурси, використовувати 

педагогічні інновації, що і визначаютьсѐ підприюмницькоя активністя в 

структурі його професійного розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз сучасних наукових концептів 

підприюмництва в педагогічній, соціологічній, економічній і психологічній 

літературі даю підстави констатувати, насамперед, спрѐмованість 

дослідницької уваги на проблеми загальної наукової інтерпретації 

підприюмництва за умов формуваннѐ і розвитку (Р. Кантильйон, Ж.-Б. Сей, 

А. Маршалл, П. Друкер, Р. Хізріч, К. Вернерід та ін.), означеннѐ підприюм-

ництва з позицій всебічного аналізу соціальних змін у контексті трансформа-

ційного процесу (Е. Афонін, Є. Головаха, В. Пилипенко, Н. Паніна, В. Ворона, 

В. Хмелько та ін.), дослідженнѐ проблематики активації особистісного 

потенціалу лядини, зокрема, в аспекті поведінкових вимірів підприюмницької 

активності (Д. Мак-Клеланд, Г. Морнінгстар, О. Злобіна, Є. Сірий, О. Донченко, 

Ю. Пачковський та ін.), вивченнѐ соціокультурного аспекту підвалин 

підприюмницької активності (В. Боженко, А. Ручка, О. Бондаренко, Н. Комих та 

ін.). При цьому недостатньо дослідженоя постаю проблема вивченнѐ 

підвалин та умов суспільних проѐвів підприюмницької активності вчителѐ ѐк 

складової його професійного розвитку. Вітчизнѐні науковці приділѐять велику 

увагу дослідження динаміки розвитку активності підприюмницької діѐльності. 

До науковців, ѐкі здійснявали детальний аналіз показників активності 

підприюмницької діѐльності, можна віднести таких учених, ѐк О. Демешок, 

Г. Андрощук, І. Жилѐюв, Б. Чижевський та М. Шевченко, І. Мазур, В. Маргасова, 

Н. Тимошенко і Н. Меньших, Е. Забарна, В. Геюць та багато інших. 

Ураховуячи актуальність досліджуваної наукової проблематики та 

недостатню її висвітленнѐ в літературних джерелах доцільним ю обрати таке 

завданнѐ: проаналізувати сучасний стан підприюмницької активності на 

основі дослідженнѐ її впливу на професійний розвиток учителѐ початкової 

школи. 
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Мета статті полѐгаю в розкритті теоретичних аспектів 

підприюмницької активності педагога ѐк складової процесу формуваннѐ 

професійно-педагогічного підприюмництва вчителѐ початкової школи 

через дефінітивний аналіз наукових розвідок із проблем підприюмництва.  

Методи дослідженнѐ. Длѐ вирішеннѐ поставлених завдань, 

досѐгненнѐ мети було використано такі методи дослідженнѐ: теоретичні: 

системно-аксіологічний, структурно-порівнѐльний, структурно-логічний, 

теоретичний аналіз педагогічної, фундаментально-філософської, 

управлінської літератури, нормативних документів, матеріали періодичних 

фахових і науково-метричних видань із теми дослідженнѐ; структурно-

логічний аналіз та систематизаціѐ – із метоя характеристики особливостей 

професійного розвитку вчителѐ початкової школи; зіставленнѐ різних 

поглѐдів на проблему; узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Теоретичні основи дослідженнѐ 

підприюмницької активності маять виходити з основних концептуальних 

положень аналізу її мотиваційно-особистісної, поведінкової і 

соціокультурної складових. На сьогодні дискусійним залишаютьсѐ 

теоретико-методологічне співвіднесеннѐ окремих складових (й, 

відповідно, понѐть) підприюмництва ѐк цілісного феномену, зокрема, 

підприюмництво, підприюмницька поведінка, підприюмницька активність, 

підприюмницька ініціатива тощо. Окремі дослідники ѐк ототожняять ті чи 

інші складові підприюмницького феномена, так і розводѐть їх ѐк самосійні. 

Якщо не уточнявати засади, на ѐких відбуваютьсѐ таке ототожненнѐ чи 

відокремленнѐ, на наш поглѐд, це може містити в собі певні небезпеки, 

породжувати низку міфів та упереджень, призводити до зайвого 

подвоюннѐ дефініцій, викривлѐти дослідницьке поле підприюмництва. 

Порѐд із понѐттѐм «підприюмництва» в літературі існую ще один 

термін — «підприюмницька активність» (Пономарев, 2014). 

Підприюмництво в цьому випадку розглѐдаютьсѐ ѐк форма активності 

індивіда. У науковій літературі виокремляять такі його особливості: 

1) розробка форми підприюмницької активності відповідно до 

накопиченого соціального досвіду; 2) предметна спрѐмованість 

підприюмницької діѐльності; 3) суб’юктивна оріюнтованість підприюмницької 

діѐльності на основі потреби й мотивації конкретного підприюмцѐ; 

4) засвоюннѐ діѐльності здійсняютьсѐ під час використаннѐ процесів 

усвідомленнѐ внутрішніх мотивів і переході їх у зовнішні впливи. Багато в 

чому цей підхід пов’ѐзаний із вивченнѐм структури підприюмницької 

діѐльності, що, наприклад, було реалізовано в дослідженні Є. Климової, 
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ѐка виокремляю підприюмницькі мотиви й психологічні ресурси 

підприюмцѐ ѐк особистості з характерними ѐкостѐми стратегічного 

мисленнѐ, ініціативи, працездатності. При цьому увага акцентуютьсѐ на 

таких основних мотивах: потреба у владі, прагненнѐ до самостійності та 

самоактуалізації. Феномен підприюмницької активності, на наш поглѐд, 

можна представити у виглѐді двох складових: психологічної та 

процесуальної. Психологічна складова вклячаю, насамперед, особистісні 

характеристики педагога, а процесуальна складова передбачаю вирішеннѐ 

конкретних завдань. Конкретизаціѐ проѐвів підприюмницької активності 

знаходить свою відображеннѐ на психічному, особистісному, 

поведінковому і соціальному рівнѐх (див. табл. 1).  

Таблицѐ 1  

Ознаки проѐву підприюмницької активності на різних рівнѐх  

(за Ю. Р. Пачковським) 
Рівень активності Ознаки проѐву 

Психічний – сукупність психодинамічних ознак, що характеризуять прагненнѐ 
індивіда до діѐнь;  
– швидкість, енергійність та інтенсивність виконуваних лядиноя 
поведінкових актів та рухів; 
– темперамент і його зовнішні поведінкові проѐви; 
– здібності і сенситивність лядини;  
– вольова сфера; 
– динамічні ознаки прийому та обробки інформації 

Особистісний – спрѐмованість особистості;  
– мотиваційні основи діѐльності та поведінки;  
– ставленнѐ до себе, навколишніх, ситуації в цілому;  
– комплекс психологічних рис, необхідних длѐ реалізації діѐльності;  
– можливості особистості; 
– процеси, пов’ѐзані з прийнѐттѐм рішеннѐ 

Поведінковий – кількісні і ѐкісні параметри поведінкових дій;  
– інтенсивність взаюмодії з іншими, навколишнім середовищем;  
– спосіб виконаннѐ дій;  
– спосіб залученнѐ знарѐдь і ресурсів;  
– стратегіѐ і тактика поведінки;  
– модель поведінки;  
– міра свободи (зв’ѐзано(зв’ѐзаності) дій;  
– нормативність у регуляванні поведінкових дій 

Соціальний – присутність лідерства;  
– особливості розподілу ролей, функцій, обов’ѐзків у соціальних 
взаюмодіѐх;  
– співвідношеннѐ формальних і неформальних структур;  
– спосіб впливу на інших лядей; 
– ступінь структурованих відносин 
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Підприюмницька активність здебільшого відображаю внутрішні 

психологічні й соціальні складові активності, ѐкі базуятьсѐ на цілѐх, 

мотивах, очікуваннѐх і намірах (Климова, 2004). 

У структурі підприюмницької активності вчителѐ початкової школи ми 

припускаюмо існуваннѐ декількох компонентів. Ці компоненти ми 

позначили ѐк особистісний, соціальний та професійний, за результатами 

аналізу сучасних моделей підприюмництва, ѐкі враховуять не тільки 

параметри особистості, а й особливості взаюмодії особистості з соціальним 

оточеннѐм, професійний розвиток особистості, вплив способу життѐ та 

низку інших чинників. У підході, реалізованому Д. Мак-Клелландом, 

особистісна складова розкриваютьсѐ через понѐттѐ компетенції, ѐкі по суті 

ѐвлѐять собоя базові властивості або ѐкості особистості, що визначаять 

успішність індивіда в певному виді діѐльності або активності. Соціальний 

компонент забезпечую взаюмодія вчителѐ та соціуму, сприѐю формування 

соціальної ролі, що відповідаю реалізації підприюмницької активності в 

суспільстві. Професійний компонент вклячаю досвід особистості, що надаю 

їй можливості бути суб'юктом підприюмницької діѐльності. 

Таким чином, першочерговим у понѐтті підприюмницької активності ю 

більш широкий контекст розуміннѐ активності індивіда, спрѐмований на 

діѐльну взаюмодія та перетвореннѐ освітнього середовища. І саме такий 

підхід передбачаю зверненнѐ до проблеми особистості, її ціннісно-

мотиваційної сфери, до аналізу поведінкового та соціокультурного 

простору лядської активності. Також слід зазначити, що саме це понѐттѐ 

втіляю ідея щодо наѐвності підприюмницького потенціалу в будь-ѐкої 

лядини на рівні факторів особистісної природи та їх продовженнѐ в 

конкретній реалізації поставлених цілей і завдань та системі соціальних 

зв’ѐзків. На основі аналізу різних підходів до феномену підприюмництва 

можна виокремити дві усталені традиції вивченнѐ простору 

підприюмництва. Сутність першої зводитьсѐ до осмисленнѐ предметної 

сторони діѐльності вчителѐ за допомогоя виокремленнѐ критеріїв 

підприюмництва, на основі ѐких описуятьсѐ функції та характеристики її 

суб'юкта. Друга передбачаю дослідженнѐ «внутрішнього моменту» 

підприюмництва, а саме того, що дозволѐю педагогу реалізовувати подібну 

активність. При цьому підприюмництво розуміютьсѐ не стільки ѐк професіѐ, 

скільки ѐк специфічний спосіб життѐ, де підприюмець виступаю в ролі його 

носіѐ ѐк цілісна, неподільна особистісна система.  

M.S. Lavaroni, D.E. Leisey наголошуять, що длѐ ефективного 

функціонуваннѐ шкіл необхідна «нова модель функціонуваннѐ», здатна 
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«випустити підприюмницький дух учителѐ». Це сприѐтиме розробці 

програм, продуктів, послуг та/або технологій, ѐкі безпосередньо 

адаптовані до цілей та структури державних шкіл. Причому автори 

наголошуять, що це особлива модель, ѐка відрізнѐютьсѐ від моделей 

комерційних та некомерційних організацій. Автори вводѐть понѐттѐ 

«Edupreneurism» (внутрішньоорганізаційне підприюмництво в освіті) та 

підкресляять його значеннѐ длѐ сфери освіти, ѐке полѐгаю в підвищенні 

мотивації талановитих, ініціативних та активних учителів залишатисѐ в 

професії та вдосконалявати процес навчаннѐ (Lavaroni, 2014). В 

американській практиці використовуятьсѐ понѐттѐ «Edupreneur» (educator 

«освітѐнин» + entrepreneur «підприюмець») (Lăcătu, 2016) та 

«Teacherpreneur» (teacher «учитель» + entrepreneur «підприюмець») 

(Міньковська, 2017).  

M. Lavaroni, D. Leisey визначаять Edupreneur ѐк «особу в державних 

школах, ѐка бере на себе відповідальність у створенні та розробці програми, 

продукту, послуги та/або технології длѐ покращеннѐ навчаннѐ відповідно до 

заѐвлених цілей та підтримки ціюї організації» (Lavaroni, 2014). Згідно з 

ресурсом Освітньої фундації Дж. Лукаса «Edutopia», Teacherpreneur (учитель-

підприюмець) об’юдную імідж інноваційного вчителѐ класу з ризикованим та 

підприюмницьким лідером (Lavaroni, 2014). Це педагоги – професіонали і 

професіоналки, ѐкі викладаять у школах, але також маять час, сили і 

бажаннѐ длѐ реалізації власних підприюмницьких ідей. Хтось із них створяю 

онлайн-курси або позашкільні програми і майстер-класи, хтось фокусуютьсѐ 

на громадській або бізнес-діѐльності, використовуячи грантові можливості, 

інші розроблѐять нові освітні технологічні рішеннѐ, зміняять стандарти або 

працяять із батьківством. Талановиті педагоги, незадоволені застарілими 

книгами й іншими освітніми продуктами, демонструять надзвичайне 

бажаннѐ і здатність розвивати свій соціальний бізнес – і змінявати не тільки 

освітні технології, але і будь-ѐкий інший аспект життѐ (Міньковська, 2017). 

І. Міньковська у своїй статті на офіційному сайті «Нової української школи» 

наводить аргументи, чому саме шкільні вчителі маять всі шанси ставати 

успішними підприюмцѐми. Авторка говорить, що бути успішним освітѐнином 

настільки ж складно, ѐк і бути успішним підприюмцем. Адже цѐ професіѐ 

вимагаю такої ж комбінації ѐкостей: відданості своїй справі, здатності 

імпровізувати й широти поглѐдів. Учительство так само маю піклуватисѐ не 

тільки про власний розвиток, але й про розвиток кожного зі своїх учнів і 

підприюмства загалом – школи. І. Міньковська наводить такі тези: 
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1) ѐк і успішні підприюмці, успішні педагоги працяять не тільки задлѐ 

фінансової стабільності, але й длѐ того, щоб розв’ѐзувати конкретні 

проблеми і впливати на те, куди і ѐк рухаютьсѐ світ; 

2) середньостатистичний учитель приймаю 1 500 освітніх рішень за 

один шкільний день. Длѐ багатьох дітей вчителі ю медсестрами, нѐнѐми, 

кухарѐми і друзѐми одночасно. Звичайний український клас можна 

порівнѐти з корпоративним навчаннѐм 30-ти нових співробітників. Відтак, 

мультизадачність і вміннѐ розставлѐти пріоритети ю обов’ѐзковими 

характеристиками ѐк успішного бізнесмена, так і успішного педагога; 

3) шкільні педагоги ю природними фандрейзерами. Вони вчатьсѐ 

залучати до своїх ініціатив батьківство, керівництво, місцеву владу й бізнес. 

Ніколи не боѐтьсѐ зробити запит і виголосити натхненну промову на 

підтримку свого проюкту; 

4) учительство завжди знаю, коли потрібно відкинути план уроку і 

почати імпровізувати. Одне дитѐче запитаннѐ може повести урок у зовсім 

іншому напрѐму. Увага цілого класу може бути втрачена, ѐкщо одній 

дитині в певний момент стало нудно. Діти з інвалідністя. Зміни стандартів. 

Перекрояваннѐ бяджетів. Нові підручники. Педагоги вміять адаптуватисѐ 

і роблѐть це дуже швидко; 

5) усі ці навички й таланти притаманні не тільки іноземному 

вчительству, а й українському – у багатьох випадках навіть більшоя міроя. 

Наші педагоги – за всіюї поваги до інших професій – часто ю 

найосвіченішими, найпрогресивнішими лядьми в своїх регіонах, особливо 

в маленьких містах і селах, де школа ю центром життѐ (Міньковська, 2017).  

Отже, на нашу думку, можемо говорити про те, що сутність 

підприюмництва в закладах загальної середньої освіти полѐгаю в тому, що в 

школах створяятьсѐ умови длѐ проѐву підприюмницької активності 

освітнього персоналу, за рахунок чого відбуваютьсѐ продукуваннѐ 

інноваційних підприюмницьких ідей, їх реалізаціѐ та створеннѐ нових 

освітніх продуктів/послуг/процесів та інших інновацій, з метоя підвищеннѐ 

ѐкості освіти, розвитку освітньої організації, підвищеннѐ ефективності її 

діѐльності та конкурентоздатності, підвищеннѐ задоволеності працея та 

відданості вчителів. 

Підкресляячи сьогоденну актуальність розвитку підприюмництва, 

проаналізуюмо роль підприюмництва в реалізації Концепції «Нова 

українська школа». Формула «Нової української школи» складаютьсѐ з 

дев’ѐти клячових компонентів:  
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1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, 

потрібних длѐ успішної самореалізації в суспільстві. 

2. Умотивований учитель, ѐкий маю свободу творчості й розвиваютьсѐ 

професійно. 

3. Наскрізний процес вихованнѐ, ѐкий формую цінності. 

4. Децентралізаціѐ та ефективне управліннѐ, що надасть школі 

реальну автономія. 

5. Педагогіка, що ґрунтуютьсѐ на партнерстві між учнем, учителем і 

батьками. 

6. Оріюнтаціѐ на потреби учнѐ в освітньому процесі, дитиноцентризм. 

7. Нова структура школи, ѐка даю змогу добре засвоїти новий зміст і 

набути компетентності длѐ життѐ. 

8. Справедливий розподіл публічних коштів, ѐкий забезпечую рівний 

доступ усіх дітей до ѐкісної освіти. 

9. Сучасне освітню середовище, ѐке забезпечить необхідні умови, 

засоби й технології длѐ навчаннѐ учнів, освітѐн, батьків не лише в 

приміщенні навчального закладу (Бібік, 2017). 

Одніюя з важливих складових формули «Нової української школи» ю 

позиціѐ вмотивованого вчителѐ. «Нова школа потребую нового вчителѐ, 

ѐкий зможе стати агентом змін. Реформоя передбачено низку стимулів 

длѐ особистого і професійного зростаннѐ, з метоя залученнѐ до професії 

найкращих. Українська школа буде успішна, ѐкщо до неї прийде успішний 

учитель. Велику увагу буде зосереджено на матеріальному стимуляванні» 

(Нова українська школа, 2017). Підприюмницька активність учителѐ сприѐю 

підвищення мотивації праці, за рахунок, насамперед, задоволеннѐ потреб 

у самореалізації. Як наслідок, підвищуютьсѐ задоволеність роботоя. Окрім 

того, упровадженнѐ підприюмництва дозволѐю залучити додаткові кошти і 

длѐ матеріального стимуляваннѐ роботи педагогів. Відтак, учитель «Нової 

української школи» маю свободу творчості й розвиваютьсѐ професійно. 

«Насамперед творчому та відповідальному вчителя, ѐкий постійно працяю 

над собоя, буде надано академічну свободу. Учитель зможе готувати 

власні авторські навчальні програми, власноруч обирати підручники, 

методи, стратегії, способи й засоби навчаннѐ; активно виражати власну 

фахову думку. Держава гарантуватиме йому свободу від втручаннѐ у 

професійну діѐльність». Відповідно до нашої концепції, підприюмницька 

активність, ѐк основна складова професійно-педагогічного 

підприюмництва, передбачаю високий рівень розвитку незалежності, 

творчості, інноваційності, оріюнтації на постійне навчаннѐ. 
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На нашу думку, учителя початкової школи необхідно розвивати 

підприюмницьку активність за такими основними напрѐмами:  

1) здатність адаптуватисѐ до трансформаційних освітніх змін, що 

дозволить учителя бути гнучким і швидко пристосуватисѐ до сучасного 

цифрового світу. Від успішної діѐльності в період адаптації залежить 

зміцненнѐ професійної мотивації, подальший професійний розвиток 

учителѐ початкової школи;  

2) комунікаціѐ та постійна співпрацѐ допоможе вчителя налагодити 

партнерські стосунки з усіма учасниками освітнього процесу. Сучасному 

вчителя початкової школи важливо знати та вміти користуватисѐ і 

сучасними засобами комунікації (соціальні мережі, сайт школи, блог, 

електронна пошта, мобільні додатки тощо);  

3) креативність ѐк найбільш ефективний інструмент, ѐкий учитель 

може використовувати в освітньому процесі. Креативні вчителі здатні 

вироблѐти нові ідеї та унікальні способи залученнѐ учнів до навчаннѐ, 

адже чим вищоя ю креативність вчителѐ, тим більше шансів длѐ розвитку 

творчого потенціалу учнів; 

4) лідерство сьогодні допоможе вчителя виконувати роль 

фасилітатора, наставника, консультанта, мотиватора, менеджера, агента 

змін, практикувати Classroom Management, заохочувати та вести до 

вершини успіху;  

5) інноваційність допоможе вчителя бути інформаційно, медіа та 

ІКТ-грамотним, готовим спробувати нові речі, від нових освітніх додатків 

до навичок навчаннѐ й електронних пристроїв. Інноваційний засіб означаю 

не тільки використовувати нові речі, але й зацікавлявати своїх учнів, 

створяячи зв’ѐзки в реальному житті та розвивати творчий розум;  

6) інтернет-репутаціѐ потрібна вчителя, щоб керувати своюя онлайн-

репутаціюя. Учителя початкової школи важливо знати ѐк вироблѐти та 

публікувати цінний контент, ѐкі соціальні мережі ю безпечними та 

корисними длѐ вчителів. У ця цифрову епоху важливо постійно 

оновлявати нові технології навчаннѐ, знаходити матеріали та ресурси длѐ 

учнів, ѐкі будуть цікаві длѐ них;  

7) розуміннѐ освітніх технологій потрібне вчителя не просто длѐ 

того, щоб розуміти найновіші технології, але й також знати про особливості 

кліпового мисленнѐ учнів, ѐкі цифрові інструменти відповідаять віковим 

особливостѐм, уподобаннѐм ваших учнів, можливості критично мислити, 

бути інноваційними, адаптованими, щоб бути успішними не тільки в школі, 

а й у житті;  
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8) навчаннѐ впродовж життѐ ю тіюя рушійноя силоя, що дозволить 

вчителя завжди бути професійно компетентним, успішним, позбавитисѐ 

стереотипів, завжди бути в тренді, шукати нові методики та форми роботи 

з учнѐми, створявати освітній продукт, упроваджувати інновації в освітню 

середовище та залишатисѐ затребуваним, конкурентним фахівцем на 

ринку праці.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

проведене дослідженнѐ, що спираютьсѐ на результати аналізу застосуваннѐ 

категорії «підприюмницька активність» у фаховій літературі, дозволѐю 

розглѐдати дану дефініція ѐк складову професійного розвитку вчителѐ 

початкової школи. Через підприюмницьку активність реалізуятьсѐ мотиви, 

здібності лядини, її творчий потенціал у конкретній площині реальної 

діѐльності. У процесі професійного розвитку вчитель початкової школи 

оволодіваю системоя професійно-важливих ѐкостей, складовими ѐкої ю 

комунікативні, мотиваційні, характерологічні, рефлексивні, освітні, 

інтелектуальні, психофізіологічні властивості, що формуять підприюмливу 

особистість. Результатами підприюмницької активності вчителѐ початкової 

школи ю: організаційний розвиток, організаційна культура; рівень 

задоволеності працея, самоефективність. Таким чином, запропоновані 

напрѐми підприюмницької активності допоможуть учителя початкової 

школи професійно розвиватисѐ, бути успішним у ХХІ столітті, адже 

професійний розвиток – це процес, у результаті ѐкого вчителя вдаютьсѐ не 

тільки зберегти, а й поліпшити ѐкість своїх професійних навичок та вмінь. 

Перспективи подальших досліджень ми вбачаюмо в розробці освітніх 

програм семінарів-тренінгів щодо розвитку підприюмницької активності 

вчителів початкової школи, що дозволить спостерігати динаміку процесу 

формуваннѐ професійно-педагогічного підприюмництва й деталізувати 

предмет дослідженнѐ.  
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РЕЗЮМЕ 
Кинах Нелѐ. Предпринимательскаѐ активность как составлѐящаѐ 

профессионального развитиѐ учителѐ начальной школы. 
В статье рассмотрены теоретические аспекты исследованиѐ 

предпринимательской активности, исходѐщие из основных концептуальных положений 
анализа ее мотивационно-личностной, поведенческой и социокультурной 
составлѐящих. Конкретизированы проѐвлениѐ предпринимательской активности на 
психическом, личностном, поведенческом и социальном уровнѐх. Определены в 
структуре предпринимательской активности учителѐ начальной школы личного, 
социального и профессионального компонентов. Автором предложены направлениѐ 
развитиѐ предпринимательской активности на основе формулы «Новой украинской 
школы». Согласно нашей концепции, предпринимательскаѐ активность как основнаѐ 
составлѐящаѐ профессионально-педагогического предпринимательства предполагает 
высокий уровень развитиѐ независимости, творчества, инновационности, ориентации 
на постоѐнное обучение. Дальнейшие научные изысканиѐ автора свѐзаны с 
разработкой образовательных программ семинаров-тренингов по развития 
предпринимательской активности учителей начальной школы, что позволит 
наблядать динамику процесса формированиѐ профессионально-педагогического 
предпринимательства и детализировать предмет исследованиѐ. 

Клячевые слова: предпринимательство, профессиональное развитие, 
предпринимательскаѐ активность, уровни предпринимательской активности. 

SUMMARY 
Kinakh Nelia. Entrepreneurship activity as a component of professional development 

of a primary school teacher. 
The article considers the theoretical aspects of the study of entrepreneurial activity, 

which are based on the main conceptual provisions of the analysis of its motivational-
personal, behavioral and socio-cultural components. Manifestations of the entrepreneurial 

http://www.edentrepreneurs.org/edupreneur.php
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activity on the mental, personal, behavioral and social levels are specified. Personal, social 
and professional components are defined in the structure of entrepreneurial activity of a 
primary school teacher. The purpose of the article is to reveal the theoretical aspects of 
entrepreneurial activity of a teacher as a component of the process of formation of 
professional and pedagogical entrepreneurship of a primary school teacher through a 
definitive analysis of scientific research on business problems. To achieve this goal the 
following research methods were used: theoretical: system-axiological, structural-
comparative, structural-logical, theoretical analysis of pedagogical, fundamental-
philosophical, management literature, normative documents, materials of periodical 
professional and scientific-metric publications on the research topic; structural-logical 
analysis and systematization – in order to characterize the features of professional 
development of primary school teachers; comparison of different views on the problem; 
generalization. The author proposes directions for the development of entrepreneurial 
activity on the basis of the formula of the “New Ukrainian School”. According to our concept, 
entrepreneurial activity, as the main component of professional and pedagogical 
entrepreneurship, involves a high level of development of independence, creativity, 
innovation, focus on lifelong learning. In the process of professional development, an 
elementary school teacher masters a system of professionally important qualities, the 
components of which are communicative, motivational, characterological, reflexive, 
educational, intellectual, psychophysiological properties that form an enterprising 
personality. Thus, the proposed areas of entrepreneurial activity will help primary school 
teachers to develop professionally, to be successful in the XXI century, because professional 
development is a process as a result of which teachers can not only maintain but also 
improve the quality of their professional skills and abilities. Further scientific research of the 
author is connected with development of the educational programs of seminars-trainings on 
the development of entrepreneurial activity of primary school teachers, which will allow to 
observe the dynamics of the process of formation of professional and pedagogical 
entrepreneurship and detail the subject of research. 

Key words: entrepreneurship, professional development, entrepreneurial activity, 
levels of entrepreneurial activity. 
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ВПЛИВ СТРЕСУ НА НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ 
 

У статті досліджено вплив стресу на навчальний процес студентів-медиків. 
Було виѐвлено, що онлайн форми навчаннѐ, тестові завданнѐ, відсутність особистого 
контакту з викладачем ю негативним аспектом у підготовці майбутніх медиків. 
Фізіологічноя основоя стресу ю взаюмодіѐ нервової та ендокринної системи організму 
лядини. Сучасна психологічна наука розмежовую понѐттѐ «фізіологічний стрес» та 
«психологічний стрес». З’ѐсовано, що тривалий стрес під час навчаннѐ наносить шкоду 
психологічному здоров’я студента та негативно впливаю на його успішність. Було 
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виѐвлено, що стрес ю частиноя студентського життѐ, однак правильно підібрані 
форми та методи навчаннѐ можуть знизити рівень стресу в студентів. 

Ключові слова: стрес, студент, навчальний процес, студентське життѐ, 
вплив, студент-медик. 

 

Постановка проблеми. Підготовка студентів-медиків ю відповідальним 

завданнѐм. Сукупність різних методів, форм та засобів навчаннѐ дозволѐять 

урізноманітнити навчальний процес. Однак, сучасні технології не вирішуять 

основних питань педагогіки. У зв’ѐзку з проблемами, ѐкі виникли в останній 

час (пандеміѐ, економічна нестабільність, безробіттѐ), виникла нагальна 

потреба у зміненні класичного уѐвленнѐ про навчальний процес. Звичайно, 

все це маю ѐк позитивні, так і негативні наслідки. 

Оскільки студент постійно навчаютьсѐ та маю вдосконалявати свої 

знаннѐ крок за кроком, особливу уваги треба приділити підготовці 

майбутніх лікарів. У сучасних умовах – це ю першочерговоя задачея, бо, ѐк 

показала ситуаціѐ, саме від лікарів залежить життѐ всього світу. Онлайн 

форма навчаннѐ, тестові завданнѐ, відсутність особистого контакту з 

викладачем – все це ю негативним аспектом у підготовці майбутніх 

медиків. Можна зазначити, що ці обставини ю одніюя з причин, ѐка 

призводить до стресу. Стрес – проблема сучасного суспільства. 

Аналіз актуальних досліджень. Понѐттѐ «стрес» досліджували такі 

вчені, ѐк О. Атаман, Л. Бейрам, Г. Гетью, С. Рібейро, Я. Федерова, 

Ю. Щербатих та інші. 

У сучасній літературі існую багато визначень понѐттѐ «стрес». Оскільки 

цей термін розглѐдаютьсѐ в кожній галузі науки, ми пропонуюмо розглѐнути 

цей термін ѐк соціальне ѐвище, що маю місце в педагогіці та справлѐю 

негативний вплив ѐк на фізичне, так і на психологічне здоров’ѐ студента. 

Мета статті – визначити вплив стресу на навчальний процес 

студентів-медиків. 

Під час дослідженнѐ застосувались такі методи дослідженнѐ, ѐк 

спостереженнѐ, порівнѐннѐ, аксіоматичний та гіпотетико-дедуктивний 

методи. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ початку ми розглѐнимо медичні 

аспекти стресу. Стрес – це стан напруженнѐ неспецифічних адаптаційних 

механізмів, ѐкий виникаю в разі дії на організм надмірних за силоя або 

патогенних факторів. Клінічно стрес виѐвлѐю себе комплексом структурних, 

функціональних і біохімічних змін, що отримали назву загального 

адаптаційного синдрому. Термін «стрес» уперше ввів у вжиток Г. Селью 

в1936 р. (Атаман, 2010, с. 460). 
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У лядей стрес може виникати під час взаюмодії з соціумом. Метоя 

стресу ю не тільки реагуваннѐ на руйнуячі чинники зовнішнього 

середовища, але й повертати організм до стабільних умов існуваннѐ. Стрес 

ю нормальним фізіологічним процесом длѐ нашого організму і це означаю, 

що в нас ю фізіологічні шлѐхи боротьби з ним.  

У медицині виділѐять три стадії стресу: стадіѐ тривоги, 

резистентності та виснаженнѐ. Розглѐнемо їх детальніше. 

I. Стадіѐ тривоги: 

a. підстадіѐ шоку характеризуютьсѐ короткочасним зменшеннѐм 

резистентності до патогенного фактора; 

b. підстадіѐ контршоку, опірність організму спочатку поновляютьсѐ, 

а потім підвищуютьсѐ; 

II. Стадіѐ резистентності характеризуютьсѐ стійким і тривалим 

збільшеннѐм опірності організму ѐк до фактора, що викликав стрес, так і до 

інших патогенних агентів; 

III. Стадіѐ виснаженнѐ настаю при дуже інтенсивній або тривалій дії 

патогенного фактора, а також в умовах функціональної слабкості 

адаптаційних механізмів (Атаман, 2010, с. 461). 

Отже, можемо зробити висновок, що розподіл стану стресу на стадії 

поѐсняютьсѐ тривалістя та інтенсивністя негативного фактору, ѐкий маю 

вплив на особистість. Фізіологічноя основоя стресу ю діѐ гормонів в 

організмі лядини. Виділеннѐ та взаюмодіѐ гормонів також відбуваютьсѐ в 

декілька етапів. Гормони, що виділѐятьсѐ під час стресу, визначаять 

розвиток трьох послідовних фаз ціюї реакції. 

I. Гостра фаза. Гормони, що вивільняятьсѐ в ця фазу, забезпечуять 

захист від падіннѐ артеріального тиску і об ’юму циркуляячої крові. 

II. Підгостра фаза. Характеризуютьсѐ мобілізаціюя ресурсів длѐ 

енергетичного й пластичного забезпеченнѐ систем, що здійсняять 

адаптація. Цьому слугую перерозподіл зазначених ресурсів між активно 

функціонуячими органами (серце, головний мозок) і структурами, що 

перебуваять у відносному спокої (скелетні м’ѐзи, травний канал, 

лімфоїдна і жирова тканини).  

III. Фаза довгострокової адаптації. Характеризуютьсѐ структурними 

змінами (гіпертрофіюя, гіперплазіюя) органів і тканин, що забезпечуять 

адаптація і перебуваять у стані гіперфункції (Атаман, 2010, c. 462). 

Отже, фізіологічноя основоя стресу ю взаюмодіѐ нервової та 

ендокринної системи організму лядини. На фізіологічному рівні можемо 

помітити, ѐк зміняютьсѐ стан лядини залежно від чинників, ѐкі впливаять 
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на організм. Однак, варто зазначити, що цей стан обов’ѐзково залежить від 

психологічних передумов. 

Тепер пропонуюмо розглѐнути стрес ѐк психологічний аспект нашого 

життѐ. Лядина кожного днѐ зустрічаютьсѐ зі «стресорами», це можуть бути 

будь-ѐкі фактори, ѐкі порушуять гомеостаз та збуджуять вищі центри 

нервової регулѐції, наслідком чого стаю виділеннѐ гормонів. Виходѐчи з 

цього, будь-ѐкий психологічний тиск, збудженнѐ або пригніченнѐ ю 

стресом.  

Основа стресу знаходитьсѐ не в психіці лядини, це ю фізіологічний 

процес захисту, ѐкий передбачаю синхронну діѐльність нервової та 

ендокринної систем організму. І реакціѐ на стрес однаково виражена, ѐк у 

дорослих, так і в дітей. Мозок лядини, ѐка потрапила в небезпечні або 

некомфортні умови, автоматично починаю виділѐти імпульси, длѐ того, 

щоб почала працявати симпатична нервова система разом з гормонами 

стресу, що буде викликати її захист. Длѐ прикладу, коли на лядину нападаю 

собака, вона може швидше бігти, активніше дихати та гучно кричати. 

Схожа ситуаціѐ буде виникати і під час сильного психоемоційного 

навантаженнѐ. Длѐ прикладу візьмемо іспит, під час ѐкого активуютьсѐ 

робота мозку, а отже, студент намагаютьсѐ згадати все, що знаю.  

Стрес може мати негативні наслідки длѐ здоров’ѐ всіх систем 

організму лядини. Він призводить до біохімічних та фізіологічних змін, 

наприклад, підвищеної втомляваності, зниженнѐ імунітету або маси тіла. 

Також потрібно брати до уваги той факт, що особливо небезпечними ю 

емоційний проѐв стресової напруги, оскільки вони займаять різні сторони 

психіки, емоційний фон та надаять песимістичний відтінок. Під час 

тривалої дії стресу може розвиватисѐ депресіѐ, дратівливість, агресіѐ, гнів 

та поѐва афективних станів.  

Психологічний стрес обумовлений суб’юктивними та об’юктивними 

причинами. Розглѐнемо суб’юктивні причини на прикладі особистості 

студента (Більданова, 2015, c. 12): 

 невідповідність очікувань та отриманого результату, що 

проѐвлѐютьсѐ найчастіше в оціняванні викладачем результатів навчаннѐ; 

 стресове напруженнѐ, ѐке може з’ѐвитисѐ через нав’ѐзані 

батьківські поради чи сценарії; 

 стресові ситуації, ѐкі відбуваятьсѐ внаслідок нестабільного 

емоційного стану студента, особливо на передодні та під час сесії; 

 невідповідність он-лайн та реального світів; 
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 внутрішній стан та виникненнѐ ситуацій, ѐкі пов’ѐзані з 

неадекватним світоглѐдом та установками особистості (на песимізм, 

агресія чи закритість від лядей); 

 неможливість реалізувати власні нагальні потреби; 

 неадекватна комунікаціѐ з однолітками, батьками та 

оточуячими; 

 невірна реалізаціѐ умовних сигналів.  

До об’юктивних причин розвитку стресу можна віднести: 

 умови життюдіѐльності студента; 

 взаюмини з оточуячими; 

 економічні фактори (фінансовий стан та допомога батьків з 

кишеньковими грошима, чи ю необхідність працявати або студент 

зосереджений тільки на навчанні); 

 надзвичайні ситуації та обставини (серйозні захворяваннѐ, 

проблеми з батьками, категоричне несприйнѐттѐ та нерозуміннѐ проблем 

підлітка, проблеми в особистому житті). 

Також стресорами можуть бути порушеннѐ режиму днѐ, зменшеннѐ 

кількості сну, нічні чергуваннѐ чи підробіток, відсутність часу на 

приготуванні їжі, заміна фастфудом здорових сніданків/обідів/вечері. 

Можемо зробити висновок, що дуже часто підлітки не маять чіткого 

режиму днѐ, це поѐсняютьсѐ тим, що більшість студентів вже на середніх 

та старших курсах починаять балансувати між роботоя, навчаннѐм та 

розвагами. При цьому може спостерігатисѐ неуважність, збільшеннѐ 

помилок, низька продуктивність праці, швидка втомляваність, 

конфліктність чи агресіѐ. 

Сучасна психологічна наука розмежовую понѐттѐ «фізіологічний 

стрес» та «психологічний стрес». Так, фізіологічний стрес – це стрес, що 

виникаю ѐк результат впливу зовнішніх факторів: температури, боля та 

голоду. Психологічний стрес – стан, ѐкий виникаю, коли лядина сприймаю 

ситуація, у ѐкій перебуваю, ѐк складну, загрозливу, що викликаю поѐву 

таких емоцій, ѐк тривога, страх чи гнів (Федорова, 2013, с. 2). 

Можемо зауважити, що фізіологічний стрес дуже часто пов’ѐзаний із 

психологічними змінами, це поѐсняютьсѐ тим, що організм ю юдиноя 

системоя і будь-ѐкий негативний фактор ю каталізатором інших реакцій. 

Згадуячи про психологічний стрес, зазначимо, що існую інформаційний 

стрес. Він пов’ѐзаний зі стресогенними впливами складових навчального 

процесу та його технічних, організаційних чи екологічних характеристик. 

Варто зауважити, що інформаційний стрес своїм джерелом може мати не 
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тільки навчальний процес, а базуватисѐ на особливостѐх діѐльності 

студента в інших сферах. Інформаційний потік такий великий, що мозок 

активно починаю працявати, намагаячись «розкласти по поличкам» вся 

інформація, ѐка надходить до мозку. Ці дії вже ю стресом длѐ мозку. При 

цьому задіяютьсѐ, в основному, ліва півкулѐ. Права при цьому не працяю, 

тим самим порушуячи рівновагу півкуль. Інформаційний стрес пробуджую 

в нас такі негативні емоції, ѐк страх, тривога та дратівливість. Дуже 

поширеним сьогодні серед лядей усіх країн та континентів ю руховий 

стрес. У нормі лядина щоднѐ маю проходити пішки десѐть тисѐч кроків. 

Сучасні технології, багатогодинне просиджуваннѐ в офісах, а саме за 

комп'ятерами, не даю лядѐм такої можливості. Адже під час ходьби 

стимуляятьсѐ активні точки стопи, посиляютьсѐ кровопостачаннѐ всього 

тіла, а тому все це призводить до зорового стресу, бо ляди постійно 

знаходѐтьсѐ перед екранами своїх гаджетів. 

Отже, стрес може бути ѐк позитивним, так і негативним ѐвищем у житті 

лядини, однак організм реагую завжди однаково. Тривалий негативний стрес 

може призводити до депресій, що в своя чергу може нанести шкоду не 

тільки психологічному, але й фізичному здоров’я лядини. 

Пропонуюмо розглѐнути ѐвище стресу в педагогіці на прикладі 

студента-медика. Студенти постійно знаходѐтьсѐ в умовах контроля знань, а 

це означаю, що вони піддаятьсѐ стресу. Це відбуваютьсѐ через низку причин. 

По-перше, від успішності пройденого контроля залежить стипендіѐ, а іноді і 

навчаннѐ в університеті, по-друге, у багатьох студентів ю так званий «синдром 

відмінника», ѐкий також сприѐю підвищення тривожності. «Синдром 

відмінника» – спрощена назва такого ѐвища, ѐк невротичний перфекціонізм. 

Студент може встановлявати собі нереалістичні цілі й завданнѐ, у процесі 

досѐганнѐ ѐких він відчуваю незадоволеннѐ або взагалі патологічний страх 

того, що в нього буде невдача чи він не впораютьсѐ з сесіюя. Лядина з 

«синдромом відмінника» боїтьсѐ недосконалості, адже неідеальна – вона не 

гідна лябові, поваги та загального признаннѐ його результатів. Отже, студент 

може займатисѐ самовиснаженнѐм і самоїдством, тому лядина з 

«синдромом відмінника» буде постійно перебувати в стресі. Постійний стрес 

може проѐвлѐтисѐ у студентів у виглѐді конфліктності, поганих стосунків із 

викладачами та в групі, неефективної комунікації, що виливаютьсѐ у проѐви 

агресії та недисциплінованості. У подальшому можуть проѐвлѐтисѐ такі 

психологічні механізми захисту особистості, ѐк агресіѐ, бажаннѐ помсти, 

невизнаннѐ своїх вад, запереченнѐ, ототожненнѐ себе з іншоя лядиноя 

(Мусатов, 2005, с. 5).  
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Таким чином, можна зробити висновок, що тривалий стрес під час 

навчаннѐ наносить шкоду психологічному здоров’я студента та негативно 

впливаю на його успішність. З переходом на дистанційне навчаннѐ кількість 

стресу в студентів зросло, адже не всім комфортно сприймати матеріал, 

сидѐчи перед екраном комп’ятера. Під час дистанційного навчаннѐ 

студентам доводитьсѐ більше працявати самостійно, приділѐти більше 

уваги самоосвіті. 

Ми провели опитуваннѐ серед студентів 4 курсу медичного інституту, 

щоб виѐвити, ѐкий формат опитуваннѐ ю найбільш стресовим длѐ них. В 

опитуванні взѐли участь 40 студентів 4 курсу спеціальності «Медицина». 

Опитуваннѐ показали, що найчастіше студенти піддаятьсѐ стресу під час 

здачі іспитів та модулів. Результати опитуваннѐ наведені в діаграмі 1. 

 
Діаграма 1. Відчуттѐ стресу у студентів 

 

Опитуваннѐ показало, що в більшості студентів стрес впливаю 

негативно на процес навчаннѐ: вони не можуть сконцентруватисѐ, 

забуваять або плутаять слова та інформація, іноді виникаять проблеми з 

правильним висловляваннѐм своюї думки.  

Суттюву увагу дослідники відводѐть екзаменаційному стресу ѐк одній 

із основних причин проѐву напруги у студентів закладів вищої освіти. 

Факторами, ѐкі призводѐть до його поѐви, вважаять: порушеннѐ режиму 

сну, підвищеннѐ інтелектуального навантаженнѐ, емоційні переживаннѐ, 

зменшеннѐ інтенсивності рухової активності, а також такі особистісні 

фактори, ѐк, наприклад, рівень тривожності. Сучасні науковці 

наголошуять, що очікуваннѐ екзамену і пов’ѐзана з цим психологічна 

напруга проѐвлѐятьсѐ у студентів у виглѐді різноманітних форм: страх 

перед екзаменатором, переживаннѐ через очікуваннѐ отриманнѐ 

негативної оцінки за екзамен тощо (Щербатих, 2012, с. 139). 

Наше опитуваннѐ показало, що найбільш стресовим длѐ студентів ю 

тестовий формат опитуваннѐ, адже він не передбачаю можливості дати 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

293 

розширену відповідь на питаннѐ. Окрім цього, зазвичай під час тестового 

опитуваннѐ ю обмежений час, а це означаю, що у студента немаю достатньо 

часу длѐ обдумуваннѐ відповіді. Під час проходженнѐ тестів більшість 

студентів відчуваять хвиляваннѐ, вони поспішаять, відповідаять, не 

встигаячи повністя прочитати тест, не приділѐять достатньо уваги длѐ 

того, щоб зрозуміти питаннѐ. Тому досить часто результати тестів ю 

гіршими, ніж знаннѐ студента. Менш стресовим ю усний варіант 

опитуваннѐ, однак, більшість студентів під час усної відповіді відчуваять 

страх публічного виступу та тривогу. Результати опитуваннѐ представлені в 

діаграмі 2.  

 
Діаграма 2. Види опитувань студентів    

Найменш стресовим форматом відповіді длѐ студентів ю усна 

відповідь на занѐттѐх у супроводі презентації. Під час такої відповіді у 

студента ю можливість показати не тільки знаннѐ теми, а ще й додаткові 

схеми та таблиці, ѐкі сприѐять кращому запам’ѐтовування матеріалу. 

Окрім цього, починаю працявати візуальна та асоціативна пам’ѐть, що 

зменшую стресовість відповіді та допомагаю розкрити повністя висвітлене 

питаннѐ. Також презентаціѐ ю планом доповіді длѐ студента, що допомагаю 

зберігати послідовність та логічність відповіді. Результати опитуваннѐ 

представлені в діаграмі 3. 

 
Діаграма 3. Використаннѐ презентацій  

Найменше стресу студенти отримуять під час групового опитуваннѐ. 

Це пов’ѐзано з тим, що студент не відчуваю страху публічного виступу, у 

нього ю час поміркувати, порадитисѐ з одногрупниками та зробити 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

294 

правильні висновки. Під час групового опитуваннѐ студент набуваю 

навичок аналізу, комунікації та вибору інформації. Групове опитуваннѐ ю 

одним із найменш стресових длѐ студентів та найбільш результативних 

методик опитуваннѐ, що даю можливість викладачу в ненапруженій 

атмосфері оцінити знаннѐ студента. Результати оціняваннѐ представлені в 

діаграмі 4. 

 
Діаграма 4. Групове та індивідуальне опитуваннѐ 

 

Длѐ занѐть із клінічних дисциплін найбільше підходить контроль 

знань за допомогоя ролевої гри. Студентам групи надаятьсѐ ролі паціюнта 

та лікарѐ. Той студент, ѐкий маю роль паціюнта, відповідаю на запитаннѐ 

студента, ѐкий маю роль лікарѐ згідно з задачея, ѐку дав викладач. Така 

методика оціняваннѐ знань розвиваю клінічне мисленнѐ, даю об’юктивну 

оцінку знань студентів та формую навички спілкуваннѐ з паціюнтом. Цѐ 

методика знижую тривожність студентів, оскільки вони відчуваять себе 

лікарѐми, навчаятьсѐ спілкування з паціюнтом та показуять свої знаннѐ 

щодо окремої нозології. Результати опитуваннѐ представленні в діаграмі 5. 

 
Діаграма 5. Рольова гра 

Ще одним із досить результативних методів опитуваннѐ студентів ю 

ситуаційні задачі та історії хвороби, ѐкі розглѐдаятьсѐ групоя під час 

занѐттѐ. Студенти маять змогу оцінити скарги, результати об’юктивного 

дослідженнѐ, лабораторних та інструментальних досліджень. Також вони 

обговоряять із викладачем та одногрупниками ці дослідженнѐ, кожен 
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студент маю змогу поставити діагноз, ѐкий, на його думку, буде вірним та 

обґрунтувати його. Цѐ методика розвиваю клінічне мисленнѐ та навички 

виступу перед публікоя. Позитивним у цьому методі ю те, що під час 

виконаннѐ таких вправ студент не відчуваю себе під контролем, а може 

вільно висловлявати свої думки. Дана методика даю змогу викладачеві 

оцінити знаннѐ студентів не тільки з певної нозології, але і в принципі з 

предмету.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Можемо 

зазначити, що понѐттѐ «стрес» – це стан особистості, ѐка маю психологічну 

чи фізіологічну передумову, носить негативний характер та може 

призводити до шоку, дезоріюнтації, депресії та взагалі агресії. На прикладі 

студентів-медиків, ми дослідили вплив стресу на навчальний процес, 

можемо зазначити, що стрес ю частиноя студентського життѐ, однак він 

частіше носить негативний вплив на результат навчаннѐ. Опитуваннѐ 

показало, що студентам легше пройти відкрите опитуваннѐ, ніж тести. 

Екзамен завжди провокую відчуттѐ страху та тривоги. Неможливо уѐвити 

хоч одного студента, ѐкий не хвиляютьсѐ перед іспитом. Однак, викладач 

може знизити рівень стресу у студентів. По-перше, перед іспитом 

обов’ѐзково потрібно провести консультація, на ѐкій він повинен чітко 

надати інструкції, поѐснити, ѐк і що буде проходити та відповісти на 

питаннѐ студентів. По-друге, викладач повинен налаштувати студентів на 

оптимізм. Під час поточного контроля студентам краще виступати з 

презентаціюя, що ю опороя. Групові форми навчаннѐ дозволѐять 

студентам взаюмодіѐти та об’юднуватисѐ длѐ отриманнѐ загального 

результату. Рольова гра – одна з найкращих форм, ѐка дозволѐю 

вмотивовувати студентів, студенти відчуваять себе в ролі справжніх 

лікарів, що ю позитивним з боку майбутньої професії.  

У подальших наукових розвідках плануюмо дослідити дистанційне 

навчаннѐ ѐк форму навчаннѐ студентів-медиків. 
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РЕЗЮМЕ 
Козаченко Юлиѐ, Лобатяк Мариѐ. Влиѐние стресса на учебный процесс 

студентов. 
В статье исследовано влиѐние стресса на учебный процесс студентов-медиков. 

Было обнаружено, что онлайн формы обучениѐ, тестовые заданиѐ, отсутствие 
личного контакта с преподавателем ѐвлѐетсѐ отрицательным аспектом в 
подготовке будущих медиков. Физиологической основой стресса есть взаимодействие 
нервной и эндокринной системы организма человека. Современнаѐ психологическаѐ 
наука разграничивает понѐтиѐ «физиологический стресс» и «психологический стресс». 
Выѐснено, что длительный стресс при обучении наносит вред психологическому 
здоровья студента и негативно влиѐет на его успешность. Было обнаружено, что 
стресс ѐвлѐетсѐ частья студенческой жизни, однако правильно подобранные формы и 
методы обучениѐ могут снизить уровень стресса у студентов.  

Ключевые слова: стресс, студент, учебный процесс, студенческаѐ жизнь, 
влиѐние, студент-медик. 

SUMMARY 
Kozachenko Yuliia, Lobatiuk Mariia. The influence of stress on students’ educational 

process. 
The article examines the impact of stress on the educational process of medical students. 

It is found that online forms of learning, test tasks, lack of personal contact with the teacher is a 
negative aspect in the training of future physicians. The physiological basis of stress is the 
interaction of the nervous and endocrine systems of the human body. Modern psychological 
science distinguishes between “physiological stress” and “psychological stress”. Prolonged stress 
during training has been found to damage a student's psychological health and negatively affect 
his or her academic performance. It has been found that stress is a part of student life, but the 
right forms and methods of learning can reduce stress in students. Training medical students is a 
responsible task. The combination of different methods, forms and means of teaching can 
diversify the learning process. Stress is a problem of a modern society. The purpose of the article 
is to determine the impact of stress on the educational process of medical students. Research 
methods such as observation, comparison, axiomatic and hypothetical-deductive methods were 
used during the research. We can say that the concept of “stress” is a state of personality that 
has a psychological or physiological precondition, is negative in nature and can lead to shock, 
disorientation, depression and aggression in general. On the example of medical students, we 
investigated the impact of stress on the learning process. We can say that stress is a part of 
student life, but it often has a negative impact on learning outcomes. The survey has shown that 
it is easier for students to pass an open-ended question than tests. The exam always provokes 
feelings of fear and anxiety. It is impossible to imagine at least one student who does not worry 
before the exam. However, the teacher can reduce the level of stress in students. First, before the 
exam, it is necessary to hold a consultation, where he must clearly provide instructions, explain 
how and what will take place and answer students’ questions. Second, the teacher must set 
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students up for optimism. It is impossible to imagine at least one student who does not worry 
before the exam. However, the teacher can reduce the level of stress in students. First, before, it 
is necessary to hold a consultation, where he must clearly provide instructions, explain how and 
what will take place and answer students’ questions. Second, the teacher must set students up 
for optimism. During the current control, it is better for students to give a presentation, which is a 
support. 

Key words: stress, student, educational process, student life, influence, medical 
student. 
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DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN FREE UNIVERSITY: NATIONAL IDENTITY AND 

DIALOGUE OF CULTURES 
 

The proposed article periodizes formation and development of the Ukrainian Free 
University, which has been a representative of Ukrainian higher education and science in 
Europe for 100 years. A set of factors influencing the preconditions of origin, features of 
formation and development of the institution in the Viennese, Prague and Munich periods is 
revealed. The authors consider the history of the Ukrainian Free University in the discourse of 
the genesis of the idea of free higher education as a component of reformist pedagogy and 
institutionalization of Ukrainian studies in the world scientific and educational space. It is 
proved that in accordance with European traditions, the academic environment of the 
Ukrainian Free University functioned on the basis of academic autonomy, in contrast to the 
higher education system in the Soviet Union, where university autonomy was ignored, 
freedom of teaching, learning and research were severely restricted (especially in socio-
humanities). The innovative potential of the Ukrainian Free University, which contributed to 
the development of private higher education in the European countries, is revealed, the 
achievements and difficulties in the implementation of various activities of the institution are 
highlighted. Particular attention is paid to the analysis of the educational process 
organization, aimed at preserving the national identity of Ukrainian student youth and 
establishing cooperation between representatives of different academic communities in the 
context of intercultural interactions. In the process of research modern scientific approaches 
(systems, anthropocentric, culturological, interdisciplinary) and methods (general scientific – 
analysis, synthesis, comparison, systematization, generalization; specific scientific – 
historiographical, textual, retrospective and synchronous analysis) were used. 

Key words: academic autonomy, dialogue of cultures, national identity, Ukrainian 
Free University, Ukrainian studies. 
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Introduction. The 100th anniversary of the Ukrainian Free University 

(UFU), which is celebrated in 2021, is a good reason for reflection and 

summarizing the considerable experience gained by a recognized 

representative of Ukrainian higher education abroad. The functioning of UFU in 

the leading cultural and educational centers of Europe is associated with the 

relevant periods of the institution’s history, which indicates the ability of 

Ukrainian intellectuals to preserve and develop national identity in the 

environment of other culture, as well as to establish constructive cooperation 

with representatives of another cultural model. 

The purpose of research is to identify trends and features of 

development of the Ukrainian Free University (1921–2021), which involves the 

following research tasks: to periodize formation and development of the 

Ukrainian Free University; identify a set of factors that influenced the priorities 

of the institution and organization of the educational process at different 

historical stages; to reveal the forms of scientific cooperation of 

representatives of different academic circles in the context of intercultural 

dialogue. Particular attention is paid to the development of scientific schools in 

the field of Ukrainian studies, formation and cultivation of the national identity 

of Ukrainian student youth in the conditions of emigration and absence of 

statehood of Ukraine in Soviet times. 

Analysis of the relevant research. The most informative sources of the 

selected problem are concentrated in the archival collections of Ukraine, Czech 

Republic, Germany. The work of Czech scholars “Documents of the History of 

Russian and Ukrainian Emigration in the Czechoslovak Republic (1918–1939)” is 

of great importance for the study of the cultural, educational and social life of 

emigrants from the Russian Empire and the USSR. Various aspects of UFU 

activity are the subject of research of Ukrainian, Czech, Slovak, American, 

German scientists (T. Berdnardzhova, G. Vaskovych, G. Vatsek, S. Vidnyanskyi, 

V. Vlasenko, R. Holiat, O. Danylenko, B. Erzhabkova, B. Zilynskyi, B. Kemin, 

A. Kipa, V. Kucher, Y. Makar, G. Marvan, V. Maruniak, I. Mirchuk, A. Muravkova, 

M. Mushynka, S. Narizhnyi, M. Nervlyi, U. Patske, N. Polonska-Vasylenko, 

L. Rudnytskyi, T. Sydorchuk, R. Smal-Stotskyi, V. Stoiko, O. Franko, P. Chasto, 

M. Shafoval, V. Yaniv, R. Yaremko, etc). Formation of the national identity in 

the Soviet period was studied by I. Ivanova, I. Martínez, D. Martynenko, 

E. Rodríguez, O. Pokhilko, and others. 

Works of modern researchers are mostly focused on source issues, 

certain periods of the institution and prominent personalities from the 

academic environment of UFU. However, there is a lack of generalizing 
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scientific works, which present a holistic process of origin, formation and 

development of UFU. Most authors, interpreting UFU as a product of self-

organization of emigrants, consider it in isolation from the historical 

background, social context and intercultural relationships of the 

representatives of intelligentsia. 

First of all, it is necessary to take into account the genesis of the idea of 

free higher education in the line of reformist pedagogy, the institutionalization 

of Ukrainian studies in the early 20th century with the participation of leading 

scholars (B. Biernson, L. Beaulieu, M. Dragomanov, A. Jensen, K. Iracek, 

L. Leger, J. Lundel, F. Mikloshic, V. R. Morphi, A. Rambo, Sh. Senobos, 

G. Steffen, Y. Tretyak, I. Shyshmanov, V. Yagich, etc.), competition of 

intellectuals for realization of the idea of Ukrainian university. Intellectuals 

involved in the formation of UFU (D. Antonovych, I. Hanytskyi, I. Gorbachevskyi, 

M. Hrushevskyi, S. Dnistryanskyi, D. Doroshenko, O. Kolessa, S. Rudnytskyi, 

S. Smal-Stotskyi, V. Starosolskyi, etc.) were the generators and promoters of 

the idea of a free higher education institution with experience of teaching 

Ukrainian disciplines at Lviv and Chernivtsi universities, “secret Ukrainian 

universities” in St. Petersburg (1915–1917) and Lviv (1921–1925), in higher 

schools of Ukraine (1917–1921). 

The aim of the article is to highlight formation and development periods 

of the Ukrainian Free University, to outline the specifics of UFU, the historical 

significance of the institution and its influence on the development of private 

higher education in the European countries. 

Research methods The study was based on the systems, 

anthropocentric, culturological approaches, methods of analysis, synthesis, 

comparison, systematization, generalization; historiographical, textual, 

retrospective and synchronous analysis. 

Due to the historiographical analysis the degree of development of the 

selected problem and the expediency of the authors’ research were clarified. 

With the help of the method of retrospective analysis periodization of 

formation and development of UFU was conducted. Textological analysis of 

little-known sources made it possible to present more fully different directions 

and forms of activity of the institution in the appropriate temporal-spatial 

dimension. The appeal to systems, anthropocentric and culturological 

approaches helped to illuminate the history of UFU from the standpoint of 

opportunities for self-realization of the subjects of the educational process, 

combination of academic traditions and innovations, preservation of national 

identity and intercultural interaction. On the basis of the synchronous analysis 
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of the condition of higher education in the Soviet Union and in the countries of 

Europe the trends and features of the educational process organization in the 

investigated institution are revealed. Using the method of generalization, the 

specifics of UFU are outlined, the historical significance of the institution and its 

influence on the development of private higher education in the European 

countries are revealed. 

Research results. In our opinion, UFU is the heir of the European 

traditions and academic innovations, tested in the system of higher education 

of Ukraine during the national state formation (1917–1921). Representatives of 

the national intelligentsia believed in the nation-building, cultural relay and 

social-renewing potential of the universities – “European in form and Ukrainian 

in spirit” – centers of youth formation with high level of civic maturity and 

responsibility for the fate of the country. Despite the world war and the 

economic crisis, there has been a boom in higher education in Ukraine. 

Together with a network of established specialized institutes and people 

popular universities, Ukrainian Academies (Pedagogical and Artistic), Ukrainian 

(Kiev, Kamenets, Poltava) and Russian universities (Katerynoslav, Simferopol) 

which established the practice of lowering the qualification for entrants and 

teachers famous for experience and scientific works, minimization of tuition 

fees for study, observance of academic freedom and autonomy, using of the 

native language, Ukrainian disciplines, departments of national minorities, 

involvement of students in meetings of faculties and academic councils (Korzh-

Usenko, 2019, p. 28). 

It is important to emphasize the significant role of the private and public 

initiative of the representatives of the national intelligentsia in the formation of 

UFU. The idea of opening the institution was expressed in July 1919 by 

Professor O. Kolessa at the meeting of the Ukrainian Scientific Society, which 

decided to establish the Institute of Ukrainian Culture in Prague or Vienna 

(Patzke et al., 2011, p. 10). The choice was made in favor of the Austrian 

capital, where numerous Ukrainian companies and publishing houses operated. 

UFU became a joint project of scientists, artists and students: “Union of 

Ukrainian Journalists and Writers” (chairman V. Kushnir), “Ukrainian Society of 

Supporters of Education” (chairman S. Dnistrianskyi) and Ukrainian Sociological 

Institute (led by M. Hrushevskyi). The plan was tested in the form of lectures by 

Ukrainian scientists and in October 1920, at the suggestion of D. Antonovych 

and M. Hrushevskyi, it was decided to make such statements systematic. The 

duties of the rector of the Ukrainian scientific courses were performed by 

Professor M. Hrushevskyi, the Deputy – D. Antonovych, the deans of the 
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Ukrainian Studies Department – Professor O. Kolessa, and the Social Sciences – 

Dr. V. Starosolskyi. Discussion of the model of the institution has caused a 

sharpening of discussions that have been taking place in the environment of 

national intelligencia for a long time (Korzh-Usenko & Sydorenko, 2019). 

Professor M. Hrushevskyi argued for a new type of open (extended, people, 

accessible) university, as a complex of autonomous institutions, without 

restrictions of the program, educational level of entrants, opportunities to 

attract competent specialists. Instead, O. Kolessa insisted on the combination 

of a non-state character with mandatory requirements for a classic European 

university: academic freedom, a clear content of education, the presence of 

secondary education for entrants and the scientific qualifications of teachers 

(Ulyanovskaya & Ulyanovskyi, 1993, p. VIII–VIII). Due to the victory of the 

position of O. Kolessa, the chairman of the academic section of the Union of 

Ukrainian Journalists and Writers, M. Hrushevskyi refused to participate in the 

project. These approaches of interpreting the idea of a “free university” have 

shown different educational paradigms: traditional academic and innovative 

anthropocentric, aimed at self-realization of the subjects of the educational 

process. M. Hrushevskyi insisted on the democratization of the high school, but 

as for O. Kolessa the priority was preparation of the national elite on the basis 

of established academic values, the acquisition of UFU status of equal status 

among other universities. The model of M. Hrushevskyi, close to the American 

one, was implemented by the Ukrainian Institute of Sociology in Vienna (since 

1925 in Prague), which provided free choice of courses and project topics, 

choice of external form of education, etc. 

In the “Statement on the Establishment of UFU” (1921), the purpose of 

the Ukrainian University defined “the expansion of higher education in all areas 

of human knowledge” due to the providing “while ensuring the full will of the 

view and the direction of thought”, which “will strength the prestige of the 

people before foreigners and is a clear manifestation of cultural independence 

and independence of cultural sovereignty of our nation ...” (The life of the 

Ukrainian colony in Prague, 1913, p. 1-2). The organizers provided the 

autonomous solution of scientific issues, inclusion of professors and associate 

professors in the professorial board, admitted to study with the right to take 

exams of all interested persons, regardless of the formal preparation, initiating 

the teaching of new courses, support the institution by “university fund”, to the 

leadership of which representatives of the “Union” and UFU were included. The 

founding document was signed by the representatives of the administration 

(Rector, Professor O. Kolessa, Professors I. Hanytskyi, S. Dnistrianskyi, 
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V. Starosolskyi), the leadership of the “Union of Ukrainian Journalists and 

Writers” (Dr. V. Kushnir, the famous poet O. Kandyba-Oles, Secretary 

A. Baranov) and student self-government (the chairman of the academic 

society “Sich” I. Fediv, delegates of the faculties M. Obrizkiv and B. Skoryk). 

The grand opening of the University with the participation of the 

authorities, scientific communities, the public, foreign delegations and students 

took place on January 17, 1921. The Vienna Magistrate allowed UFU to work in 

the buildings of two schools. The Senate of the institution included the rector 

O. Kolessa, I. Hanytskyi, S. Dnistrianskyi, V. Starosolskyi and others (The life of 

the Ukrainian colony in Prague, 1913, p. 38-40). Instead of the planned three 

faculties, only two had to be opened: the Philosophical (Historical-Philological 

and Natural History Departments) and the Faculty of Law and Social Sciences. 

For the Faculty of Natural Sciences and Mathematics in the presence of 

scientific staff there was lack of profound material and technical base. The 

academics and professors were proud of the teaching staff of the UFU: of the 

chemist I. Gorbachevskyi, linguists O. Kolessa and S. Smal-Stotskyi, historian 

D. Doroshenko, art historian D. Antonovych, geographer S. Rudnytskyi, 

statistician F. Shcherbyna, lawyer S. Dnistrianskyi, V. Starosolskyi, S. Shelukhin. 

Some help was provided by the Ukrainian Society of Educational Supporters, by 

the renowned singer O. Myshuga, professors of the UFU I. Hanytskyi, 

O. Kolessa, V. Starosolskyi (Yanev, 1987, p. 17), but material problems slowed 

the development of the institution. The only academic issue of the Viennese 

period was the habilitation of I. Mirchuk (in the future, the rector of UFU). 

In February 1921, the Ukrainian Academic Community in Prague 

appealed to the UFU with the proposal “to calm the spiritual hunger” of more 

than 1,000 Ukrainian students who lived in the Czech Republic (Ukrainian, 

p. VII), where for emigrants from the Russian Empire and the USSR favorable 

conditions were created. In May 1921, a delegation of O. Kolessa and 

S. Dnistrianskyi handed over to the President T. G. Masaryk – “a world of 

science and a glorious representative of free cultural thought”, a memorandum 

arguing the expediency of the transfer of the UFU: the commitment of the 

CHSR authorities to the emigrants and liberation desire of Ukrainian people, 

number of students, etc. (Mirchuk, 1948, p. VIII). In terms of the preconditions 

for Ukrainian-Czech cooperation, the release in Prague of the first uncensored 

edition of T. Shevchenko’s poetry (1876), banned in Russia, was significant. 

Ukrainian students at Prague University were inspired by T. Masaryk’s lectures, 

which justifying the idea of small people revival, often quoted J. Herder that 

“Ukraine will become one day the new Ellada for the world” (Bochkovskyi, 
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1930). Evenings in honor of T. Shevchenko and M. Lysenko, hosted in Prague 

and Vienna by a community of Ukrainian students and the “Sich Society”, were 

visited by scholars and public figures, including T. Masaryk (Ukrainian, 1927, 

p. 85; Concert in honor of T. Shevchenko and M. Lysenko in Vienna, 1913, 

p. 101), who supported the cultural needs of Ukrainians in the parliament 

together with I. Gorbachevskyi, O. Kolessa, and S. Dnistrianskyi. The lawfulness 

of the requirements of the Ukrainian university was also defended by the 

“realist” Professor F. Drtina. In 1917 the Czech-Slovak National Council 

recognized the Central Council of the Ukrainian People’s Republic, headed by 

M. Hrushevskyi, and demanded the creation of the Czech-Slovak Republic at 

the meeting of Czech legionaries at Kyiv University with the participation of 

T. Masaryk. As a former exile, the President of the Czech-Slovak Republic 

appealed to the governments of different countries to help migrant students to 

maintain a healthy social base and develop the national cultures of future 

democratic states of Eastern Europe (Valiavko, 2004). 

Finally, under the orders of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech 

Republic, the Department of Politics of the State Ministry of Schooling and 

Education and the President, decisions of the Academic Senate and faculties of 

Karl University, UFU was moved to Prague (Ukrainian, 1931, p. 69). The 

congratulations of the rector of Karl University, Professor B. Niemets, “Czech-

Slovak, Bulgarian, Belarusian, Serbo-Croatian, Slavic and Ukrainian citizenship, 

Czech-Slovak authorities and the international organization and students” and 

the assistance of the international organization and students were shown by 

the congratulations of the event for the activation of intercultural interaction 

(Ukrainian, 1931, p. 20-22). At the same time the first rector of UFU O. Kolessa 

devoted the inaugural speech to the relations of the two Slavic nations, called 

the noble support of the Ukrainian University by the authorities and the 

community of the Czechoslovak Republic “a cultural act of historical 

significance, the weight of which goes far beyond the horizons of current 

events and contemporary horizons” (Ukrainian, 1931, p. 88-89). The 

culmination of the ceremony was the performance of Ukrainian, Czech and 

Slovak hymns, which has become a tradition. 

“The Status of Ukrainian Free University” (October 5, 1921) focused on 

the normative documents of Europe, determined the procedure for the 

provision and management of the institution, outlined the rights and 

responsibilities of teachers and students, fixed the possibility of teaching in the 

buildings of Karl University, provided for the annual re-election of the rector 

(innovations in the practice of Ukrainian higher education), admission of 
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student representatives to the meetings of the professorial college, adaptation 

of the relationship between the academic corporation and students according 

to the model of Karl University. The structure of UFU included the Faculty of 

Philosophy (History, Philology and Natural and Mathematical Departments) and 

the Faculty of Law and Social and Economic Sciences; under favorable 

conditions other structural units were to be established. The purpose of UFU 

was to define “creative positive work” aimed at serving the science and culture 

of the native people through the teaching and scientific works in their native 

language, maintaining relations with the entire scientific and cultural world 

(Ulyanovskaya & Ulyanovskyi, 1993). The university community had set the task 

from the perspective of returning to Ukraine: to prepare young people for 

activities in various institutions and future governments; to organize scientific 

work and allow professors, associate professors and other scientists to 

continue their professional studies; to facilitate formation of a Ukrainian 

university or universities in their native land and be ready to transfer to their 

native territory. S. Narіzhnyi stressed that UFU combines “purely scientific, 

school and extra-curricular” functions (Narizhnyi, 1923, p. 4). The appearance 

of UFU caused a resounding public resonance, concern over the effects of the 

massive “brain drain” abroad. On September 3, 1921, participants of the Inter-

Party Congress of Political and Cultural Science Institutes in Lviv appealed to 

emigrant scientists to return to their homeland to join the secret Ukrainian 

University. In the letter of reply the Council assured that “formation of a UFU 

abroad is a powerful protest against the brutal and anti-cultural system that 

expelled Ukrainian youth and science from Lviv University” and from the higher 

schools of the USSR and confirmed its readiness to move the institution to 

Ukraine (Yanev, 1987, p. 23). Subsequently, the professors and students of the 

Ukrainian Free University in Prague provided significant support to the 

colleagues from the secret Ukrainian University in Lviv. 

During the Prague period the personnel of the UFU was replenished by 

ministers and members of diplomatic missions of the Ukrainian state, political 

emigrants from Soviet Ukraine. Among them there were a philosopher 

D. Chyzhevskyi, economists S. Borodaievskyi and V. Tymoshenko, historians 

V. Bidnov, O. Lototskyi, O. Ogloblin, N. Polonska-Vasylenko, archaeologists 

I. Borkovskyi, O. Bochkovskyi, an art critic V. Shcherbakivskyi, a literary critic 

L. Biletskyi, a linguist P. Kovaliv, jurists O. Andrievskyi, L. Okinshevych, 

O. Shulgin, a geographer V. Kubiiovych, a geologist F. Shvets. “UFU Status” 

provided free education. Most students who studied at Karl University or other 

high schools in the republic received scholarships (Narizhnyi, 1942, p. 75). 
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Representatives of 25 nationalities were educated at UFU – citizens of 

21 countries (Ukrainians, Byelorussians, Czechs, Slovaks, Germans, Latvians, 

Estonians, Lithuanians, Poles, Croats, Romanians, Hungarians, Dutch, Jews, 

Armenians, Georgians, Bulgarians, Moldavians, Russians, Tatars, etc.). The 

student warehouse, which included 874 individuals in 1923, declined sharply 

over time, primarily due to material hardship. Representatives of the 

intelligentsia made efforts to support the “victims of the national disaster”. 

Prominent educator and community activist Sofia Rusova at the International 

Women’s Councils Convention in Denmark (1924) appealed to the Red Cross 

for assistance of Ukrainian students in the Czech-Slovak Republic (Dzhus, 2013, 

p. 172). The problems of the academic youth were addressed to the members 

of the Ukrainian Women’s Community which included faculty members of UFU 

and Czech-Ukrainian Committee of Assistance to Ukrainian and Belarusian 

Students in Prague, distributing scholarships, holding boarding schools, 

assisting with medical studies, organizing student unions, in particular, the 

Ukrainian Student Cooperative in Prague. Active interaction in the Czech-

Slovakian capital of the Ukrainian-Lithuanian Student Society testifies to the 

interaction of different academic environments. 

The peculiarity of UFU was implementation of the educational process in 

Ukrainian, but sometimes lectures were given in Czech, Slovak, French, English, 

German; besides, classical languages were studied. The analysis of the 

programs shows the gradual diversification and increase in the scientific 

saturation of the content of education (Programs, CSAFU). The contribution of 

teachers to the development and implementation of a wide range of disciplines 

in Ukrainian studies, which with the exception of Ukrainian history and 

literature was not taught at other universities, was great. During the Prague 

period 41 programs of courses in Ukrainian historiography and source studies, 

history of Ukraine, Ukrainian language, history of Ukrainian art, Ukrainian law, 

theater, Ukrainian philosophy, church, pedagogy, ethnography, geography, 

which were distinguished by new scientific and methodical studies, were 

tested. Among the forms and methods of teaching, lectures, seminars with 

discussions, laboratory classes, excursions, various exercises predominated. 

Knowledge control was carried out through colloquiums and exams, to which 

sometimes Czech professors were invited. Young people at UFU treated the 

education as a conscientious patriotic duty, demonstrating motivation and high 

academic tone. Teachers paid attention to the methodological aspects of 

teaching the disciplines needed for future teachers and researchers. In order to 

develop critical thinking, it was necessary to participate actively in selected 
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seminars and workshops, where the results of research on specific issues were 

made public in the form of abstracts, controversies and discussions (Nevrlyi, 

1992, p. 212). With particular enthusiasm students worked in the professors’ 

seminars, which combined demanding and cordial attitude towards the 

students. The deepening of knowledge and research activities was facilitated by 

the involvement of students of different faculties and universities in the 

meetings of the circles and scientific societies on the basis of UFU, the 

publication of their results in the periodicals and scientific editions. 

Comparative analysis of the higher education development in the USSR and 

European countries shows that violations of the rights of academic freedom 

and autonomy, increased centralization, unification, Russification, 

ideologization in the Soviet higher education, the practice of mass repression 

did not contribute to the self-realization of the participants of the educational 

process and negatively affected science and education. That’s why UFU became 

a unique alternative to Soviet universities. 

To prepare a new generation of scientific and pedagogical staff, the 

Institute of Professor Fellows was established with a special foundation. 

Subsequently, this function was taken over by the Ministry of Education of the 

Republic. Among the fellows of UFU there were future professors 

(I. Borkovskyi, O. Bochkovskyi, O. Gaymanivskyi, S. Narizhnyi, V. Sichynskyi, 

F. Sliusarenko), associate professors (O. Baraniv, M. Dolnytskyi, V. Oreletskyi, 

D. Petrashivskyi, S. Rosokha, Yu. Rusov, S. Cherniavskyi, K. Chekhovych) who 

linked their careers with alma mater and other high schools. The Institute of 

Assistants has contributed to the improvement of teachers’ qualifications. At 

the age of 23, the doctoral thesis at UFU was defended by the son of the 

famous poet O. Oles – Oleg Kandyba (Olzych), who headed the archeology 

department of the Czech National Museum, began a teaching career at the 

Ukrainian University, collaborated with Harvard, became an associate organizer 

of Ukrainian Scientific Society in the USA. Among the doctors protected at UFU 

there were scientists and public figures M. Antonovych, M. Arkas, M. Boiko, 

I. Budzhygan, P. Vergun, I. Vitvytskyi, M. Zaliznіak, E. Kaminskyi, X. Kononenko, 

I. Loskyi, I. Mazepa, M. Mandryka, G. Melnyk, M. Mykhalchuk, P. Parkhomenko, 

V. Pachovskyi, E. Prykhodko, A. Ravych, E. Tomashivskyi, S. Turkevych-

Lukianovych (Lisovska), P. Fedenko, L. Chykalenko and others (From the 

activities, 1942). However, due to the high competition, a number of doctors 

have moved to countries that have recognized diplomas of Ukrainian University 

(Slovakia, Yugoslavia, Canada, etc.). Many students worked in the educational 
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and public fields, in the administrative and banking sphere, in cooperation, in 

journalism. 

The first honorary doctors of UFU were distinguished representatives of 

national culture and science: writers O. Kandyba-Oles, O. Kobylianska, 

B. Lepkyi, V. Stefanyk, composers V. Barvinskyi, O. Koshyts, scientists 

A. Voloshyn, I. Gorbachevskyi, D. Doroshenko, O. Kolessa. Among the scientific 

units of the UFU (physicians, chemists, engineers, naturalists) the Historical and 

Philological Society was prominent, because in the period of Prague it issued 5 

collections of papers, declaimed 500 reports (Holiat, 1964). Thanks to the 

International Exchange Service, UFU publishing products were supplied to 

many libraries and scientific institutions of the world. During the first decade of 

UFU activity, teachers joined for work more than 20 congresses and they 

became organizers and participants of the representative Ukrainian scientific 

congresses in Prague (1926, 1932). According to S. Rusova’s definition, the 

universal recognition of cultural work and respect for Ukrainian science was 

obtained through the efforts of the teachers of the UFU and the Pedagogical 

Institute in Prague (Sládek & Běloševská, 1989, p. 41). At the important events 

in the republic, UFU took an equal place with other universities (Zilynskyi, 

1995). With sincere gratitude, UFU Academic Corporation held a solemn 

meeting on the occasion of the proclamation of the Czech-Slovak People’s 

Republic and the President’s anniversaries; teachers and students published 

collections of works dedicated to T. Masaryk. The monographs of the UFU 

professors O. Bochkovskyi (Bochkovskyi, 1930) and M. Omelchenko (heads of 

the Ukrainian Women’s Union, the Association of Women with Higher 

Education and the publishing house “Czech-Ukrainian Book”) are distinguished 

by their thoroughness. The last edition is riddled with the hope that 

T. Makarik’s example (humanist, social reformer, native leader, supporter of 

the American model of the People’s University) will inspire young people to 

conscientious work (Omelchenkova, 1931). Intensification of cooperation in the 

Czech-Ukrainian academic community contributed to the scientific and cultural 

activities. Considerable efforts have been made by UFU scientists to study 

Czech antiquities. Among the 89 editions of works by Ya. A. Komenskyi, which 

were found in various libraries in Europe and many researches by 

D. Chizhevskyi, the full text of the famous “Pansophie” was sensationally found 

(Vidnianskyi, 1994). 

With the participation of UFU and the Ukrainian Public Committee, the 

Ukrainian High Drahomanov Pedagogical Institute with the Ukrainian Grammar 

School, the Ukrainian Studio of Plastic Arts, and the Ukrainian Academy of 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

308 

Economics in Podebrady were founded. UFU professors have taught Ukrainian 

studies at Karl and Masaryk Universities and other colleges. Collaboration with 

the Kamenskyi University in Bratislava, the University of Philadelphia, the Slavic 

Institute in Prague, the Ukrainian Academy of Sciences in Kyiv, and 

T. Shevchenko Scientific Society in Lviv have been fruitful. UFU scientists 

(A. Artymovych, L. Biletskyi, O. Kolessa, O. Lototskyi, S. Smal-Stotsky, 

F. Steshko, V. Tymoshenko, D. Chyzhevskyi, etc.) and professors from Czech-

Slovak Republic (J. Bidlo, T. Masaryk, Z. Neiedly, L. Niderle, G. Polivka, 

K. Khodunskyi, etc.) were elected full members of T. Shevchenko Ukrainian 

Scientific Society. 

Public lectures about UFU faculty, open meetings of faculties and 

scientific societies with discussions, gathering hundreds of students facilitated 

public awareness of Ukraine. To enhance civic and aesthetic upbringing of 

youth, consolidation of the national intelligentsia and preservation of historical 

monuments, the unique Museum of the Liberation Struggle of Ukraine created 

with the participation of teachers and pupils of the UFU, which was of 

paramount importance (Mushynka, 2005). The Ukrainian Academic Committee 

headed by the Rector of UFU, recognized by the International Commission for 

Intellectual Cooperation in the League of Nations. The “Central Union of 

Ukrainian Students” (CUUS), led by UFU activists, united Ukrainian students 

from Europe and America and became a member of the International Student 

Confederation (Antonovych, 1976). The priorities for Ukrainian scholars and 

students were to support a new democratic Europe, to expose the inhumanity 

of totalitarian regimes, to develop Ukrainian culture and to broadcast reliable 

information about Ukraine to the world community. The community of 

Ukrainian students and the Ukrainian Women’s Union integrated into 

international structures defended the rights of young people without 

disregarding pressing social problems. The representatives of “Ukrainian 

Women Society” (N. Kucheriavenko-Kozytska and M. Antonovych – the listener 

of Karl University and UFU, Doctor of Philosophy) in the development of 

“Falcon” and “Plast” were very active. Student self-realization was facilitated by 

participation in various societies (general-student, professional, educational, 

artistic, ideological, cooperative, sports, etc.), especially actively – in “Prosvita”. 

The pearls of national holidays and cultural events (the Day of Catholicity of 

Ukraine, Shevchenko holidays, Mother’s Day, academy in honor of professors 

and prominent Ukrainian figures) were the speeches of the pupil of UFU, the 

first Ukrainian female composer, Dr. S. Turkevych-Lukianovych, Honorary 

Doctor of UFU V. Barvinskyi, the lecturer at the UFU, S. Dnistrianska, the 
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memder of “Kobza” band under the head of V. Yemets created on the initiative 

of the University. Along with the interest in the Ukrainian folk song, the 

admiration of the Czech public caused the performance of the work “Jan Hus” 

(words by T. Shevchenko, music by M. Lysenko). The Apollo Militans’ evenings, 

organized under the leadership of Dr. O. Kandyba in an innovative style of 

heroic theater, have given rise to the awareness of civic duty. The intense life 

of Ukrainian youth is evidenced by the creativity of the representatives of the 

galaxy of Prague schools (poetic, artistic, composer, historical, archeological), 

successes in national and world level competitions in arts and sports. Thus, the 

triumph was the victory of the Ukrainian Academic Choir under the leadership 

of the first Ukrainian Women Coryphaeus P. Shchurovska-Rossinevych (the 

colleague of the famous O. Koshyts, an Honorary Doctor of UFU) at the Slavic 

Song Festival on the occasion of the 10-th anniversary of . 

In the early 1930s, as a result of the economic crisis and the 

rapprochement of the Czech Republic with the Soviet Union and Poland, 

Ukrainian emigration rights were restricted, subsidies were cut, and the 

Dragomanov High Pedagogical Institute and the Ukrainian Academy of 

Economics were closed. The threat of liquidation of the Ukrainian Free 

University was offset by the efforts of I. Gorbachevskyi, who combined the 

functions of the Rector of the University and the President of the Czech-

Slovak Academy of Sciences. At the same time the financial problems of the 

UFU were exacerbated, because the government subsidies accounted for a 

big portion of the budget. An important support was the presidential subsidy 

of T. Masaryk, the compensation by the authorities of the costs of publishing 

textbooks and the organization of scientific events, the activities of the 

Curatorium (the Chairman – Professor of Karl University Ya. Rypka) and the 

Support Fund of the Ukrainian University Science, headed by I. Gorbachevskyi. 

However, UFU faculty members were paid less salaries then their colleagues 

at Karl University. A worthy example of asceticism was the voluntary refusal 

of salaries by I. Gorbachevskyi and O. Kolessa, who have worked in other 

institutions, in favor to UFU [20, p. 134]. Under the influence of numerous 

appeals of Ukrainian societies in 1938–1939 the transformation of the UFU 

into a state university of the Carpathian Ukraine was initiated, but suspended 

since the beginning of the Second World War. After the occupation of 

Czechoslovakia by Hitler’s troops, subordination to the German curator led to 

total control, restriction of rights, temporary content of the study. Tragic in 

the history of the institution was 1945: with the advent of the Red Army, 

Rector A. Voloshyn, like most teachers, was imprisoned and other members 
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were even shot. Library, archive, bank account, Museum of liberation struggle 

were liquidated or exported to the USSR. 

Escaping the persecution, a group of professors went west, hoping to 

save the alma mater. With the permission of the Bavarian and occupying 

American authorities, the institution began its work in the unadaptable 

buildings of the Displaced Camps in Augsburg, where a branch of the institution 

was established later. Subsequently, the Bavarian Ministry provided a school 

building for the needs of the institution. Professor V. Shcherbakivskyi was 

elected the Rector of UFU, who made considerable efforts to restore it. In the 

“Status” (1948) the national goal of the Ukrainian Free University was 

emphasized: “to support all branches of science, in particular those directly or 

indirectly related to the Ukrainian nation and to develop the foundations of 

Ukrainian culture as an integral part of human culture”. At the end of the 1940s 

over 500 students studied at UFU and the number of professors reached 80 

people, among whom there were scientists of the “new” wave of emigration: 

Yu. Boiko-Blohin, Yu. Burghardt-Klen, G. Vashchenko, M. Vietukhiv, 

V. Derzhavin, P. Zaitsev, O. Kulchytskyi, P. Kurinnyi, Y. Paneiko, Y. Shevelov-

Sherekh, V. Yaniv. The assistants and associate professors mostly worked for 

the promising scientists who made up doctorates at UFU. The US organizations 

– UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) and IRO 

(International Refugee Organization) provided one-off grants. The Ukrainian 

Cooperative “Unity” deducted interest on profits, the Bavarian government 

supported modest grants, which allowed to pay the professors for their work 

and to help the students partially. In order to preserve and develop academic 

traditions, the Ukrainian Free Academy of Sciences was founded, 

T. Shevchenko Scientific Society was reborn, Central Union of Ukrainian 

Students was restored, which aimed to promote the deepening of Ukrainian 

studies. 

Ukrainian higher education in post-war West Germany was represented 

by a whole network of established or renovated institutions: Ukrainian Free 

University, Ukrainian Economic High School and the Theological and 

Pedagogical Academy in Munich, the Ukrainian Technical and Economic 

Institute in Regensburg (in Padebrad), the Institute of Live Languages in 

Augsburg. However, only three of these schools were succeeded in recognizing 

diplomas. According to N. Polonska-Vasylenko thoughts, UFU gave impetus to 

the establishment of free universities, in particular the Baltic University in 

Hamburg, the German Free University in Berlin (Polonska-Vasylenko, 1971, 

p. 17). Despite the better financial support of the Baltic University, the German 
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University in Prague, the International University for Displaced Persons of the 

UNRRA in Munich (where Ukrainians predominated in the student body), those 

institutions were active for a brief time. 

Successful accreditation of UFU and obtaining the right to confer the 

degrees of Master, Doctor and Doctor of Habilitation contributed to the growth 

of the prestige of the institution. On September 16, 1950, the decree of the 

Bavarian Ministry of Education and Religion recognized the UFU as a private 

university with relevant academic rights, which was later confirmed by the 

Bavarian Higher Education Act of 1978 (Lopushanskyi, 2007). The recognition of 

these rights by the universities of Canada and the USA has affected the career 

prospects of doctoral students. However, due to currency reform, it was the 

mass emigration of teachers and students in order to find favorable conditions 

for self-realization and the UFU had to make adjustments to the organization of 

the educational process. Instead of lectures, consultations and seminars with 

small groups of students were more actively practiced, which subsequently led 

to a ten-year break in the implementation of the stationary form of education 

(1956–1966). In accordance with new challenges and due to the decisions of 

the Senate of UFU, it was established the Institutes of Distance Education 

(Correspondent Form of Study) in Sarsel (1948–1955), Literary Studies, 

Psychology and later – Socio-Economic, Black Sea Institute for the Study of 

Eastern Problems; Representative offices were opened in Canada, the USA and 

France, which operated until the 1990s. At the same time, the UFU has 

succeeded in maintaining the value of a well-known scientific community 

through the active participation of the professors in the work of numerous 

congresses and conferences in Germany and beyond increased cooperation 

with the academic world. The English-language collection “Ukraine and its 

People” (1949), edited by Professor I. Mirchuk, became a significant 

achievement. 

With the advent of the law on the removal from school of all other 

institutions in the 1960s, the problem of finding a new building arose. Thanks 

to the creation of the Society for the Promotion of Ukrainian Science (Haus der 

Ukrainischen Wissenschaft) by Professors O. Kulchytskyi and Z. Sokoliuk, 

sponsored by UFU, T. Shevchenko Scientific Society and the Ukrainian Technical 

and Economic Institute, the institution had received residences and small but 

regular grants from the Federal Republic of Germany (until 1996) and the Free 

State of Bavaria (until 2006). Despite the restriction of the students’ 

contingent, UFU continued to establish broad links with foreign centers of 

Ukrainian studies in the USA, Canada, France, Brazil, Australia, Argentina and 
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other countries, working in the following areas: study of the history, culture 

and economy of Ukraine; exploring its relationship with other people; providing 

higher university education to the new Ukrainian generation of researchers, 

policy makers and public figures; familiarizing the general public with objective 

information about Ukraine and its people (Korchemna, 2014, p. 159). At that 

time the institution’s activities were focused on publishing scientific and 

teaching materials and doctoralizations of applicants, most of whom had 

previously studied at UFU and worked in high schools in North America. UFU 

professors have taught in different parts of the world: D. Chyzhevskyi at 

Harvard, Y. Rudnytskyi at the University of Manitoba, O. Pritsak in Hamburg 

and Paris, Y. Shevelov at Columbia University, R. Smal’-Stotskyi at the Market 

University, O. Andrushkiv at Seton Hall University, M. Vietukhiv at Columbia 

University, O. Gorbach at the Universities of Goettingen and Marburg. 

Professors J. Armstrong, G. Ibersberger, G. Kokh and P. Rorbakh were involved 

in lecturing at UFU (Kucher, 2006). 

Classes have been renewed since 1965 (summer and winter courses in 

Ukrainian studies, pedagogical and language courses for G. Vaskovych and 

English courses in Oriental Studies organized jointly with the University of 

Michigan). As the most potential listeners were outside Europe, the lectures 

were limited to two summer months and the program of lectures to two senior 

(doctoral) semesters. In 1970, only 12 people received doctorates at the 

Faculty of Philosophy of the UFU (Polonska-Vasylenko, 1971, p. 25). Updating 

the need to form a new generation of university professors is linked to mass 

emigration and the death of scientists. This was compounded by UFU inability 

to provide grants to many emigrant applicants to prepare dissertation research. 

The lack of scientific and pedagogical staff was offset by the invitation of 

lecturers to teach special lecture courses, which coincided with the summer 

high school courses. UFU faculty members have published the results of their 

investigations in the University’s Scientific Notes and Scientific Papers. 

The activation of UFU was facilitated to the purchase of buildings for the 

needs of the institution with the support of Patriarch Joseph the Blind (1974). 

The academic community has positioned UFU as a school of self-government, 

state-building and real democracy. Representatives of different people who 

sought to eliminate national discrimination were worked there – 

Dr. N. Nakashidze (specialist from Caucasus), professor, Dr. Y. Stankevich 

(Belarusian Philology). According to Professor R. Smal’-Stotskyi definition, the 

historical importance of UFU to European and world science was that that it 

was the first university, which protest “the enslavement of academic liberties 
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and the deformation of scientific truth” (Statement, minutes of meetings of the 

board of the Ukrainian Free University on its foundation) and became a 

precursor of Free European University in Strasbourg. Kurt-Maria-Ruda argued 

that the professors and students of UFU accomplished a real spiritual feat and 

showed, despite all their difficulties, the ability of a free spirit when it 

confronted conscience with physical force (Yerzhabkova, 2011, p. 11). Scientific 

sessions and conferences in honor of the “great humanist and democrat, 

president-founder T. Masaryk” were systematic in nature at UFU, in particular 

organized together with the universities of Stuttgart, Erlangen, the Institute of 

Scientific Studies at Sorbonne, the evenings in honor of the prominent Czech 

Creators (Ya. A. Kamenskyi, B. Smetana, A. Dvorzhak, L. Janachek, J. Suk), 

Ukrainian-Czech art exhibitions (Yerzhabkova, 2011, p. 4). 

Full university education was renewed in 1993. The current structure, 

objectives and prospects of the institution’s development are presented in UFU 

Concept, developed in 2000 (8), but it needs significant renewal. In the process 

of developing, the third faculty, Ukrainian Studies, was established. Now the 

structure of UFU includes the Institute of Ukrainian-German Relations Studies, 

the Institute of Market Economics and the Pedagogical Institute, which 

provides advanced training for teachers of Ukrainian studies. In accordance 

with an agreement between the Ministry of Education and Science of Ukraine 

and the Ukrainian Free University (1992), the legality of UFU diplomas in 

Ukraine was recognized. Ukrainian Free University is the only higher education 

institution in the world outside of Ukraine, which provides master and doctoral 

programs in Ukrainian. In the organization of the educational process, 

discussions play an important role in contributing to the development of 

autonomy of thought and the formation of students’ critical thinking. 

Considerable attention is given to comparative studios (in linguistics, cultural 

studies, political science, etc.). 

UFU aims to form representatives of the national elite, “to educate a 

new generation of leaders and professional staff capable of building a healthy, 

just and economically viable civic society” (Calling, 2018). The intermediary role 

of the institution in the integration of Ukraine into the European and world 

scientific and educational space with the prospect of transformation into an 

international university is growing. In accordance with the agreements signed 

with a number of universities in Ukraine, training of teachers and other forms 

of scientific cooperation were intensified. If over the last decades the activities 

of the University have been focused on the training of scientific and 

pedagogical staff, now the course is devoting to the harmonization of 
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educational, scientific and publishing directions of work. UFU constantly 

updates the list of proposed disciplines, engages leading experts in various 

fields of knowledge and countries around the world, and deepens its 

international law program by incorporating new courses in human rights and 

European Union law. Taking into account developments in Germany and 

Ukraine (war, refugees), pedagogy and psychology courses are being expanded 

“with a focus on social pedagogy to prepare students to understand better the 

problems of refugees, displaced children and psychologically traumatized 

families” (Pryshliak, 2017). Among the wide range of events held at the 

university to familiarize students and the general public with the achievements 

of Ukrainian and world science and culture are traditional music concerts with 

classical and folk repertoire, scientific exhibitions and periodicals, artistic 

paintings of original masters. The original form of scientific activity at UFU at 

the present stage is “University Fridays” – a permanent seminar on current 

topics with the participation of well-known scientists, writers, artists, public 

figures, journalists, popular with the Ukrainian community in Munich. It is a 

good tradition to organize international scientific conferences on the occasion 

of the jubilees of the Ukrainian Free University, in which Ukrainian scientists 

from different countries of the world take part. 

Conclusions. Among the set of factors that influenced formation and 

development of the Ukrainian Free University in different historical periods are 

geopolitical (loss or restoration of Ukrainian statehood, world wars, 

international relations), economic and socio-political (economic status of the 

host country, policy on national minorities, activity private and public initiative 

among emigrants), educational (reforms in higher education, changes in goals, 

functions, priorities, structure, content, forms and methods of teaching, 

flexibility of programs, intensification of academic migration and scientific 

cooperation). The subjective factor also should not be ignored, namely the 

authority and charisma of Ukrainian intelligencia, interpersonal relationships 

and ambitions of prominent scientists, the presence of different conceptual 

approaches to the prospects of UFU. 

On the basis of a retrospective analysis of the dynamics of quantitative 

and qualitative characteristics of the University’s activities, the periodization of 

the establishment and development of the institution was carried out: the 

Viennese period (1920–1921), marked by the transformation of university 

courses into a full-high school; the Prague period (1921–1945) covers two 

stages: (1921–1930) – intensification of academic, scientific, publishing, 

cultural, educational and social fields of work with the support of the Czech 
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authorities; (1930–1945) – narrowing of the opportunities for self-realization of 

teachers and students, unsuccessful attempts to transfer the institution to the 

territory of Ukraine; the Munich period (1945 – to the present) includes the 

following stages: (1945–1965) – priority of publishing direction of work and 

correspondence form of study; (1965–1990) – enhancement of scientific and 

educational potential, intensification of the process of doctoralization of 

applicants; (1990 – present) – integration into the European and world 

scientific and educational space. 

Designed as a local intellectual azimuth for emigrant students, after the 

abolition of Ukrainian departments in Lviv and Chernivtsi, the liquidation of 

Ukrainian university units in the Soviet Union, UFU became the only university 

to represent independent Ukrainian science, to provide continuity in the 

development of pre-Soviet scientific schools and to form the personality in the 

context of national culture. UFU has demonstrated the ability of the national 

intelligentsia to self-organization and creative self-fulfillment in extreme 

conditions, setting an example for other free universities in Europe and higher 

schools in exile. The academic community facilitated organization of 

communication between representatives of different peoples, generations, 

directions and beliefs, first of all, from countries where totalitarian regimes 

made it impossible for the creative self-realization of teachers and students.  

The prospects of further research are seen in studying modern life of the 

UFU, which demonstrates its commitment to European democratic values, its 

ability to realize academic freedoms through a combination of educational 

traditions and innovations, open dialogue of languages and cultures, synthesis 

of national identity with a tolerance for different cultures and dissent, 

harmonization of trends for globalization, internalization and localization of 

high education.  
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International Scientific Conference, (pp. 232-235). Vilnius (in Ukrainian). 

РЕЗЮМЕ 
Корж-Усенко Лариса, Сидоренко Елена, Довгополова Анна. Развитие 

Украинского Свободного Университета: национальнаѐ идентичность и диалог культур. 
Предлагаемаѐ статьѐ описывает периоды становлениѐ и развитиѐ 

Украинского Свободного Университета, который в течение 100 лет ѐвлѐетсѐ 
представителем украинского высшего образованиѐ и науки в Европе. Выѐвлен 
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комплекс факторов, которые влиѐли на предпосылки зарождениѐ, особенности 
становлениѐ и развитиѐ учреждениѐ в венский, пражский и мянхенский периоды. 
Авторы рассматриваят история Украинского Свободного Университета в дискурсе 
генезиса идеи свободного высшего образованиѐ как составлѐящей реформаторской 
педагогики и институционализации украиноведениѐ в мировом научно-
образовательном пространстве. Доказано, что в соответствии с европейскими 
традициѐми академическаѐ среда Украинского Свободного Университета 
функционировала на основе академической автономии, в отличие от системы 
высшего образованиѐ в Советском Соязе, где авторитет университета 
игнорировалсѐ, свобода преподаваниѐ, обучениѐ и исследованиѐ были строго 
ограничены (особенно в социально-гуманитарных областѐх). Раскрываетсѐ 
инновационный потенциал Украинского Свободного Университета, который 
способствовал развития частного высшего образованиѐ в европейских странах, 
освещаятсѐ достижениѐ и трудности в осуществлении разнообразной 
деѐтельности учреждениѐ. Особое внимание уделѐетсѐ анализу организации 
учебного процесса, направленного на сохранение национальной идентичности 
украинской студенческой молодежи и налаживание сотрудничества между 
представителѐми различных академических сообществ в контексте 
межкультурных взаимодействий. В процессе исследованиѐ использовались 
современные научные подходы (системный, антропоцентрический, 
культурологический, междисциплинарный) и методы (общенаучные - анализ, синтез, 
сравнение, систематизациѐ, обобщение; конкретно-научные - историографический, 
текстовый, ретроспективный и синхронный анализ). 

Ключевые слова: академическаѐ автономиѐ, диалог культур, национальнаѐ 
идентичность, Украинский свободный университет, украиноведение. 

АНОТАЦІЯ 
Корж-Усенко Лариса, Сидоренко Олена, Довгополова Ганна. Розвиток 

Українського Вільного Університету: національна ідентичність та діалог культур. 
Запропонована статтѐ описую періоди становленнѐ та розвитку 

Українського Вільного Університету, ѐкий протѐгом 100 років ю представником 
української вищої освіти та науки в Європі. Виѐвлено комплекс факторів, що 
впливали на передумови зародженнѐ, особливості становленнѐ та розвитку 
установи у віденський, празький та мянхенський періоди. Автори розглѐдаять 
історія Українського Вільного Університету в дискурсі генези ідеї безкоштовної 
вищої освіти ѐк складової реформаторської педагогіки та інституціоналізації 
українознавства у світовому науково-освітньому просторі. Доведено, що 
відповідно до ювропейських традицій академічне середовище Українського Вільного 
Університету функціонувало на основі академічної автономії, на відміну від 
системи вищої освіти в Радѐнському Соязі, де авторитет університету 
ігнорувавсѐ, свобода викладаннѐ, навчаннѐ та дослідженнѐ були суворо обмежені 
(особливо в соціально-гуманітарних галузѐх). Розкриваютьсѐ інноваційний 
потенціал Українського Вільного Університету, ѐкий сприѐв розвиткові приватної 
вищої освіти в ювропейських країнах, висвітляятьсѐ досѐгненнѐ та труднощі у 
здійсненні різноманітної діѐльності закладу. Особлива увага приділѐютьсѐ аналізу 
організації навчального процесу, спрѐмованому на збереженнѐ національної 
ідентичності української студентської молоді та налагодженнѐ співпраці між 
представниками різних академічних громад у контексті міжкультурних 
взаюмодій. У процесі дослідженнѐ використовувалисѐ сучасні наукові підходи 
(системний, антропоцентричний, культурологічний, міждисциплінарний) та 
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методи (загальнонаукові – аналіз, синтез, порівнѐннѐ, систематизаціѐ, 
узагальненнѐ; конкретно-наукові – історіографічний, текстовий, 
ретроспективний та синхронний аналіз). 

Ключові слова: академічна автономіѐ, діалог культур, національна 
ідентичність, Український вільний університет, українознавство. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ WEB-ДИЗАЙНЕРІВ ДО 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета статті – дослідити актуальні аспекти вдосконаленнѐ дизайн-освіти у 
зв’ѐзку з поширеннѐм тенденцій цифровізації та становленнѐм ринкової економіки. 
Методи: теоретичний аналіз, узагальненнѐ, систематизаціѐ. Результати: 
розкрито сутнісні характеристики функціонуваннѐ дизайн-освіти; узагальнено 
емпіричні дані, отримані в результаті виконаннѐ емпіричних досліджень; 
констатовано перспективні напрѐми дизайну длѐ підприюмницької діѐльності. 
Практичне значеннѐ статті полѐгаю в наведенні емпіричних статистичних даних, 
що актуалізуять необхідність підготовки веб-дизайнерів до підприюмництва. 
Зроблено висновок щодо особливостей підприюмницької діѐльності в царині дизайну 
ѐк процесу становленнѐ самобутніх молодих творців інноваційних ідей і проюктів, 
авторів неординарних методик і технологій, винахідників нових способів і шлѐхів 
розвитку суспільства. Відповідно до кваліфікаційної характеристики професії 
уточнено основні професійні функції web-дизайнера. 

Ключові слова: дизайн, web-дизайн, саморелізаціѐ дизайнера, підприюмництво 
в дизайні, професійна підготовка web-дизайнера.  

 

Постановка проблеми. Становленнѐ дизайну ѐк провідної галузі 

мистецтва й цивілізаційного поступу обумовляютьсѐ глобалізаційними 

викликами, соціокультурними запитами та здійсняютьсѐ в економічній, 

науково-технічній та естетично-культурній сферах. В умовах діджиталізації 

найбільш затребуваними ю фахівці, ѐкі успішно реалізуять потенціал сучасних 

інтернет-технологій длѐ виконаннѐ різноманітних професійних завдань. 

Особливе місце з-поміж таких спеціалістів займаять web-дизайнери – творчі 

грамотні спеціалісти, глибоко обізнані з новітніми технологіѐми проюктуваннѐ 

й оформленнѐ інтернет-ресурсів, ѐкі володіять художньо-проюктноя 

культуроя, маять розвинене художньо-творче мисленнѐ, здатні розроблѐти 

та оформлявати об’юкти інформаційного середовища Інтернету високими 

споживчими властивостѐми й естетичними характеристиками. З оглѐду на 

постійно зростаячий попит web-дизайнерів, відсутність системи ѐкісної 
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професійної підготовки таких фахівців у закладах освіти, послуги з 

проюктуваннѐ логічної структури web-сторінок, розробленнѐ зручних рішень 

подачі інформації, художнього оформленнѐ web-проюктів надаять відповідні 

дизайнерські студії і аматори-дизайнери (фрілансери). У зв’ѐзку з цим постаю 

необхідність пошуку нових підходів до вдосконаленнѐ дизайн-освіти та 

виѐвленнѐ найбільш актуальних аспектів, що аргументуять об’юктивну 

потребу підготовки майбутніх фахівців із графічного дизайну до 

підприюмницької діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. У сучасному науково-освітньому 

інформаційному просторі проаналізовано різні аспекти професійної 

підготовки майбутніх дизайнерів в Україні та за кордоном, що відображено 

в працѐх С. Алюксюювої, Є. Антоновича, Л. Базиль, О. Генісаретського, 

В. Глазичева, І. Голода, Г. Гребеняка, В. Даниленка, А. Діжур, Т. Козак, 

Є. Лазарюва, А. Максимової, Г. Мінюрвіна, В. Орлова, Л. Оружої, 

Л. Оршанського, В. Радкевич, І. Рижової, В. Тименка, О. Фурса, С. Чирчика 

та ін. У контексті дослідженнѐ web-дизайну та підготовки таких фахівців 

автори здебільшого акцентуять увагу на моделяванні віртуальної 

дійсності із допомогоя комп’ятерної техніки (Дж. Берд, А. Гончаров, 

П. Макнейл, Я. Нільсен та ін.), розробленні концепцій пізнаннѐ й 

осмисленнѐ природи віртуальної реальності крізь призму сучасної 

культури (Д. Бородаюв, Д. Кірсанов, В. Луков, А. Останін та ін.). Відтак, 

природу web-дизайну позиціонуять ѐк різновид дизайну (Д. Бородаюв, 

А. Гончаров, В. Луков, А. Останін) або ѐк інструмент інформаційних 

технологій (Д. Кірсанов, А. Лебедюв, В. Парненко). Питаннѐ ж щодо 

особливостей професійної підготовки майбутніх фахівців web-дизайну 

допоки лишаютьсѐ не дослідженим. 

Мета статті: критично осмислити сучасний стан професійної 

підготовки майбутніх фахівців графічного дизайну й виокремити актуальні 

аспекти її вдосконаленнѐ у зв’ѐзку з тенденціѐми цифровізації та 

становленнѐ ринкової економіки.  

Методи дослідженнѐ: теоретико-методичний аналіз, логічне 

узагальненнѐ й систематизаціѐ длѐ з’ѐсуваннѐ й конкретизації сутності веб-

дизайну, виѐвленнѐ актуальних аспектів професійної підготовки графічних 

дизайнерів і зокрема фахівців із проюктуваннѐ, розробленнѐ ресурсів 

інформаційного середовища інтернету. 

Виклад основного матеріалу. Динамічне зростаннѐ суспільного 

попиту на послуги з проюктуваннѐ структур унікальних веб-ресурсів із 

високими споживчими властивостѐми, зручним інтерфейсом та 
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естетичними ознаками (наприклад, на сайті www.work.ua наѐвно білѐ 172 

вакансій графічних дизайнерів за останні 3 місѐці 2021 року) актуалізувало 

потребу забезпеченнѐ ѐкісної підготовки конкурентоспроможних фахівців 

відповідних спеціальностей. Зазначимо, що в сучасному науковому 

дискурсі дизайн розуміять ѐк вид мистецтва, що синтезую технічні 

прийоми (проюктуваннѐ, конструяваннѐ) і декоративні ефекти; творчий 

метод, процес і результат художньо-технічного проюктуваннѐ промислових 

виробів, їх комплексів і систем, оріюнтований на досѐгненнѐ найбільш 

повної відповідності створяваних об’юктів і середовища в цілому 

можливостѐм, утилітарним і естетичним потребам лядини. Дослідженнѐ 

ринку дизайну в Україні за 2019-2021 рр. дозволило з’ѐсувати, що фахівець 

із графічного дизайну маю зарплатня в середньому від 12 500 грн.  

Отже, дизайн приносить додану вартість матеріальним і 

нематеріальним продуктам, але длѐ розуміннѐ цього впливу потрібно 

ґрунтуватисѐ на перевіреній методології, об’юктивних оцінках ѐкості та 

впливу дизайну на економіку.  

Фокус-групи та динаміка сплачених податків дизайнерами свідчить 

про збільшеннѐ об’юктів підприюмництва. За офіційними даними 

Державної фіскальної служби України в мм. Киюві, Львові, Харкові, Одесі та 

Дніпрі зареюстровано 3 323 дизайнерських ФОПів і майже 500 компаній, 

длѐ ѐких дизайн ю основноя сфероя роботи. З-поміж них 70 % 

самозайнѐтих дизайнерів і понад третина дизайнерів в агенціѐх ще не 

оформили свій яридичний статус. На одного офіційно зареюстрованого 

самозайнѐтого дизайнера припадаю два, ѐкі працяять без будь-ѐкого 

яридичного статусу. Дизайнерам і замовникам зручно працявати за таких 

умов, адже це дозволѐю уникнути паперової роботи і не сплачувати 

податків. Однак, на цьому основні вигоди від такого формату роботи 

закінчуятьсѐ. У сфері дизайну роботодавці оріюнтуятьсѐ на кваліфіковані 

кадри, тобто креативних професіоналів, позаѐк від їхнього рівнѐ знань і 

компетентностей залежить ѐкість дизайнерського продукту. 

На основі аналізу сайтів вітчизнѐного ринку праці, опитувань 

роботодавців установлено динаміку найбільш затребуваних особистісних 

ѐкостей кваліфікованих робітників і, зокрема, WEB-дизайнерів, що 

графічно показано на рис. 1.  
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Рис. 1. Перелік основних компетентностей і найбільш затребуваних 

ѐкостей WEB-дизайнерів на ринку праці (складено за вакансіѐми сайтів 

роботи в період за ІІ пол. 2020-І пол. 2021 рр.) 

З-поміж основних компетентностей і найбільш затребуваних ѐкостей на 

ринку праці у 2021 році були такі: кваліфікованість у комп’ятерних дизайн-

програмах; знаннѐ академічного рисунку та живопису; знаннѐ іноземної 

мови; креативність, іноваційність, генеруваннѐ ідей; швидкість, своючасне 

виконаннѐ роботи; відповідальність; готовність до особистого і професійного 

саморозвитку; комунікабельність, уміннѐ працявати в команді; здатність до 

критичної оцінки особистих переваг і недоліків та їх сприйнѐттѐ, 

стресосійкість; відсутність шкідливих звичок. Однак, найбільш часто 

згадуваними ѐкостѐми та знаннѐми ю кваліфікованість у комп’ятерних 

дизайн-програмах, саме основного інструментарія (Adobe Photoshop, Adobe 

Ilustrator). Також затребуваними ю знаннѐ академічного рисунку та живопису. 

Проте, особливого значеннѐ набуваю така ѐкість, ѐк готовність до особистого і 

професійного саморозвитку, оскільки WEB-дизайнеру необхідно бути 

конкурентноспроможним в умовах ринкової економіки.  

 
Рис. 2. Пропозиціѐ основних ѐкостей web-дизайнерів на ринку праці 

(складено за матеріалами сайтів із пошуку роботи) 
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В умовах становленнѐ ринкової економіки web-дизайн ю цінним 

продуктом інтелектуально-творчої діѐльності. Водночас рівень освіти 

більшості дизайнерів-практиків недостатній длѐ розуміннѐ ними потреб 

ринку, започаткуваннѐ власної справи та успішного веденнѐ бізнесу. Проте, 

з іншого боку, зростаннѐ популѐрності професії дизайнера, що засвідчено 

також збільшеннѐм числа абітуріюнтів у ЗВО та зростаннѐм ліцензованих 

обсѐгів здобувачів освіти спеціальності 022 «Дизайн», ю вагомим 

актуалітетом переглѐду та забезпеченнѐ ѐкісної професійної підготовки 

дизайнерів ѐк конкурентоспроможних фахівців.  

Безперечно, українська система дизайн-освіти зазнаю кардинальних 

перетворень, зумовлених імплементаціюя законодавчих актів «Про 

освіту», «Про повну загальну середня освіту», концепції «Нова українська 

школа», що передбачаять створеннѐ ефективних програм, зоріюнтованих 

на підготовку економічно грамотних, підприюмливих громадѐн, ѐкі 

зможуть розвивати ринкові відносини в країні, забезпечити створеннѐ 

нових робочих місць та підвищити свій матеріальних добробут. Згідно з 

листом Міністерства освіти і науки України від 05.06.2018 № 1/9-3772, у 

закладах вищої освіти розроблѐять і впроваджуять у межах спеціалізації 

окремі освітні програми. При цьому підкреслимо, що освітнѐ програма 

спеціалізації маю забезпечувати ѐкісну підготовку спеціалістів на виконаннѐ 

державного галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністя 

022 «Дизайн». 

Теоретико-методичний аналіз освітніх програм зі спеціальності 

022 «Дизайн» Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, 

Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і 

дизайну імені Михайла Бойчука, Київського університету імені Бориса 

Грінченка, Київського національного університету технологій та дизайну, 

Київського університету культури, Національної академії образотворчого 

мистецтва і архітектури та Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв даю змогу стверджувати, що особливістя професійної підготовки 

графічних і web-дизайнерів ю формуваннѐ в учнівської і студентської 

молоді готовності до створеннѐ нових проюктів віртуального і предметного 

оточеннѐ сучасної лядини длѐ поліпшеннѐ умов її праці; розробленнѐ 

художньо-конструкторських (графічних) проюктів виробів виробничого і 

побутового призначеннѐ, оформленнѐ інтер’юру приміщень, офісів; 

розробленнѐ деталей зовнішнього оформленнѐ виробів, інтер’юру; 

вивченнѐ вимог замовників до проюктованих виробів і технічних 

можливостей їх виготовленнѐ; підбір матеріалів длѐ виготовленнѐ виробів; 
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контроль за реалізаціюя задуму на етапах проюктуваннѐ, виготовленнѐ, 

випробуваннѐ та презентації готового виробу замовнику тощо.  

Водночас, ознайомленнѐ зі специфікоя діѐльності web-дизайнерів 

переконую, що до професійних обов’ѐзків таких фахівців входить оцінка 

значущості створяваних виробів длѐ кожного споживача окремо і длѐ 

суспільства в цілому; наданнѐ консультативної допомоги підприюмствам, 

організаціѐм і приватним особам. Це може бути викликане тим, що 

художню баченнѐ замовника і виконавцѐ часом не збігаятьсѐ, через що 

доводитьсѐ або переконувати в необхідності конкретного дизайнерського 

рішеннѐ, або враховувати побажаннѐ замовника.  

Майбутнім дизайнерам важливо усвідомити, що становленнѐ 

дизайну істотно сприѐю економічному зростання тільки в тих країнах, урѐд 

ѐких підтримую сферу креативних індустрій. Кожний ювро, інвестований у 

розвиток дизайну в країнах Європи, даю до 20 ювро прибутку. Наприклад, 

сфера дизайну завдѐки експортованим дизайнерським продуктам надаю 

71,7 млрд. фунтів стерлінгів додаткової вартості продукту в Британії й 

понад 38 млрд. ювро – в Ірландії. В Україні, на жаль, ситуаціѐ щодо дизайну 

й економіки дещо інакша. Клячове джерело доходів дизайнерів – це 

короткострокові проюкти вартістя до 1 тис. доларів. Річні обороти, 

переважно, не перевищуять 2 млн. грн. та зростаять завдѐки збільшення 

кількості дрібних проюктів. Зазвичай, дизайн-агенції працяять із більшими 

та дорожчими проюктами, ніж окремі самозайнѐті фрілансери, але ю 

чимало дизайн-агенцій, чиї річні обороти перевищуять 10 млн. грн.  

Одніюя з причин недостатнього розвитку підприюмництва у сфері 

дизайну на сучасному ринку вбачаюмо низький рівень розвитку 

підприюмницької компетентності дизайнерів. Якщо Web-дизайнер не 

розумію сутності економічної моделі власного бізнесу, то невдовзі він 

втратить свої позиції внаслідок мінімальних перепон і коливаннѐ на ринку, 

а його бізнес припинить свою існуваннѐ. Наѐвність численних помилок і 

недоліків у проюктуванні моделей організації бізнесу, створенні бізнес-

планів означаю, що дизайнери, ѐкі наважилисѐ започаткувати власну 

справу й об’юднати у своїй кар’юрі дизайн і підприюмництво, не розуміять 

потенційних загроз длѐ бізнесу, а також не усвідомляять сильних сторін 

дизайнерського підприюмництва.  

Зокрема, за даними тривалих, багаторічних досліджень установлено, 

що тільки один із трьох самозайнѐтих дизайнерів розумію економічну 

сутність дизайну, її механізми, процеси і принципи розвитку. У зв’ѐзку з 

цим виникаять інші проблемні моменти, на кшталт інтуїтивного 
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ціноутвореннѐ. Вартість подібних проюктів длѐ різних замовників може 

істотно зміняватисѐ залежно від їхньої купівельної платежеспроможності. 

Підкреслимо, що в Україні і світі відсутнѐ юдина, загальновизнана схема 

обрахунку вартості послуг і дизайнерських продуктів. Зважаячи на це, 

дизайнери часто встановляять ціну на свої послуги і товари на власний 

розсуд. Відтак, закономірно, що власники бізнесу в сфері дизайну, а також 

окремі дизайнери часто не усвідомляять чітких напрѐмів і механізмів 

розвитку власної справи (Стан розвитку..., 2020). Зважаячи на викладене 

вище, бажано, щоб саме заклади вищої освіти були основноя ланкоя 

підготовки конкурентоздатних фахівців длѐ ринку дизайну. 

Підкреслимо, що фахівці з дизайну не інформуять замовника про 

алгоритм і витрати ресурсів длѐ виконаннѐ завданнѐ, а надаять йому 

проюкт кінцевого рішеннѐ, ѐкий часто неоднозначно сприймаютьсѐ 

кліюнтом. Так, за результатами опитуваннѐ, дві третини (60,1 %) дизайнерів 

нарікаять на непорозуміннѐ із замовниками, через неосвіченість і 

відсутність об’юктивного уѐвленнѐ про ціннісну значущість дизайну 

останніх. Утрудненнѐ в започаткуванні власної справи в галузі дизайну 

викликані також складністя ідентифікації рівнѐ впливу лише 

дизайнерського рішеннѐ на досѐгненнѐ цілей замовника. У зв’ѐзку з цим 

виникаю проблема визначеннѐ юдиних, загальновизнаних критеріїв ѐкості 

результатів дизайнерської роботи, а також критеріїв відбору кращих 

альтернативних ідей спільно із замовником (Фурса, 2012). 

Підготовка майбутніх фахівців до підприюмництва в системі дизайн-

освіти відкриваю нові перспективи оволодіннѐ найсучаснішими напрѐмами 

дизайну.  

Особливої популѐрності набуваю «універсальний дизайн», що 

передбачаю створеннѐ безпечного і зручного простору длѐ всіх громадѐн, 

незалежно від віку, ваги, фізичних обмежень, особливостей сприйнѐттѐ 

тощо. Клячовоя тенденційноя особливістя універсального дизайну ю 

концептуальна ідеѐ створеннѐ його об’юктів – повага до прав лядини і 

водночас, – до розмаїттѐ. В Україні не більше 4 % архітектурних споруд ю 

загальнодоступними длѐ пересічних громадѐн. З-поміж них – всього 

декілька об’юктів, створених з урахуваннѐм усіх семи принципів напрѐму 

універсального дизайну.  

На думку західних експертів, найбільш популѐрними в найближчі 15 

років стануть професії напрѐму «продакт-дизайнерів». Кар’юра такого 

фахівцѐ, на думку В. Гріна (Senior Product Designer), ю «еволяційним 

кроком у межах дизайн-галузі». Продакт-дизайнер – це «спеціаліст із 
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широким світоглѐдом, універсальноя обізнаністя, багатьма зонами 

відповідальності й розмаїтим інструментаріюм, що не обмежуютьсѐ 

створеннѐм інтерфейсів» (Грін, 2020). 

Не менш перспективним напрѐмом дизайн-освіти ю підготовка 

віртуальних інтерактивних дизайнерів до кар’юрного зростаннѐ. Такі 

фахівці працяватимуть у сфері віртуальної і доповненої реальності – це 

ринок, ѐкий може набути значних обсѐгів ($150 млрд. вже у 2021 році), 

охопивши всі сфери життюдіѐльності лядини: від охорони здоров’ѐ – до 

архітектури. Дорін Лоренцо з UT Austin вважаю, що більшість дизайнерів UI 

почнуть пробувати себе у VR та AR дизайні.  

З оглѐду на динамічну цифровізація і створеннѐ віртуальних продуктів 

(від чатбоксів – до 3D-проюкцій на неймовірні середовища), «…ми скоро 

побачимо нове поколіннѐ дизайнерів віртуальної взаюмодії», – припускаю 

американська дизайнерка Івонн Лін з 4В Collective. Початки становленнѐ 

перспективних нині напрѐмів «дизайн алгоритмів», «дизайн штучного 

інтелекту», «лядино-оріюнтований дизайн» пов’ѐзуюмо з проюктуваннѐм 

об’юктів (промислових зразків), проюктуваннѐм досвіду (додаячи дизайн 

взаюмодії, візуальний дизайн та дизайн просторів). «Наступним кроком 

розвитку дизайну буде проюктуваннѐ поведінки системи: дизайн алгоритмів, 

ѐкі визначаять поведінку автоматизованих або інтелектуальних систем», – 

вважаю Гаррі Вест із Frog. Наприклад, розробленнѐ алгоритму, що 

визначатиме механізм дії автономної машини, ѐка обиратиме правильне 

лядино-центричне рішеннѐ в ситуації неминучого зіткненнѐ. Зважаячи на це, 

актуальне завданнѐ длѐ дизайнерів наступного десѐтиліттѐ 

зосереджуватиметьсѐ на утворенні корелѐтивних зв’ѐзків між кодуваннѐм 

алгоритмів і досвідом, ѐкий вони впроваджуять.  

Постіндустріальний дизайн, на переконаннѐ Маркус Вірзох із 

Artefact, потребую кардинальних змін у дизайнерських процесах, ѐкі 

використовуятьсѐ длѐ визначеннѐ об’юктів за межами їх безпосередньої 

форми і функції. «Постіндустріальним дизайнерам, – стверджую Вірзох, – 

важливо розмірковувати над ідеѐми загального користувацького досвіду, 

щоб реалізувати досліди, ѐкі поюднуять фізичний та цифровий світи» 

(Вірзох, 2017). Креативний штучний інтелект і глобальний ринок 

уможливить індивідуальним дизайнерам доступ до об’юктів і речей, ѐкі 

раніше були доступні тільки длѐ великих команд. Результатом цього стане 

сплеск спеціалізації, ефективності й незалежності дизайнерів. Відтак, 

фрілансери утворѐть мережу цільових мікро-консультантів, ѐкі 

конкуруватимуть із більш традиційними фірмами.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

327 

Ринок дизайнерських послуг у ХХІ столітті став реальним сектором 

економіки, щорічний оборот ѐкого, за оцінками експертів, перевищую суму 

в 15 млрд. доларів. При таких обсѐгах продажу він лишаютьсѐ закритим і 

неструктурованим. Вивченнѐ практичних аспектів підприюмництва в сфері 

дизайн-проюктуваннѐ свідчить, що близько 25-35 % суб’юктів 

підприюмництва перебуваять у тіньовому секторі економіки, а значну 

частину ринку займаять дизайнери-фрілансери. На кінець 2022 р. понад 70 

тис. лядей вважатимуть себе професіоналами в сфері дизайну в Україні. 

Унаслідок закритості ринку досить складно оцінити його реальний обсѐг і 

тенденції розвитку. Однак, відстежити динаміку ринку дизайнерських 

послуг і перспективи сфери можливо.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, 

актуальноя тенденціюя вдосконаленнѐ дизайн-освіти вбачаюмо підготовку 

майбутніх web-дизайнерів до започаткуваннѐ власної справи й успішного 

здійсненнѐ підприюмництва в сфері дизайну. Результати досліджень 

засвідчили динамічне зростаннѐ підприюмництва в Україні і водночас 

низьку вмотивованість дизайнерів до виѐву підприюмницької ініціативи, 

недостатній рівень сформованості в них готовності до підприюмницької 

діѐльності, що передбачено змістом професійної освіти, а також низьким 

рівнем забезпеченнѐ розвитку підприюмницької компетентності майбутніх 

фахівців у мистецьких закладах освіти. Зроблено висновок, що підготовка 

до підприюмництва в системі дизайну передбачаю не лише набуттѐ навичок 

художньо-естетичної діѐльності і проюктуваннѐ, а й формуваннѐ 

спроможності майбутніх дизайнерів генерувати нові ідеї щодо 

забезпеченнѐ потреб суспільства в дизайнерських інноваційних проюктах, 

самореалізовуватисѐ в галузі дизайну, що конкретизуютьсѐ такими 

ѐкостѐми особистості, ѐк ініціативність, творчість, здатність організовувати 

власну трудову та підприюмницьку діѐльність і праця колективу; здатність 

до лідерства і управлінських дій, готовність ефективно 

самореалізовуватисѐ в процесі організації і успішного розвитку власної 

справи, уміннѐм аналізувати й оцінявати власні професійні можливості, 

здібності та зіставлѐти їх із потребами ринку праці; складати, здійснявати й 

оцінявати плани підприюмницької діѐльності, розроблѐти прості моделі 

дій та приймати економічно й екологічно обґрунтовані рішеннѐ в 

динамічному світі; презентувати та поширявати інформація про 

результати підприюмницької діѐльності. 

Перспективоя подальших розвідок вбачаюмо дослідженнѐ змісту, 

ефективних технологій, методик, методів і методичних прийомів, що 
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сприѐтимуть забезпечення ѐкісної підготовки майбутніх web-дизайнерів 

до підприюмницької діѐльності.   
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РЕЗЮМЕ 
Кушнир Вадим. Актуальные аспекты образовательной подготовки web-

дизайнеров к предпринимательской деѐтельности. 
Цель статьи: исследовать актуальные аспекты совершенствованиѐ дизайн-

образованиѐ в свѐзи с распространением тенденций цифровизации и становлением 
рыночной экономики. Методы: теоретический анализ, обобщение, систематизациѐ. 
Результаты: раскрыты сущностные характеристики функционированиѐ дизайн-
образованиѐ; обобщены эмпирические данные, полученные в результате выполнениѐ 
многочисленных исследований; констатированы перспективные направлениѐ 
дизайна длѐ предпринимательской деѐтельности. Практическое значение статьи 
заклячаетсѐ в наведении эмпирических статистических данных, которые 
актуализируят необходимость подготовки веб-дизайнеров к 
предпринимательству. Сделан вывод об особенностѐх предпринимательской 
деѐтельности в области дизайна как процесса становлениѐ самобытных молодых 
создателей инновационных идей и проектов, авторов неординарных методик и 
технологий, изобретателей новых способов и путей развитиѐ общества. Согласно 
квалификационной характеристики профессии уточнены основные 
профессиональные функции web-дизайнера. 

Ключевые слова: дизайн, web-дизайн, саморелизациѐ дизайнера, 
предпринимательство в дизайне, профессиональнаѐ подготовка web-дизайнера. 

SUMMARY 
Kushnir Vadym. Current aspects of educational training of web-designers for 

entrepreneurship activity. 
The purpose of the article is to critically comprehend the professional training of 

future specialists in graphic design and highlight the current aspects of its improvement in 
connection with the spread of digital trends and formation of a market economy. The 
necessity of preparing students of art institutions of professional higher and higher education 
to start their own business, which enables their self-realization and self-affirmation in the 
modern world. Results: the essential characteristics of the functioning of design education 
from the standpoint of preparing future web-designers for self-realization in a society of 
sustainable development are revealed; the leading directions of development of 
entrepreneurial competence of design education seekers are analyzed; the preconditions for 
effective preparation of future web-designers for entrepreneurship are determined; 
generalized empirical data obtained as a result of empirical research; perspective directions 
of design for business activity are stated. The practical significance of the article is to provide 
a program of a modular course, introduction of which will promote the development of 
entrepreneurial competence of future web-designers. The conclusion is made about the 
peculiarities of entrepreneurial activity in the field of design as a process of formation of 
original young creators of innovative ideas and projects, authors of extraordinary methods 
and technologies, inventors of new ways and ways of society development. According to the 
qualification characteristics of the profession, the main professional functions of a web-
designer are specified. 

Key words: design, web-design, self-realization of a designer, entrepreneurship in 
design, professional training of a web-designer. 
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FACTORS OF PERSONALITY FORMATION OF L. KIRDISHCHEVA 

AS PROSPECTIVE PROFESSIONAL 
 

The publication is devoted to the study of the factors of the personality formation of 
the teacher and manager L. Kirdishcheva. The peculiarities of the socio-political situation in 
Ukraine of the studied period are characterized. Memoirs of S. Pankova, biographical data of 
L. Kirdishcheva are analyzed, in order to identify the factors of the teacher’s personality 
formation. Among them are defined: active life position of the family, civic position fostering, 
academic inclinations of the family, atmosphere of love and mutual respect, succession of 
generations. 

Key words: factors of formation, patriotism, family influence, academicism, 
personality formation. 

 

Introduction. Undoubtedly, formation of a human personality is a 

multifaceted process, which is influenced by many external and internal 

circumstances. The main factors, first of all, are the atmosphere of the family in 

which a person grows up, because the fundamental moral, cultural and ideological 

positions are laid in the family, starting from the birth of a child. The life-giving 

figures in the life of every person are father and mother. They form the core of life 

that leads a person in a unique way and helps to reveal personal potential. 

Addressing the origins of the personality formation of the teacher, 

humanist, scientist Liudmyla Mykhailivna Kirdishcheva, we consider it 

appropriate to focus on the early years of her life, the history of her family and 

the influence of the family on her development and formation.  

Analysis of relevant research. This publication is based on the memoirs 

of L. Kirdishcheva’s sister, Candidate of Historical Sciences, head of the branch 

of the Museum of History – Historical and Memorial Museum of Mykhailo 

Hrushevskyi in Kyiv Svitlana Mykhailivna Pankova. 

The purpose of the article is to single out and analyze the factors of 

L. Kirdishcheva’s personality formation.  

Research methods. In the process of research a set of general scientific 

methods was used: analysis, synthesis, systematization, generalization, 
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classification, which provided an opportunity to generalize the leading factors 

that contributed to the formation of the pedagogue’s personality; retrospective 

analysis, which made it possible to identify the historical and social conditions 

of the formation of the pedagogue’s personality; interviews, which allowed to 

collect and process the material of the publication. 

Results. In the process of studying the chronology of Liudmyla 

Kirdishcheva's life, we singled out the stages of her formation as a person (I – 

1955–1977 – personal formation and formation of worldviews – childhood, 

schooling, higher education at Kyiv State University named after T. Shevchenko 

(now – Taras Shevchenko National University of Kyiv); ІІ – 1977–2005 – 

professional formation as a teacher and manager – work as a history teacher, 

deputy director for educational work, deputy director for humanitarian 

education and upbringing, deputy director for educational work; Chairman of 

the Board of Directors of pedagogical Establishment of Higher Education I-ІІ 

levels of accreditation Central region of Ukraine; director of the Lebedyn 

Pedagogical School named after A.S. Makarenko; ІІІ – 2005–2017 – 

improvement of professional skills and abilities – teaching and managerial 

activity as the chairman of the board of directors of pedagogical Establishment 

of Higher Education I-ІІ levels of accreditation Central region of Ukraine, 

Director of the Lebedyn Pedagogical School named after A.S. Makarenko and 

intensive public research – active participation in the Ukrainian Congresses of 

Teachers and Preschool Workers, in the work of education institutions and 

organizations – the opening of the Sumy Regional Center of Cultural and 

Educational Association of Humane Pedagogy led by L. Kirdishcheva). The first 

stage (1955–1977) includes preschool childhood (from 1955 to 1962), schooling 

(from 1962 to 1972) and university studies (from 1972 to 1977). The subject of 

study in this publication was preschool childhood and schooling.  

In the context of the raised problem, we believe that in order to single 

out the factors of formation of L. Kirdishcheva’s personality, it is expedient to 

turn to the analysis of the historical period in which her childhood and school 

years took place. 

This period was characterized by serious changes in the state. Because of 

the resignation of M. Khrushchev from power (1953–1964 Khrushchev’s thaw) 

and the arrival of a new leadership led by L. Brezhnev (Brezhnev’s stagnation 

1964–1986) markedly changed the direction of political life and ideological 

processes in the USSR (Petrykiv, 2016). It should be noted that Khrushchev’s 

resignation was accompanied by calls for the widespread deployment of 

criticism and self-criticism, the struggle against bureaucracy and pomp, praise 
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and ostentatious noise, against fuss, haste, and arbitrary decisions. V. Baran 

claimed that the process of liberalization of society, begun by Khrushchev, 

quickly suffocated in the flow of conservatism, which flooded all spheres of life 

under the leadership of L. Brezhnev (Baran, 1999, p. 145). 

Note that the era of “Brezhnev’s stagnation” is characterized by a deep 

systemic crisis of the Soviet system, which eventually led to the destruction of 

the economy and the political collapse of the USSR (Baran, 1999, p. 145). 

Educational changes of this period determine the expansion of the network of 

schools, introduction of compulsory general secondary education, productive 

development of pedagogical science, the gradual Russification and 

Sovietization (Pokhilko, 2017).  

It was in such a difficult period for Soviet Ukraine that Liudmyla 

Mykhailivna Metlushenko (Kirdishcheva) was born on April 3, 1955 in the 

village of Bochky of Khorol district of Poltava region in the family of teachers – 

Mykhailo Leontiyovych and Sofia Antonivna Metlushenko. 

In this study, we believe that it is appropriate to refer to the memories of 

relatives of L. Kirdishcheva, which will more thoroughly and comprehensively 

identify the factors of formation of her personality. One of L. Kirdishcheva's 

relatives was her sister Svitlana Pankova. 

Therefore, she notes that there has always been an atmosphere of unity, 

mutual support and a positive attitude towards life in their family. In particular, 

the characteristic feature of his father, Mykhailo Leontiyovych, was humor and 

a smile. He was the backbone of the family, a loving, caring father who instilled 

in his three children love of life and an active attitude to life, which had the 

decisive impact on the personal and career growth of all children. Undoubtedly, 

parental upbringing contributed to the formation of holistic personalities with a 

clear position in life. 

What is important, in our opinion, among other things, the father cared 

about formation of the civic position of his children as patriots of their country. 

Moreover, he demonstrated this attitude by his own example, when in 1944 he 

volunteered to go to the front to defend the homeland. The active civic 

position of the father was manifested even after returning from the front. He 

entered the Pedagogical Institute at the Faculty of History and dedicated his life 

to educating the younger generation as a history teacher. It can be stated that 

Mykhailo Leontiyovych started a family dynasty, because both daughters later 

followed their father’s footsteps and graduated from the Faculty of History, but 

Taras Shevchenko National University of Kyiv. 
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According to S. Pankova, there was a large library at home, which was 

taken care of by the father himself, instilling in children from an early age a love 

of books and a desire for knowledge. So, Liudmyla Mykhailivna grew up 

surrounded by books, watching her father study tirelessly, preparing for school. 

There was no need to force the girl to read in such an atmosphere, the book 

from an early age was an integral part of her life. 

Her mother, Sofia Antonivna, was a mathematics teacher and a model of 

femininity for her daughters. Like all teachers in the late 1960s, she was 

distinguished by her wardrobe, a special charm, because a teacher must look 

elegant and be an example for her students. Sofia Antonivna studied at Poltava 

Pedagogical Institute, combining education with teaching and raising their own 

children. 

Therefore, we can note that the academic nature of the family, their 

desire for intellectual pursuits were the factor that guided L. Kirdishchev on the 

pedagogical path and instilled a taste for self-development for life. After all, the 

younger children – Victor and Svitlana – were fully realized in the scientific 

field. Viktor Mykhailovych served as an officer of the Northern Fleet for a long 

time, was an extremely erudite man and a true patriot of Ukraine. Svitlana 

Mykhailivna – Candidate of Historical Sciences, museologist, participant of 

many international scientific congresses.  

Describing the general atmosphere in the family, Svetlana Mikhailivna 

notes: “We grew up in love”. In our opinion, this short sentence is the 

quintessence and the key to understanding the origins of life inspiration and 

zeal with which L. Kirdishcheva worked, created, lived. The children grew up in 

an atmosphere of a family that survived and endured thanks to love and 

friendship.  

It is fair to note that the Metlushenko family contributed in every 

possible way to the comprehensive development of children. This applied not 

only to study but also to leisure. Thus, among the brightest memories of 

childhood, S. Pankova notes family trips to the Dnieper city, in which his father 

was a guide. He conducted wonderful tours of the city for children, cultivating 

love for their homeland and an attraction to travel. The father, being a man of 

broad views, sought to develop in children the worldview of “citizen of the 

world”, to show that the range of their interests can go much further than their 

home village and school. While studying at school, Liudmyla Mikhailivna did not 

miss a single excursion, the geography of which is impressive: Poltava, Kyiv, 

Moscow, Sevastopol and others. 
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Along with this, one cannot ignore the fact that L. Kirdishcheva grew up 

in a rural family, and therefore, working on the land was well known to her. 

Among the household chores S. Pankova recalls: cleaning, picking fruit, but it 

was not a classic labor education. That is, we can note that the parents kept the 

balance: children were entrusted only with those chores that were not too 

difficult and contributed to the development of children. Moreover, mother, 

Sofia Antonivna, while working, was not engaged in farming and cooking. A 

grandmother took care of these matters, and other family members helped her 

as much as they could. 

As already mentioned, grandmother, Hanna Panasivna, lived with the 

Metlushenko family, devoting her life to raising children and running a 

household. She left her job and became a nanny, educator, teacher, friend to 

children. Hanna Panasivna graduated from the church-parish school, as well as 

sewing courses. Thanks to her art, the whole family was always dressed as best 

as possible, and at a time when clothes were very standardized or even in short 

supply, L. Kirdishcheva and her family could wear new things.  

According to S. Pankova’s memoirs, Hanna Panasivna was an outstanding 

housewife, her pastries, especially pies, were known throughout the village. A 

grandmother taught the girls to do housework, and on all birthdays she baked 

a large, fragrant cake on which she wrote the name and age of the birthday boy 

or girl. She did not keep any cattle, there were only watermelons and tomatoes 

in the garden.  

According to S. Pankova, the financial condition of the family was quite 

humble, as well as the vast majority of rural families in the 60s of last century. 

However, thanks to cohesion and mutual support, no one experienced financial 

problems. Many of mother’s siblings often pampered the little ones.  

“My mother’s family is a great school, a great joy, a great memory of our 

childhood, and of all life in general”, that is how S. Pankova describes her 

relationship with her maternal relatives. Her grandmother, Anna Verlamivna, 

was left with six children in the hungry postwar years, and managed to give 

them all a special or higher education: a doctor, an economist, a teacher. The 

youngest, Volodymyr, wrote his dissertation very early, had the highest state 

awards, worked in Moscow at the Research Institute of Applied Mathematics. 

As it turned out, he was actually doing space research. In summer, uncle’s 

Moscow colleagues often visited Poltava region, and the little ones enjoyed 

communicating with them. Therefore, we note the unbridled desire of all 

relatives of L. Kirdishcheva to science, knowledge, self-development. 
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Thus, families from mother’s and father’s sides cultivated in children the 

best feelings, which, by the words of S. Pankova, can be called “family religion” 

or “family pietism”. Relatives, like parents, did not say that it was necessary to 

love each other, support, help, they themselves lived like that, and the children 

next to them watched and admired, and also wanted to be like them.  

Speaking about the influence on the formation of their personalities, 

S. Pankova notes that first of all such influence was exerted directly by parents, 

grandmothers, indirectly by each of the relatives. Together, they woven their 

particle into the children’s souls, and they were all part of the family 

microcosm.  

L. Kirdishcheva’s childhood and youth occurred in the 50-60s of the 

twentieth century, when Ukraine was part of the USSR and the policy of the 

Communist Party was aimed at covert Russification of education in order to 

unite Ukrainians in the Soviet community, namely: formation of favorable 

conditions for study of Russian language and literature, increase in the number 

of schools with Russian as the language of instruction, falsification of courses in 

history, geography, literature of Ukraine; strengthening in education of 

international character. This policy of the party caused a number of negative 

consequences, in particular: the absence of education institutions with the 

Ukrainian language of instruction in the cities; the transition of the urban 

population to communicate in Russian; perception of the Ukrainian people of 

their own language as inferior; deformation of national consciousness, spiritual 

degradation of present and future generations of Ukrainians. Nevertheless, the 

Metlushenko family always respected the native language, spoke Ukrainian and 

instilled in children a sense of patriotism. 

Describing L. Kirdishcheva’s personal traits and habits as a child, 

S. Pankova notes that Liudmyla had an extraordinary passion for reading, she 

could not be separated from the book. Not surprisingly, from a young age, 

Liudmyla wrote poetry, her poetry was published in the local newspaper, 

moreover, she won the district competition of poets and received an award – a 

trip to Kyiv to meet with writers. The most vivid memory was a meeting with 

Volodymyr Sosiura’s wife, Mariia, who told about their acquaintance, love, and 

read Sosiura’s poems, which he dedicated to her. 

During her high school years, Liudmyla was part of a group of leaders and 

had an undeniable authority among her classmates. The school years were 

marked not only by education, but also by amateur art, the sisters danced in an 

ensemble, often traveling with concerts. Liudmyla was involved in athletics, 

often participated in competitions, was active in the social life of the school. 
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According to S. Pankova, Liudmyla was a classical humanitarian, she 

dreamed of entering the Faculty of Journalism, however, her father’s 

fascination with history had decisive influence on the choice of specialization, 

to give children a basic education was a matter of honor for him. The father 

personally brought them to Kyiv, sitting near the monument to Taras 

Shevchenko in front of the red building of the university, waiting for the 

children from the exams.  

As already noted, in the described period, the Soviet leadership 

questioned the existence of the Ukrainian nation, tried to tear Ukrainians from 

their spiritual roots, to erode the national consciousness. The propaganda of 

the notion of the “Soviet people” by the ideologues of the CPSU in the 1970s 

contributed to the leveling of nations and hampered the formation of a 

politically conscious nation in Ukraine. Within the framework of this “theory” 

multiethnicity was allowed, but under the domination of the Russian language, 

culture, and Russian vision of the past. The Soviet school, under the pressure of 

the pseudo-scientific concept of the emergence of a new historical community 

of people – the Soviet people and the merging of nations – has lost its national 

identity. A departure from the national language and culture began, the needs 

of the national development of the people were generally ignored, knowledge, 

education and moral factors were devalued. Instead, consumer interests were 

easily asserted. The education and upbringing of students were mainly aimed 

at the formation of obedience as the main feature of professional decency 

(Mayboroda, 1992, pp. 123-150). But, despite the ambiguous attitude of the 

authorities to everything Ukrainian, Liudmyla chooses the specialization 

“History of Ukraine”. 

One of the family’s distant relatives, Andrii Kalistratovych Butsyk, 

professor of Kyiv University, also had an extraordinary influence on this choice. 

Professor Butsyk, with whom father consulted before Liudmyla’s admission, 

advised the history faculty.  

Years of study of L. Kirdishcheva (1972-1977) at the Faculty of History of 

the Kyiv Order of Lenin State University named after Taras Shevchenko belong 

to the Soviet period of development of history, science and culture, led by 

L. Brezhnev. From the pages of the activist’s autobiography and his 

characteristics at the place of study, it is known that since 1968 L. Kirdishcheva 

was a member of the Komsomol, in addition, she was a member of the circle 

on the history of the USSR. Therefore, within the framework of 

L. Kirdishcheva’s activity, two reports were announced. 
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S. Pankova recalls how excited Liudmyla was when she was advised to 

change the topic of research from the history of the Cossacks to the history of the 

partisan movement in Ukraine. After all, this was the beginning of the 1970s, 

when Ukrainian patriots were thrown in jail, and on the day of Shevchenko’s 

reburial it was forbidden to come close to his monument. The fact that Taras 

Shevchenko is highly respected in Ukraine was also recognized as a manifestation 

of nationalism. It was also seditious that many people in Ukraine spoke Ukrainian, 

which was considered a variation of Russian (Paliutin, 2007, p. 171). However, the 

creative potential of Liudmyla, her love for the history of her nation were 

manifested in the study of this topic in the history of Ukraine.  

It is no coincidence that the well-known future pedagogue took part in 

the competition of student works on the history of the CPSU, as well as took an 

active part in the socio-political life of the course and faculty. Thus, the dean’s 

office and the Komsomol organization of the historical faculty recommended 

L. Metlushenko (Kirdishcheva) to work as a teacher of history and social 

sciences at the Lebedyn Pedagogical School named after A.S. Makarenko 

(Personal file). 

Later, the desire to find something new and interesting she managed to 

realize in pedagogy, philosophy, which she was fascinated by no less than 

history. L. Kirdishcheva always spoke with inspiration about her own plans, 

visited all museum creative projects with interest, and wanted to bring all the 

most interesting things to the walls of her native Lebedyn Pedagogical School 

named after A.S. Makarenko.  

Liudmyla Mykhailivna was an extremely creative, inspired person, always 

striving to reach new heights in the profession, creativity, self-development. She 

was able to fully realize her gifts and talents, first of all, thanks to family support, 

the values that her parents and the family as a whole laid down from a young age. 

Conclusions and prospects for further research. Thus, characterizing the 

environment in which Liudmyla Kirdishcheva grew up, we can note the defining 

influence of the family on the formation of her personality and worldview. 

Among the leading factors in the formation of L. Kirdishcheva as a future 

professional are: active life position of the family, formation of civic position, 

family academicism, atmosphere of love and mutual respect, succession of 

generations. The period under study coincided with a rather ambiguous stage 

in the development of the then Ukrainian SSR, when there were certain 

material-economic and cultural-educational problems in society. However, 

thanks to the unity of the family, their purposefulness and optimism, Liudmyla 

Mykhailivna Kirdishcheva always felt supported and got a good start in life.  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

338 

Among further investigations, we consider it expedient to study in detail the 

period of study of L. Kirdishcheva at Kyiv State University (KSU) named after Taras 

Shevchenko (now Taras Shevchenko National University of Kyiv) (1972 – 1976). 
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РЕЗЮМЕ 
Михайличенко Ирина, Козлов Дмитрий, Козлова Елена. Факторы становлениѐ 

личности Л. Кирдищевой как будущего профессионала. 
Публикациѐ посвѐщена исследования факторов становлениѐ личности 

педагога, управленца Л. Кирдищевой. Охарактеризованы особенности социально-
политической ситуации в Украине исследуемого периода. Проанализированы 
воспоминаниѐ С. Панковой, биографические данные Л. Кирдищевой длѐ выделениѐ 
факторов становлениѐ личности педагога. Среди них определены: активнаѐ 
жизненнаѐ позициѐ семьи, воспитание гражданской позиции, академичность семьи, 
атмосфера лябви и взаимоуважениѐ, преемственность поколений. 

Ключевые слова: факторы становлениѐ, патриотизм, влиѐние семьи, 
академичность, становление личности. 

АНОТАЦІЯ 
Михайличенко Ірина, Козлов Дмитро, Козлова Олена. Чинники становленнѐ 

особистості Л. Кірдіщевої ѐк майбутнього професіонала. 
Публікаціѐ присвѐчена дослідження чинників становленнѐ особистості 

педагога, управлінцѐ Л. Кірдіщевої. Було виокремлено етапи її становленнѐ ѐк 
особистості (І – етап особистісного становленнѐ і формуваннѐ світоглѐдних засад; 
ІІ – етап професійного самоствердженнѐ ѐк педагога та управлінцѐ; ІІІ – етап 
удосконаленнѐ професійних навичок та вмінь. До першого етапу віднесено дошкільне 

https://lebped.com.ua/
http://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%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%92$
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дитинство, навчаннѐ у школі та навчаннѐ в університеті. Саме цей період став 
предметом детального вивченнѐ в даній публікації.  

У контексті дослідженнѐ здійснено аналіз історичної доби, у ѐкій проходило 
дитинство та шкільні роки Л. Кірдіщевої. З’ѐсовано, що означений період 
характеризувавсѐ зміноя партійного керівництва та серйозними перетвореннѐми в 
державі. Усуненнѐ М. Хрущова від влади та прихід нового керівництва на чолі з 
Л. Брежнювим помітно змінив напрѐм політичного та соціального життѐ тодішньої 
радѐнської України. 

Схарактеризовано особливості соціально-політичної ситуації в Україні 
досліджуваного періоду. Підкреслено, що освітні зміни цього періоду визначаять 
розширеннѐ мережі шкільних закладів, упровадженнѐ обов’ѐзкової загальної середньої 
освіти, продуктивний розвиток педагогічної науки, поступові русифікаціѐ та 
радѐнізаціѐ. 

Проаналізовано спогади С. Панькової, біографічні дані Л. Кірдіщевої, задлѐ 
виокремленнѐ чинників становленнѐ особистості педагога. Серед них визначено: 
активну життюву позиція родини, вихованнѐ громадѐнської позиції, академічність 
родини, атмосферу лябові та взаюмоповаги, спадкоюмність поколінь. Зазначено, що 
батько Л. Кірдіщевої прищеплявав своїм трьом дітѐм лябов до життѐ та активну 
життюву позиція, що справило визначальний вплив на особистісне та кар’юрне 
зростаннѐ всіх дітей. Він дбав про становленнѐ громадѐнської позиції своїх дітей ѐк 
патріотів своюї країни.  

Відзначено, що академічність родини, їх прагненнѐ до інтелектуальних 
занѐть були тим чинником, що скерував Л. Кірдіщеву на педагогічний шлѐх та на все 
життѐ прищепив смак до саморозвитку. Підкреслено, що вплив на формуваннѐ 
особистості майбутнього педагога, справлѐли безпосередньо батьки, бабусі, 
опосередковано кожний із родичів.  

Підкреслено визначальний вплив родини на формуваннѐ особистості 
Л. Кірдіщевої та її світосприйнѐттѐ. Серед провідних чинників становленнѐ 
Л. Кірдіщевої ѐк майбутнього професіонала визначено: активну життюву позиція 
родини, вихованнѐ громадѐнської позиції, академічність родини, атмосферу лябові 
та взаюмоповаги, спадкоюмність поколінь. 

Ключові слова: чинники становленнѐ, патріотизм, вплив родини, 
академічність, становленнѐ особистості. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЛІНГВІСТИЧНИХ 

ТА ЛІНГВОМЕТОДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-

ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ 
 

У статті презентовано можливий зміст підготовки магістрантів 
(аспірантів) до організації науково-дослідної діѐльності студентів-словесників: 
визначено коло знань майбутніх викладачів лінгвістичних та лінгвометодичних 
дисциплін, подано перелік професійних умінь, запропоновано низку завдань, що 
сприѐтимуть усвідомлення знань та формування вмінь випускників магістратури 
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(аспірантури), необхідних длѐ забезпеченнѐ науково-дослідної компоненти 
професійної бакалаврської освіти. Під час розробки запропонованої системи роботи 
враховувавсѐ рівень лінгвістичної та методичної підготовки її адресата – здобувачів 
освіти другого та третього рівнів. 

Ключові слова: майбутні викладачі, лінгвістичні та лінгвометодичні 
дисципліни, науково-дослідна робота, студенти-словесники. 

 

Постановка проблеми. Науково-дослідна робота відіграю важливу 

роль у професійній підготовці сучасного вчителѐ-філолога, ѐкий 

спроможний знайти оптимальні шлѐхи й методи розв’ѐзаннѐ завдань, 

пов’ѐзаних із формуваннѐм різнобічної, гармонійно розвиненої, творчої 

особистості учнів. Сучасна дидактика й лінгвометодика вищої школи 

визначилисѐ із завданнѐми, принципами, змістом, методами та формами 

організації ціюї роботи, що, своюя чергоя, актуалізую проблему готовності 

майбутніх викладачів лінгвістичних та лінгвометодичних кафедр (слухачів 

магістратури, аспірантури) до забезпеченнѐ науково-дослідної компоненти 

професійної освіти студентів-словесників. Підготовка магістрантів у цьому 

напрѐмі здійсняютьсѐ в процесі вивченнѐ ними курсу методики 

викладаннѐ лінгвістичних дисциплін у вищій школі (теоретичний аспект) та 

під час проходженнѐ виробничої педагогічної практики в закладах вищої 

освіти (практичний аспект). З оглѐду на це необхідно визначити мінімум 

базових лінгвометодичних знань і професійних умінь, необхідний 

майбутньому викладачеві длѐ організації науково-дослідної діѐльності 

студентів-словесників, та розробити систему завдань, спрѐмованих на 

закріпленнѐ цих знань та формуваннѐ вмінь. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичноя базоя розробленнѐ 

зазначеного аспекту професійної підготовки майбутніх викладачів-

лінгвістів стали праці С. Архангельського, Ю. Бабанського, Б. Гершунського, 

І. Єрмакової, А. Єршова, Г. Жильцова, В. Журавльова, В. Загвѐзинського, 

Ю. Козловського, В. Краювського, В. Кременѐ, В. Крутова, Н. Кузьміної, 

Т. Ломакіної, О. Пюхоти, П. Підкасистого, О. Співаковського та ін., де 

описуятьсѐ різні компоненти системи організації науково-дослідної роботи 

студентів: зміст, структура, мета, функції НДРС, форми й методи організації 

ціюї роботи; критерії НДРС тощо. Також аналізуятьсѐ проблеми 

підвищеннѐ ефективності науково-дослідної праці, її пропаганди та 

популѐризації, удосконаленнѐ методів НДРС, застосуваннѐ інформаційних 

технологій у науково-дослідній роботі студентів, формуваннѐ 

дослідницької компетентності вчителѐ тощо. Наголошуютьсѐ на тому, що 

здобувачі освіти бакалаврського рівнѐ – «це не тільки студенти-

дослідники, а й майбутні дослідники педагогічної дійсності, і… від того, 
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наскільки оперативно та інтенсивно вони володіять комплексом наукових 

і дослідницьких знань, умінь і навичок, залежить не тільки ефективність 

їхньої професійної підготовки, але й результативність майбутньої 

педагогічної діѐльності» (Сущенко, 2013, с. 303-304). 

Останніми десѐтиліттѐми видано низку підручників та навчальних 

посібників, де висвітлено питаннѐ методики, технології та організації 

науково-дослідницької діѐльності студентів. Заслуговуять на увагу 

фундаментальні виданнѐ, авторами ѐких ю Ю. Бабанський, В. Журавльов, 

В. Розов та ін. (редактор В. Журальов); Г. Артемчук, В. Курило, М. Кочерган; 

М. Пилипчук, А. Григор’юв, В. Шостак; М. М. Свердан, М. Р. Свердан; 

В. Шейко, Н. Кушнаренко. 

Проблеми формуваннѐ науково-дослідницької культури магістрантів 

педагогічної освіти аналізуятьсѐ в працѐх О. Єгорової, С. Сисоювої, 

Є. Райхман, Н. Щербакової та ін. Проте питаннѐ методичної підготовки 

майбутніх викладачів лінгвістичних та лінгвометодичних кафедр до 

організації науково-дослідної роботи студентів-філологів у науковій 

літературі розглѐнуті недостатньо й тому потребуять уваги. 

Метоя статті ю презентаціѐ можливого змісту підготовки магістрантів 

(аспірантів) до організації науково-дослідної діѐльності студентів-

словесників. Цѐ підготовка здійсняютьсѐ в процесі вивченнѐ курсу 

«Методика викладаннѐ лінгвістичних дисциплін у вищій школі». 

Длѐ досѐгненнѐ поставленої мети використовувалисѐ такі методи 

дослідженнѐ: теоретичний аналіз літератури, спостереженнѐ за науково-

дослідноя діѐльністя здобувачів освіти бакалаврського та магістерського 

рівнів, узагальненнѐ методичного досвіду, описовий метод. 

Виклад основного матеріалу. У контексті окресленої проблеми 

майбутні викладачі лінгвістичних та лінгвометодичних дисциплін повинні 

володіти певноя системоя знань, ѐка може мати таке наповненнѐ. 

1. Знаннѐ про завданнѐ організації НДР майбутніх учителів-

словесників: а) поглибленнѐ й розширеннѐ знань із навчальних дисциплін, 

що входѐть до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, творче 

засвоюннѐ програмного матеріалу; б) інтенсифікаціѐ навчального процесу; 

в) формуваннѐ наукового світоглѐду майбутніх учителів-словесників, 

оволодіннѐ ними методикоя та методами наукового (лінгвістичного й 

лінгвометодичного) дослідженнѐ; г) розвиток індивідуальних здібностей, 

схильності до наукової діѐльності, ініціативи, творчого мисленнѐ студентів, 

їхніх умінь застосовувати теоретичні знаннѐ на практиці; д) формуваннѐ в 

студентів умінь і навичок самостійної науково-дослідницької діѐльності. 
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2. Знаннѐ про принципи організації НДРС: а) юдність навчальної, 

наукової та виховної роботи в системі професійної підготовки студента-

словесника; б) комплексність в організації НДРС; в) взаюмодіѐ всіх 

напрѐмів, форм і методів наукової роботи; г) наступність між формами й 

методами науково-дослідницької діѐльності майбутніх учителів-

словесників, між курсами, видами занѐть, дисциплінами, що входѐть до 

системи професійної підготовки філологів; д) поступове підвищеннѐ рівнѐ 

складності й збільшеннѐ обсѐгу набутих у процесі наукової діѐльності 

знань, умінь і навичок студентів; е) професіоналізаціѐ науково-

дослідницької діѐльності майбутніх педагогів – її зв’ѐзок із навчально-

виховним процесом у закладах загальної середньої освіти. 

3. Знаннѐ про зміст науково-дослідницької діѐльності студентів: 

а) процес оволодіннѐ майбутніми філологами загальними знаннѐми й 

уміннѐми організації наукового дослідженнѐ; б) індивідуальні або групові 

наукові (лінгвістичні та лінгвометодичні) дослідженнѐ студентів під 

керівництвом викладачів. 

4. Знаннѐ про основні напрѐми науково-дослідної діѐльності 

студентів: а) навчально-дослідницька робота, ѐка ю складовоя навчального 

процесу й пов’ѐзана з виконаннѐм студентами навчальних завдань; 

б) науково-дослідницька робота студентів, що здійсняютьсѐ в 

позанавчальний час. 

5. Знаннѐ про зміст і форми організації навчально-дослідницької 

роботи студентів на філологічних факультетах, ѐка регламентуютьсѐ 

навчальними планами та ю обов’ѐзковоя длѐ всіх здобувачів. 

Майбутні викладачі повинні усвідомлявати, що процес професійної 

підготовки учителів-словесників надаю достатні можливості длѐ реалізації 

ціюї роботи. Перш за все, це вивченнѐ курсу «Основи наукових досліджень 

у галузі освіти», мета ѐкого полѐгаю в теоретичній і практичній підготовці 

студентів до науково-дослідницької діѐльності (за спеціальністя). Длѐ 

реалізації ціюї мети вирішуятьсѐ такі завданнѐ: озброюннѐ здобувачів 

освіти знаннѐми в галузі науково-дослідницької діѐльності; формуваннѐ в 

студентів науково-дослідницьких умінь і навичок; стимуляваннѐ наукової 

творчості здобувачів; формуваннѐ мотивації дослідницької діѐльності. У 

результаті вивченнѐ навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень 

у галузі освіти» студент повинен знати: 1) загальні положеннѐ про наукове 

дослідженнѐ, його типи й етапи, про психологія та технологія наукової 

творчості, наукову доброчесність, етику вченого; 2) складники 

категоріального апарата лінгвістичних, літературознавчих і методичних 
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(педагогічних) досліджень; 3) методи наукових досліджень, класифікації 

наукових методів; 4) типи наукових і навчальних видань, структуру 

наукових документів, основні лінгвістичні, літературознавчі, методичні 

виданнѐ; джерела й методику пошуку літератури з теми наукового 

дослідженнѐ; 5) правила бібліографічного опису джерел і укладаннѐ 

списків літератури; 6) значеннѐ, правила, етапи аналізу наукової літератури 

з теми дослідженнѐ; способи фіксації змісту наукових джерел: план, тези, 

конспект, реферат, анотаціѐ, рецензіѐ; 7) етапи проведеннѐ наукового 

дослідженнѐ з лінгвістики, літературознавства, методики викладаннѐ; 

8) особливості навчально-наукових та наукових жанрів: курсових, 

кваліфікаційних (дипломних) робіт, статей, тез доповіді тощо; 9) основні 

риси наукового стиля мовленнѐ (логічність, точність, аргументованість); 

систему мовних засобів (лексичних, морфологічних, синтаксичних) 

наукового стиля, найпоширеніші мовні та мовленнюві стандарти-кліше; 

понѐттѐ про цитату, правила цитуваннѐ та посилань; 10) правила 

композиційно-логічної будови усної наукової доповіді та веденнѐ наукової 

дискусії; 11) онлайн-сервіси перевірки текстів на плагіат; вимоги 

дотриманнѐ авторського права. 

Результатом вивченнѐ ціюї навчальної дисципліни ю сформовані вміннѐ: 

1) визначати категоріальний апарат наукового дослідженнѐ з лінгвістичних, 

літературознавчих, методичних (педагогічних) тем; 2) доцільно 

використовувати основні методи лінгвістичного дослідженнѐ; 3) вести пошук 

наукової літератури з використаннѐм енциклопедичних видань, 

систематичних і алфавітних каталогів, статей у періодичних фахових 

виданнѐх, реферативних журналів, електронних ресурсів, Інтернету; 

4) добирати необхідну інформація з різних джерел, критично аналізувати, 

систематизувати її; 5) володіти способами фіксації змісту самостійно 

опрацьованих наукових джерел: уміти складати план, тези, конспект, 

реферат, анотація, рецензія; 6) правильно здійснявати бібліографічний опис 

джерел згідно з вимогами державних стандартів, укладати списки 

використаної літератури; 7) збирати фактичний матеріал длѐ написаннѐ 

наукових робіт із лінгвістики, літературознавства, методики (педагогіки); 

аналізувати, систематизувати його; 8) оформлявати результати наукових 

пошуків у виглѐді типових длѐ закладів вищої освіти наукових жанрів: 

курсових (дипломних) робіт, статей, тез доповідей тощо; 9) оформлявати 

результати проведеного дослідженнѐ з урахуваннѐм особливостей наукового 

стиля мовленнѐ, використовуячи при цьому систему мовних засобів 

наукового стиля, найпоширеніші мовні та мовленнюві стандарти-кліше, 
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дотримуячись правил цитуваннѐ та посилань; редагувати написане; 

10) використовувати комп’ятерні технології длѐ оформленнѐ рукопису 

наукової роботи; 11) виступати з доповіддя на тему дослідженнѐ, 

використовувати доцільні способи активізації уваги слухачів під час 

виголошеннѐ промови; 12) володіти правилами веденнѐ наукової дискусії ѐк 

діалогічного різновиду наукового мовленнѐ. 

Майбутнім викладачам необхідно усвідомлявати, що вивченнѐ курсу 

«Основи наукових досліджень у галузі освіти» «повинно органічно 

сполучатись із дослідженнѐм студентами конкретної тематики в навчальному 

процесі, що дозволѐю поглибити й розширити їхні теоретичні знаннѐ, 

закріпити навички й уміннѐ дослідницької роботи» (Положеннѐ…, 2004, с. 4). 

Магістрантам (аспірантам) важливо також розуміти, що здійсненнѐ 

навчально-дослідницької діѐльності в процесі професійної підготовки 

студентів-філологів передбачаю максимальне використаннѐ науково-

дослідного потенціалу навчальних предметів, зміст ѐких «імпліцитно 

містить у собі основні методи науки» (Махмутов, 1981, с. 37), й основних 

форм організації навчаннѐ в закладах вищої освіти – лекцій, практичних і 

лабораторних занѐть, самостійної роботи студентів; спеціальних форм 

організації навчального процесу – спецкурсів і спецсемінарів. Отже, 

лекційні курси повинні висвітлявати актуальні проблеми сучасної 

лінгвістичної та лінгвометодичної науки й, за можливості, мати творчу 

спрѐмованість. Особливо значущими в контексті підготовки студентів до 

науково-дослідної роботи за спеціальністя ю курси «Вступ до 

мовознавства» (питаннѐ про методи дослідженнѐ мови), «Загальне 

мовознавство» (розділ «Методи й прийоми лінгвістичного аналізу»), 

«Методика викладаннѐ української (російської) мови» ( питаннѐ про 

методи дослідженнѐ в лінгвометодиці). 

Практичні й значноя міроя лабораторні занѐттѐ повинні містити 

завданнѐ дослідницького характеру з елементами наукового пошуку. Крім 

того, доцільним ю узгодженнѐ тематики лабораторних робіт із науковими 

дослідженнѐми, ѐкі здійсняятьсѐ базовоя кафедроя. 

Важливим ю плануваннѐ спецсемінарів, завданнѐ ѐких полѐгаю в 

навчанні студентів самостійно здобувати наукові знаннѐ, у формуванні 

навичок науково-дослідницької роботи. Значний потенціал маять і 

індивідуальні навчально-дослідні завданнѐ в системі вивченнѐ різних 

дисциплін. Одним із видів ІНДЗ, що долучаю студентів, особливо молодших 

курсів, до навчально-дослідницької роботи, ю реферуваннѐ наукових і 

науково-популѐрних джерел за конкретноя темоя. Реферати пишуть уже 
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студенти першого курсу під час вивченнѐ пропедевтичної лінгвістичної 

дисципліни «Вступ до мовознавства»: це ю обов’ѐзковоя вимогоя 

підготовки зі спецпитаннѐ. Тому майбутні викладачі повинні володіти 

методикоя спецпитаннѐ й усвідомлявати, що підготовлені студентами 

реферати (у контексті реалізації принципу наступності) можуть стати 

відправним пунктом длѐ написаннѐ на подальших етапах навчаннѐ 

курсових і дипломних робіт. 

Сприѐять формування вмінь дослідницького характеру різні види 

лінгвістичних практик – діалектологічна, соціолінгвістична: умінь 

анкетуваннѐ, опитуваннѐ, спостереженнѐ, збираннѐ фактичного 

лінгвістичного матеріалу, оформленнѐ карток, укладаннѐ картотеки, ѐкісної 

та кількісної обробки даних тощо. Навчально-дослідна робота ю одніюя зі 

складових і педагогічної практики, що передбачаю плануваннѐ й виконаннѐ 

студентами завдань із використаннѐм різних методів дослідженнѐ – 

спостереженнѐ за навчальним процесом, вивченнѐ й узагальненнѐ досвіду 

творчо працяячих учителів, експерименту, аналізу його результатів тощо. 

Це «сприѐтиме становлення в майбутніх учителів ѐкостей педагога-

дослідника» (Положеннѐ…, 2004, с. 4). 

Центральне місце в системі НДРС посідаю підготовка й захист 

курсових і кваліфікаційних (дипломних) робіт, ѐкі пов’ѐзані з 

проблематикоя наукових досліджень базової кафедри. З вимогами до 

підготовки й написаннѐ цих робіт студенти знайомлѐтьсѐ в процесі 

вивченнѐ курсу «Основи наукових досліджень у галузі освіти». Бакалаври-

словесники, ѐкі навчаятьсѐ за спеціальністя 014 «Середнѐ освіта», пишуть 

курсові роботи з мови, що вивчаютьсѐ, та методики її викладаннѐ в школі. У 

контексті реалізації принципу професіоналізації майбутнім викладачам 

мовознавчих дисциплін важливо усвідомлявати, що студентські наукові 

роботи з мови (ѐк і спецсемінари), повинні мати педагогічне спрѐмуваннѐ, 

що може відбиватисѐ в тематиці робіт, характері фактичного матеріалу, в 

окремих аспектах дослідженнѐ – зіставленні академічної та шкільної 

лінгвістики, визначенні дидактичних наслідків проведеного лінгвістичного 

дослідженнѐ, формуляванні методичних рекомендацій тощо. Дуже часто 

кваліфікаційні бакалаврські роботи «продовжуять» курсові проюкти, що ю 

реалізаціюя принципу наступності між формами й методами науково-

дослідницької діѐльності студентів. 

6. Знаннѐ про зміст і форми організації науково-дослідницької 

діѐльності студентів-словесників у позанавчальний час, ѐка передбачаю їх 

участь у роботі наукових гуртків, проблемних груп, у конкурсах на кращу 
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студентську роботу з гуманітарних наук, у Всеукраїнській студентській 

олімпіаді, у роботі з держбяджетної тематики, у студентських наукових 

семінарах і конференціѐх, а також підготовку публікацій, самостійних або в 

співавторстві з викладачем. У цьому контексті майбутні викладачі повинні 

знати мету створеннѐ й функціонуваннѐ наукових гуртків, проблемних 

груп, правила їх організації та діѐльності; послідовність проведеннѐ 

конкурсу на кращу студентську роботу з гуманітарних наук, вимоги до 

роботи, ѐка подаютьсѐ на конкурс; етапи проведеннѐ Всеукраїнської 

студентської олімпіади; особливості організації роботи студентського 

наукового семінару й студентської наукової конференції. Ця інформація 

слухачі магістратури й аспірантури можуть знайти в положеннѐх про 

організація науково-дослідної роботи студентів, ѐкі розроблені в кожному 

закладі вищої освіти. 

7. Знаннѐ про оціняваннѐ НДР студентів. Навчально-дослідна робота 

студентів оціняютьсѐ відповідно до розроблених у закладі вищої освіти 

положень про поточний та підсумковий контроль ѐкості знань, умінь і 

навичок студентів. За деѐкі види науково-дослідної роботи в 

позанавчальний час студенти можуть отримати додаткові рейтингові бали 

відповідно до положеннѐ про порѐдок визнаннѐ результатів навчаннѐ в 

неформальній та/або інформальній освіті. Отже, доцільно оцінявати: 

1) підготовку наукової роботи длѐ участі в університетському етапі 

конкурсу на кращу студентську роботу; 2) підготовку наукової роботи, ѐка 

посіла призове місце на всеукраїнському конкурсі; 3) наукове 

повідомленнѐ на університетській, всеукраїнській або міжнародній 

конференції; 4) призове місце на олімпіаді університетського та 

всеукраїнського туру; 5) публікації (самостійні або в співавторстві з 

викладачем) у збірниках студентських наукових робіт і в спеціалізованих 

виданнѐх. До оціняваннѐ необхідно підходити диференційовано залежно 

від рівнѐ наукових досѐгнень і заходів, у ѐких брав участь студент. 

На основі презентованих методичних знань формуятьсѐ такі 

професійні вміннѐ майбутніх викладачів лінгвістичних та лінгвометодичних 

дисциплін: 1) додержуватисѐ принципів організації науково-дослідної 

роботи студентів; 2) розроблѐти робочу програму навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень у галузі освіти», забезпечувати вивченнѐ 

цього курсу; 3) співвідносити вивченнѐ зазначеного курсу з дослідженнѐм 

студентами конкретної тематики в навчальному процесі; 

4) використовувати науково-дослідний потенціал змісту навчальних 

предметів та основних форм організації навчаннѐ в закладах вищої освіти: 
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лекцій, практичних і лабораторних занѐть, самостійної роботи студентів, 

спеціальних форм організації навчального процесу – спецкурсів і 

спецсемінарів; 5) організовувати роботу студентів над курсовим і 

кваліфікаційним (дипломним) дослідженнѐм; 6) планувати й 

організовувати науково-дослідницьку діѐльність студентів-словесників у 

позанавчальний час; 7) адекватно оцінявати науково-дослідну роботу 

студентів. 

Усвідомлення запропонованих знань і формування зазначених 
умінь можуть сприѐти певні завданнѐ, у процесі розробленнѐ ѐких 
ураховувавсѐ «рівень підготовки адресата, а саме: наѐвність у магістрантів 
знань з університетських лінгвістичних дисциплін, спеціальної методичної 
підготовки, ѐку вони отримали в процесі освоюннѐ лінгвометодики за 
програмоя бакалаврата, умінь самостійної пізнавально-практичної 
діѐльності, розуміннѐ значущості самоосвіти, наѐвність суб’юктного досвіду 
вивченнѐ університетських курсів» (Пахненко, 2018, с. 203). 

1. Проаналізуйте «Положеннѐ про науково-дослідну роботу 

студентів», затверджене в університеті, де ви навчаютесь, і з’ѐсуйте, ѐк 

ураховані в цьому документі принципи організації НДРС. Проіляструйте 

свої висновки прикладами. 

2. Ознайомтесѐ з робочоя програмоя навчальної дисципліни 

«Основи наукових досліджень у галузі освіти», розробленої на базовій 

кафедрі вашого університету. Проаналізуйте зміст цього курсу й простежте, 

ѐк у програмі реалізуютьсѐ вимога органічного поюднаннѐ вивченнѐ курсу з 

дослідженнѐм студентами конкретної теми в навчальному процесі. 

3. На основі навчальних посібників – збірників лабораторних робіт з 

української (російської) мови – складіть картотеку завдань дослідницького 

характеру з елементами наукового пошуку. Згрупуйте ці завданнѐ за метоя 

та методами дослідженнѐ мови, використаннѐ ѐких передбачаю їх виконаннѐ. 

4. Ознайомтесѐ з навчальними посібниками: 

– Тематика та методичні поради до написаннѐ курсових робіт з 

української мови длѐ викладачів і студентів філологічних факультетів 

педагогічних інститутів / упорѐд. М. І. Пентиляк, В. О. Нагіна. Київ: РУМК, 

1990. 52 с.; 

 Курсова робота із сучасної української літературної мови: 

методичні рекомендації до виконаннѐ курсової роботи / укл. 

А. О. Євграфова. Суми: СДПУ, 2000. 32 с.; 

 Методичні вказівки до написаннѐ курсових, дипломних і 

магістерських робіт длѐ студентів філологічного факультету / укл. 

П. І. Білоусенко, Л. П. Бойко. Запоріжжѐ: ЗНУ, 2006. 64 с. 
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Використовуячи ці джерела, складіть фрагмент лекції, ѐкий 

висвітляю питаннѐ «Основні етапи виконаннѐ науково-лінгвістичних 

досліджень» (тема лекції – «Курсова й дипломна робота ѐк кваліфікаційні 

дослідженнѐ. Методика їх підготовки», дисципліна – «Основи наукових 

досліджень у галузі освіти»). 

5. Ознайомтесѐ з тематикоя кваліфікаційних бакалаврських робіт із 

лінгвістики та лінгвометодики. Спираячись на своя професійну підготовку, 

визначте найактуальніші теми, аргументуйте свій вибір (пропонуютьсѐ 

перелік тем бакалаврських робіт). 

6. Спираячись на свій досвід написаннѐ наукової роботи з 
лінгвістичних або лінгвометодичних дисциплін, складіть рекомендації длѐ 
студентів до розробки теми вашого курсового/бакалаврського 
дослідженнѐ (на вибір) або одніюї з поданих у попередньому завданні. 
Можна використати оріюнтовну модель тексту-рекомендації, наведену 
нижче. 

Запропонуйте 7-10 наукових джерел з теми, ѐкі студент повинен 
опрацявати обов’ѐзково. Список літератури укладіть згідно з вимогами 
державного стандарту. 

Модель тексту-рекомендації 
Тема – ...  
Під час виконаннѐ курсової (бакалаврської) роботи з ціюї теми 

необхідно перш за все вивчити питаннѐ, що стосуятьсѐ ... 
Потрібно скласти чітке уѐвленнѐ про те, що...  Важливо усвідомити ... 

Доцільно звернути увагу на ... Потрібно з’ѐсувати... Нарешті, необхідно 
подумати над питаннѐм... 

Збираячи фактичний мовний матеріал, автор роботи повинен перш 
за все...  

Під час обробки й систематизації матеріалу потрібно... Далі 
необхідно... Особливу увагу слід звернути на випадки, коли... 

Робота може бути виконана за таким планом: ... 
Обов’ѐзковому опрацявання підлѐгаять такі наукові джерела: ... 
7. Ознайомтесѐ з планами роботи студентських наукових гуртків, що 

функціонуять на базовій кафедрі вашого університету. 
Нижче наведена можлива проблематика лінгвістичних та 

лінгвометодичних наукових гуртків. Розробіть тематику засідань і 
календарний план роботи одного з них (на вибір). 

Проблематика наукових гуртків 
Мова сучасних засобів масової інформації. 
Мова реклами. 
Мова й культура. 
Топоніми регіону. 
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Проблеми міжкультурної комунікації. 
Новітнѐ лексикографіѐ. 
Інноваційні технології навчаннѐ мови в загальноосвітніх закладах. 
Позакласна робота з української (або іншої) мови в сучасній школі. 
Лінгвістична (методична) спадщина. 
Учені-філологи регіону. 
Історіѐ кафедри (факультету) в персоналіѐх. 
8. Ознайомтесѐ з планами роботи студентських проблемних груп, що 

функціонуять на базовій кафедрі. Спираячись на результати виконаннѐ 
першої частини попереднього завданнѐ, зробіть висновок про наступність 
у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп. 

9. Проаналізуйте конкурсні завданнѐ з української (російської) мови ІІ 
туру Всеукраїнської студентської олімпіади, ѐка проходила… 
(пропонуятьсѐ олімпіадні завданнѐ попередніх років із зазначеннѐм дати 
й місцѐ проведеннѐ олімпіади). Зробіть висновок про характер цих 
завдань. Перевірте рівень своюї лінгвістичної підготовки: виконайте 
завданнѐ. 

10. Складіть (підберіть) конкурсні завданнѐ з української (російської) 
мови длѐ І (університетського) туру Всеукраїнської студентської олімпіади. 
Зверніть увагу на те, що письмова робота розрахована на 2 академічні 
години й повинна вклячати 3-6 завдань (можна запропонувати на вибір із 
10-15). Розробіть систему оціняваннѐ завдань, запропонованих учасникам 
олімпіади. 
11. Проаналізуйте зміст рубрик, присвѐчених підсумкам конкурсів, 
конференцій, зустрічей, у фахових журналах за останні 5 років, знайдіть 
матеріал про студентські наукові конференції, олімпіади, конкурси 
наукових і творчих робіт із мовознавства й лінгвометодики. Зафіксуйте 
інформація, що вас зацікавила (особливу увагу зверніть на тематику робіт, 
доповідей, повідомлень). 

12. Ознайомтесѐ зі збірниками матеріалів студентських наукових 
конференцій із лінгвістики, ѐкі були проведені на базі вашого університету 
або в інших закладах вищої освіти за останні 2-3 роки. Напишіть анотації 
статей, ѐкі вас зацікавили. Підготуйтесѐ до виступу з тематичним оглѐдом 
цих публікацій. 

13. Ознайомтесѐ зі збірниками студентських і магістрантських 
наукових праць, ѐкі видаятьсѐ в університеті або на факультеті, де ви 
навчаютесѐ. Складіть перелік проблем, що розглѐдаятьсѐ молодими 
науковцѐми в статтѐх із мовознавства й лінгвометодики. 

14. Оберіть будь-ѐку лінгвістичну або лінгвометодичну дисципліну з 
тих, що входѐть до освітньо-професійної програми підготовки вчителѐ 
української мови та літератури або російської мови та зарубіжної 
літератури, проаналізуйте робочу програму ціюї навчальної дисципліни, 
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розроблену на базовій кафедрі. Складіть перелік видів науково-дослідної 
роботи в позанавчальний час (із зазначеннѐм кількості балів за кожний вид 
роботи), за ѐкі студент може отримати додаткові рейтингові бали з ціюї 
дисципліни відповідно до положеннѐ про порѐдок визнаннѐ результатів 
навчаннѐ в неформальній та/або інформальній освіті. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Практика 
показала діювість запропонованої системи роботи. Подальшого 
дослідженнѐ потребуять питаннѐ підготовки майбутніх викладачів до 
запровадженнѐ нових форм організації науково-дослідної діѐльності 
студентів-філологів в умовах змішаного та дистанційного навчаннѐ, до 
підвищеннѐ ефективності НДРС, до удосконаленнѐ методичного 
забезпеченнѐ НДРС у контексті сучасних вимог тощо. 
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РЕЗЮМЕ 
Пахненко Ирина. Подготовка будущих преподавателей лингвистических и 

лингвометодических дисциплин к организации научно-исследовательской работы 
студентов-филологов. 

В статье описываетсѐ возможное содержание подготовки магистрантов 
(аспирантов) к организации научно-исследовательской деѐтельности студентов-
словесников: определен круг знаний будущих преподавателей лингвистических и 
лингвометодических дисциплин, представлен перечень профессиональных умений, 
предложен рѐд заданий, которые будут способствовать осознания знаний и 
формирования умений выпускников магистратуры (аспирантуры), необходимых длѐ 
обеспечениѐ научно-исследовательского компонента профессионального 
бакалаврского образованиѐ. При разработке предложенной системы работы 
учитывалсѐ уровень лингвистической и методической подготовки её адресата – 
соискателей образованиѐ второго и третьего уровней. 

Ключевые слова: будущие преподаватели, лингвистические и 
лингвометодические дисциплины, научно-исследовательскаѐ работа, студенты-
словесники. 
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SUMMARY 
Pakhnenko Irina. Preparation of future teachers of linguistic and linguistic-

methodological disciplines for the organization of students-philologists’ research work. 
Research work plays an important role in the professional training of a modern 

teacher of philology, who is able to find optimal ways and methods of solving problems 
related to the formation of a diverse, harmoniously developed, creative personality of 
students. Modern didactics and linguistics of higher school have determined the tasks, 
principles, content, methods and forms of organization of this work, which, in turn, highlights 
the problem of readiness of future teachers of linguistic and linguistic-methodological 
departments (master’s students, graduate students) to provide research components of 
professional education of students-philologists. 

The purpose of the article is to present the possible content of the preparation of 
master’s (graduate) students for the organization of research activities of future teachers-
philologists. This training is carried out in the process of studying the course “Methods of 
teaching linguistic disciplines in higher school”. 

To achieve this goal, the following research methods were used: theoretical analysis 
of the literature, observation of research activities of education applicants of the bachelor’s 
and master’s degree levels, generalization of methodological experience, descriptive method. 

The article identifies the range of knowledge of future teachers of linguistic and 
linguistic-methodological disciplines, lists professional skills, offers a number of tasks that will 
promote awareness of knowledge and skills development of master’s (graduate) students 
needed to provide research component of professional bachelor’s education. Development of 
the proposed system of work took into account the level of linguistic and methodological 
training of its addressee, namely: future teachers’ knowledge of university linguistic 
disciplines, special methodological training they received in mastering linguistics according to 
the undergraduate program, skills of independent cognitive-practical activity, understanding 
the importance of self-education, subjective experience in studying university courses. 

Practice has shown the effectiveness of the proposed system of work. Further 
research is needed to prepare future teachers to introduce new forms of organization of 
research activities of students-philologists in blended and distance learning, to increase the 
effectiveness of R&D, to improve the methodological support of R&D in the context of 
modern requirements. 

Key words: future teachers, linguistic and linguistic-methodological disciplines, 
research work, students-philologists. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 

Інформаційний етап розвитку сучасного суспільства зумовляю актуальність 
обраної теми. Метоя статті ю визначеннѐ ролі інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у підготовці майбутніх учителів природничих спеціальностей. У ході 
дослідженнѐ використано такі методи дослідженнѐ, ѐк аналіз психолого-
педагогічної, наукової та навчально-методичної літератури; спостереженнѐ. 
Інформаційно-комунікаційна наповненість освітнього процесу підвищую роль 
природничої підготовки, формуячи у студентів цілісне природничо-наукове уѐвленнѐ 
про навколишній світ. Під час підготовки майбутніх учителів природничих 
спеціальностей важливо сформувати фундаментальні вміннѐ щодо застосуваннѐ 
ІКТ длѐ подальшого успішного використаннѐ їх у професійній діѐльності. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), майбутні вчителі, 
освітній процес, природничі спеціальності, майбутнѐ професійна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. Освітніми завданнѐми на сучасному етапі 

суспільного розвитку ю вдосконаленнѐ і змісту, і структури, і форм, і методів 

навчаннѐ. Упровадженнѐ новітніх інформаційно-освітніх технологій сприѐю 

розвиткові нетрадиційних форм, методів і засобів освітньої діѐльності, що 

обумовляятьсѐ використаннѐм комп’ятерної техніки. Актуальність теми 

зумовлена сучасним інформаційним етапом розвитку суспільства, 

характерними визначними реформаторськими освітніми тенденціѐми. 

Визначальним чинником інтеграції української освіти в світовий простір ю 

розвиток і впровадженнѐ інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на 

всіх етапах навчальної діѐльності.  

Аналіз актуальних досліджень. Питаннѐ вивченнѐ інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальному процесі розкриваятьсѐ в працѐх 

Н. Апатової (1994), І. Богданової (1999), О. Бойцун (2009), Н. Голівер (2005), 

Р. Гуревича (2004), М. Жалдака (2013), Н. Морзе (2003), Ю. Триуса й 

І. Герасименко (2012) та інших.  
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Використання засобів ІКТ під час навчаннѐ природничих дисциплін 

присвѐчено роботи І. Безноско (2020), Н. Валько (2020), Т. Шроль (2017) та 

інші. 

Мета статті – визначити роль ІКТ у природничій галузі та 

охарактеризувати їх вплив на підготовку майбутніх учителів природничих 

спеціальностей.  

Методи дослідженнѐ. Використано такі методи дослідженнѐ: 

теоретичні (аналіз психолого-педагогічної, наукової та навчально-

методичної літератури з проблеми дослідженнѐ); емпіричні 

(спостереженнѐ, бесіди зі студентами та викладачами). 

Виклад основного матеріалу. Традиційний освітній процес 

поступаютьсѐ місцем новому, динамічному з постійними змінами 

глобальному інформаційно-педагогічному середовищу. Завдѐки 

оновленим можливостѐм обсѐг і структура знань типово 

урізноманітняятьсѐ кількісно та ѐкісно. Сучасне навчаннѐ вимагаю змін 

принципів освіти длѐ забезпеченнѐ сталого професійного розвитку. Освітнѐ 

система потребую оновленнѐ способів навчальної роботи, додаячи до 

звичного типу занѐть ще й дистанційні. Професійне становленнѐ 

особистості з поширеннѐм інформатизації набуваю нових особливостей 

завдѐки новітнім технічним можливостѐм (Жалдак, 2013).  

Динамізм інформаційного розвитку суспільства обумовляю ситуація, 

за ѐкої професійна працѐ сьогоднішнього молодого спеціаліста не 

визначена на цілий період його трудової діѐльності, а, навпаки, потребую 

необхідності безперервної освіти, готовності до постійного підвищеннѐ 

власної професійної компетентності. Уміти адаптовуватисѐ до змінних 

умов і технологій особливо актуально, бо під час навчаннѐ майбутнього 

фахівцѐ відбуваятьсѐ зміни програмних і апаратних засобів, виникаять 

нові інформаційно-комунікаційні технології, зміняятьсѐ й уточняятьсѐ 

змістові наповненнѐ природничих дисциплін. Тому в процесі підготовки 

майбутніх учителів природничих спеціальностей потрібно не тільки 

формувати предметні знаннѐ та вміннѐ, а також сприѐти розвиткові таких 

особистісних ѐкостей здобувачів вищої освіти, ѐкі дозволѐтимуть у 

майбутньому вирішувати непрості, креативні педагогічні завданнѐ.  

Інформаційні освітні технології – це такі педагогічні технології, що 

реалізовуятьсѐ завдѐки використання спеціальних програмних і технічних 

засобів (кіно-, аудіо-, відеозасоби, комп’ятери, мережі Інтернет) длѐ 

роботи з інформаціюя (Бойцун, 2009).  
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Використаннѐ ІКТ не заміняю «паперових» інформаційних носіїв, але 

даю можливість поюднувати процеси традиційного вивченнѐ, закріпленнѐ 

та контроля засвоюннѐ певного матеріалу з інформаційно-комунікаційним 

доповненнѐм. ІКТ більшоя міроя сприѐять індивідуалізації процесу 

навчаннѐ природничих дисциплін, зменшуячи фронтальні типи робіт і 

примножуячи індивідуально-групові форми та методи навчаннѐ (Триус, 

2012). Застосуваннѐ ІКТ підвищую мотивація до освітньої діѐльності, 

розвиваю креативне мисленнѐ, дозволѐю оптимально розподілити 

навчальний час.  

Практично в усіх університетах світу активно та стабільно 

використовуять комплекси інтерактивних засобів навчаннѐ з обов’ѐзковим 

застосуваннѐм ІКТ, що значно підвищую рівень взаюмодії між викладачем і 

студентами. 

Комплексом інтерактивних апаратних засобів, потрібних длѐ 

забезпеченнѐ інтерактивного навчаннѐ можна вважати комп’ятер, 

інтерактивну дошку, мультимедійний проюктор і пристрої зв’ѐзку длѐ 

передачі даних (Голівер, 2005).  

Інтерактивні електронні дошки використовуятьсѐ під час вивченнѐ 

природничих дисциплін длѐ відображеннѐ візуальної й інтерактивної 

інформації, длѐ представленнѐ результатів колективної співпраці.  

За допомогоя безпровідних планшетів майбутні вчителі 

природничих спеціальностей можуть брати участь у процесі обговореннѐ 

на занѐтті, відповідаячи на запитаннѐ викладача та ставлѐчи власні 

питаннѐ. Так створяютьсѐ суб’юкт-суб’юктний інтерактивний діалог, ѐкий 

покращую рівень сприйнѐттѐ, розуміннѐ і засвоюннѐ нової інформації.  

Під час підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей 

педагогічно доцільним та дидактично обґрунтованим вважаютьсѐ 

використаннѐ ІКТ тільки тоді, ѐкщо викладач знаю особливості 

комп’ятерних засобів навчаннѐ і маю відповідні навички управліннѐ ними 

(Безноско, 2020).  

Допоміжними засобами під час вивченнѐ окремих природничих 

предметів ю готові розроблені сайти, де містѐтьсѐ інформаційні матеріали 

певного спрѐмуваннѐ. Наприклад, вивчення природничих дисциплін 

сприѐять такі сайти: 

 http://sbio.info – Перше біоспівтовариство; 

 http://bioword.narod.ru –Біологічний словник ONLINE; 

 https://ring.org.ua/edr/uk/company/35182654 – Асоціаціѐ вчителів 

біології України; 

http://sbio.info/
http://bioword.narod.ru/
https://ring.org.ua/edr/uk/company/35182654


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

355 

 http://pti.kiev.ua – Сайт учителѐ біології Павленко Тетѐни Іванівни; 

 http://www.geograf.com.ua/about-us – Сайт «Географ»; 

 https://geografiamozil2.jimdofree.com/ – Готуйсѐ серйоЗНО до 

географії; 

 https://phet.colorado.edu/uk/ – інтерактивні симулѐції длѐ 

природничих наук і математики. 

В Інтернеті ю велика кількість веб-енциклопедій, енциклопедичних 

словників із окремих предметних галузей і загальних. Найбільш відомі 

універсальні електронні енциклопедії: Вікіпедіѐ (http://uk.wikipedia.org), 

Мегаенциклопедіѐ Кирила та Мефодіѐ (http://www.megabook.ru), Світова 

цифрова бібліотека (http://www.wdl.org/ru) та ін. 

Нині існую багато засобів, ѐкі дозволѐять належним чином 

організувати он-лайн навчальне середовище з мінімальноя затратоя часу 

та без використаннѐ платних послуг мережі Інтернет. 

ІКТ удосконаляять систему природничої освіти, роблѐчи 

ефективнішим навчальний процес. Нині під час підготовки майбутніх учителів 

найбільшого розповсядженнѐ маять такі комп’ятерні освітні програми, ѐк 

електронні підручники, діагностично-тестові системи, бази даних, 

лабораторні комплекси, консультаційно-інформаційні системи, прикладні 

програми, що забезпечуять повноцінне опрацяваннѐ інформації (Морзе, 

2003). 

Застосуваннѐ інформаційно-комунікаційних технологій під час 

підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей ѐкісно впливаю 

на формуваннѐ особистості в чотирьох основних аспектах:  

 формуваннѐ наукового світоглѐду та світорозуміннѐ; 

 формуваннѐ комп’ятерної грамотності й інформаційної 

компетентності; 

 формуваннѐ вмінь практичного застосуваннѐ програмних засобів 

під час розв’ѐзаннѐ природничих завдань у професійній діѐльності;  

 формуваннѐ та розвиток таких психічних процесів, ѐк пам’ѐть, 

мисленнѐ, увага, уѐва, мотиваціѐ до роботи.  

Під час підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей із 

використаннѐм комп’ятерних засобів, зміняятьсѐ умови традиційного 

спілкуваннѐ, особливо при роботі з комп’ятерноя технікоя:  

 підвищуютьсѐ активність учасників освітнього процесу, 

індивідуалізуютьсѐ їх пізнавальний процес;  

 витіснѐютьсѐ авторитарний стиль взаюмодії викладача зі 

студентами; 

http://pti.kiev.ua/
http://www.geograf.com.ua/about-us
https://geografiamozil2.jimdofree.com/
https://phet.colorado.edu/uk/
http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/
http://uk.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru
http://www.wdl.org/ru


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

356 

 підвищуютьсѐ особистісний розвиток того, хто навчаютьсѐ, 

підтримуютьсѐ самостійність та ініціативність у його судженнѐх;  

 значно посиляютьсѐ вимогливість до точності змістових 

формулявань, логічності та послідовності викладу матеріалу, покращуютьсѐ 

рефлексивне значеннѐ, що ю професійноя характеристикоя педагогічної 

діѐльності й основоя гностичного, конструктивного, організаторського, 

проюктувального і комунікативного компонентів фахових ѐкостей учителѐ (за 

Н. В. Кузьміноя) (Структура педагогічних здібностей).  

Інформаційно-комунікаційні засоби дозволѐять одночасно задіѐти 

майже всі органи чуттів майбутніх учителів природничих спеціальностей, 

оскільки можуть поюднати друкований текст і графічне зображеннѐ, рухоме 

відео та статичні фотографії й аудіозаписи, навіть можуть створявати 

«віртуальну реальність» дійсного спілкуваннѐ. Застосуваннѐ ІКТ пришвидшую 

процес навчаннѐ майже втричі, а сам рівень запам’ѐтовуваннѐ зростаю на 30-

40 % завдѐки спільному використання з тексту, зображень і звуку. Якісні 

програмні засоби маять реагувати на недосконалі вміннѐ користувача й 

обирати стратегія, що дозволить виправити прогалини, тобто повтореннѐ, 

уповільненнѐ темпу, перефразуваннѐ, виправленнѐ, зверненнѐ до довідкової 

інформації (Турчин, 2015).  

Інтегративні можливості ІКТ і друкованих матеріалів природничих 

дисциплін дозволѐять поюднувати в одному місці в один часовий 

проміжок різнотипову інформація (текст, графіку, слайди, рух і звук), що не 

було звичним раніше в освітньому процесі. Така стереоскопічність у 

сприйнѐтті дійсності, розвитку пізнавального інтересу забезпечую 

інтенсифікація й оптимізація в розвитку інтелектуальних і творчих 

здібностей майбутніх учителів (Валько, 2020).  

Он-лайн освітню середовище даю можливість майбутнім учителѐм 

набути навичок оволодіннѐ різноманітними інформаційно-

комунікаційними технологіѐми, спонукаю до пошуків нових методів 

вирішеннѐ поставлених цілей, самостійного нагромадженнѐ знань із 

наданого безмежного простору, розвиваю вміннѐ «фільтрову вати» 

інформація на «корисну» та «некорисну», розвиваю інноваційність і 

творчість природничого мисленнѐ. А прагненнѐ студентів до самоосвіти, 

уміннѐ аналізувати, самовдосконаляватисѐ та створявати щось нове ю 

запорукоя подальшого професійного успіху. 

Корективи в методиках і технологіѐх викладаннѐ природничих 

дисциплін, спричинені впровадженнѐм ІКТ, можуть істотно змінити 

освітній процес у цілому. Об’юктом дидактики традиційно вважаютьсѐ 
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процес навчаннѐ ѐк передача соціального досвіду, знань, умінь і навичок, а 

нині це можна характеризувати ѐк педагогічну взаюмодія, що дозволѐю 

розвивати й реалізувати інтелектуальний потенціал студента відповідно до 

сучасного рівнѐ інформатизації суспільства.  

Зміст освіти, що зазнав змін, міститьсѐ вже не тільки в підручниках і 

посібниках, а й у мультимедійному, мобільному, динамічному 

електронному інформаційному середовищі (Голівер, 2005). Навчальні 

природничі курси варто збагатити такими елементами:  

 завданнѐ длѐ набуттѐ навичок самостійної та самоосвітньої 

діѐльності;  

 вправи щодо формуваннѐ знань про структуру та різні варіанти 

вирішеннѐ природничих проблем;  

 дослідницькі завданнѐ длѐ формуваннѐ знань, умінь і навичок 

щодо основних пізнавальних методів природничих досліджень;  

 розвиток природничо-наукового мисленнѐ та творчого потенціалу 

особистості;  

 моделяваннѐ практичних середовищ застосуваннѐ набутого 

інформаційного досвіду.  

У навчальному процесі комп’ятер ю і об’юктом вивченнѐ, і засобом 

навчаннѐ, розвитку та діагностики засвоюних знань. ІКТ ю предметом 

самостійних наукових досліджень майбутніх учителів (Гуревич, 2004). 

Поглибленнѐ знань, умінь і навичок призводить до усвідомленнѐ сучасних 

можливостей комп’ятерних технологій, формуячи вміннѐ використовувати їх 

длѐ розв’ѐзаннѐ різноманітних завдань, оскільки ІКТ ѐвлѐятьсѐ потужним 

засобом підвищеннѐ ефективності організації освітнього процесу.  

Використаннѐ ІКТ зміняю мету та зміст освіти, оновляячи методи й 

організаційні форми навчаннѐ. Інформаційно-комунікаційна наповненість 

освітнього змісту пов’ѐзана, насамперед, із підвищеннѐм ролі природничої 

підготовки, формуваннѐм у студентів послідовного та цілісного 

природничо-наукового уѐвленнѐ про навколишній світ. Необхідно 

предметно формувати у студентів інформаційно-комунікаційну 

компетентність, щоб озброїти майбутніх спеціалістів загальними 

навичками використаннѐ електронної наочності (Пшенична, 2019, с. 74). 

Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до 

застосуваннѐ ІКТ відбуваютьсѐ таким чином:  

1) студенти вивчаять інформатичні дисципліни, ѐкі забезпечуять 

загальноосвітня та професійну підготовку щодо використаннѐ 

комп’ятерних технологій;  
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2) розширяютьсѐ сфера застосуваннѐ ІКТ у різних аспектах навчальної 

діѐльності, що вимагаю зміни предметного змісту всіх природничих 

навчальних дисциплін;  

3) усе більше використовуятьсѐ ІКТ під час практичних занѐть, що 

сприѐю активному оволодіння науковоя картиноя світу, розвитку творчого 

мисленнѐ та формування планетарної свідомості.  

ІКТ маять зараз провідну роль у системі фахової підготовки вчителѐ 

природничих спеціальностей, тому практичні навички їх застосуваннѐ 

повинні бути такими, щоб майбутній учитель сучасної школи був 

ініціатором щодо використаннѐ ІКТ під час вивченнѐ природничих 

дисциплін, грамотним користувачем мережі Інтернет і розробником 

власних освітніх інформаційних ресурсів. 

Упровадженнѐ ІКТ в освіту створяю передумови длѐ інтенсифікації 

навчального процесу, даю можливість широко застосовувати на практиці 

саме такі педагогічні розробки, ѐкі сприѐять переходу від механічного 

засвоюннѐ знань до набуттѐ вмінь самостійно опановувати нову 

інформація. ІКТ стимуляять до розкриттѐ та розвитку особистісних 

ѐкостей майбутніх учителів. Проте застосуваннѐ таких технологій у 

навчальному процесі буде оптимально ефективним тільки тоді, коли 

майбутні фахівці природничих спеціальностей матимуть сформоване 

баченнѐ щодо місцѐ та ролі ІКТ у освітній діѐльності.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підготовка 

майбутніх учителів природничих спеціальностей маю відбуватисѐ 

відповідно до сучасних вимог інформатизації освіти, що можливо 

реалізувати на основі системного та цілісного підходу до навчаннѐ. Під час 

добору змісту предметної підготовки студентів природничих 

спеціальностей у ЗВО необхідно застосовувати такі технології, ѐкі будуть 

необхідними в майбутній професійній діѐльності. Саме засоби ІКТ даять 

можливість активізувати й оптимізувати освітня діѐльність, поглибляячи 

розуміннѐ навчального матеріалу, забезпечуячи належний рівень 

підготовки до використаннѐ ІКТ у майбутній педагогічній діѐльності.  

Під час підготовки майбутніх учителів природничих спеціальностей 

щодо застосуваннѐ ІКТ необхідно закласти фундаментальні вміннѐ длѐ 

подальшого самостійного вивченнѐ їх можливостей та успішного 

використаннѐ в професійній роботі. Перспективи подальших досліджень 

полѐгаять у пошуках ефективних шлѐхів длѐ опануваннѐ та практичного 

використаннѐ ІКТ у освітній діѐльності.  
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РЕЗЮМЕ 
Романишина Лядмила, Шквир Оксана, Козакова Натальѐ. Информационно-

коммуникационные технологии в подготовке будущих учителей естественных 
специальностей. 

Информационный этап развитиѐ современного общества обуславливает 
актуальность выбранной темы. Целья статьи ѐвлѐетсѐ определение роли 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в подготовке будущих 
учителей естественных специальностей. В ходе исследованиѐ использованы такие 
методы исследованиѐ, как анализ психолого-педагогической, научной и учебно-
методической литературы; наблядение. Информационно-коммуникационнаѐ 
наполненность образовательного процесса повышает роль естественной 
подготовки, формируѐ у студентов целостное естественнонаучное представление 
об окружаящем мире. При подготовке будущих учителей естественных 
специальностей важно сформировать фундаментальные умениѐ по применения 
ИКТ длѐ дальнейшего успешного использованиѐ в профессиональной деѐтельности. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
будущие учителѐ, образовательный процесс, естественные специальности, 
будущаѐ профессиональнаѐ деѐтельность. 

SUMMARY 
Romanyshyna Liudmyla, Shkvyr Oksana, Kozakova Nataliia. Information and 

communication technologies in the training of future teachers of natural sciences. 

The information stage of development of a modern society determines the relevance 

of the chosen topic. The purpose of the article is to determine the role of information and 

communication technologies (ICT) in the training of future teachers of natural sciences. In the 

course of the research such research methods were used as the analysis of psychological-

pedagogical, scientific and educational-methodological literature; observation. The 

information and communication content of the educational process increases the role of 

natural science training, forming in students a holistic natural-scientific view of the world 

around them. In training future teachers of natural sciences, it is important to develop 

fundamental skills in the use of ICT for their further successful use in professional activities. 

Key words: information and communication technologies (ICT), future teachers, 

educational process, natural specialties, future professional activity. 
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ХОРЕОГРАФІЇ 

ЗАСОБАМИ ПАРТЕРНОГО ТРЕНАЖУ 
 

У статті експериментально перевірено вплив партерного тренажу на 
розвиток фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії та доведено його 
ефективність. Застосуваннѐ широкого спектру методів наукового дослідженнѐ 
(загальнонаукові, конкретнонаукові, емпіричні) дозволило з’ѐсувати базові понѐттѐ 
досліджуваного феномену (партерний тренаж, фізичні ѐкості майбутніх фахівців 
хореографії) й висвітлити позитивну динаміку в розвиткові фізичних ѐкостей 
(виворотність, сила, швидкість, гнучкість, балетний крок, баллон) майбутніх фахівців 
хореографії засобами партерного тренажу. Доведено значимість введеннѐ до змісту 
підготовки майбутніх фахівців хореографії за спеціальністя 024 Хореографіѐ першого 
(бакалаврського) рівнѐ вищої освіти навчальної дисципліни «Партерний тренаж».  

Ключові слова: тренаж, партер, партерний тренаж, хореографіѐ, майбутні 
фахівці хореографії, фізичні ѐкості, розвиток, фізичні ѐкості майбутніх фахівців 
хореографії. 

 

Постановка проблеми. В умовах повної комп’ятеризації в системі 

вищої освіти, серед студентської молоді виникаю проблема дефіциту 

рухової активності. Означений процес характеризую також і підготовку 

майбутніх фахівців хореографії, навчаннѐ ѐких останнім часом відбуваютьсѐ 

в умовах дистанційного формату. Саме тому рівень здоров’ѐ та фізичної 

підготовки студентів-хореографів викликаю занепокоюннѐ. Оптимізаціѐ 

хореографічного вихованнѐ та освіти, ѐк спеціалізованого, 

цілеспрѐмованого, керованого педагогічного процесу, зумовляю 

викладачів хореографічних дисциплін у закладах вищої освіти до пошуку 

нових підходів у розвитку фізичних ѐкостей студентів хореографів. 

Досконалу хореографічну підготовку, розвиток фізичних ѐкостей, 

формуваннѐ рухових навичок необхідних длѐ успішного засвоюннѐ 

класичного, народно-сценічного, сучасного, бального танців забезпечую 

партерний тренаж.  

Аналіз актуальних досліджень. Проблеми хореографічної освіти в 

Україні порушуять вітчизнѐні дослідники (Л. Андрощук, Т. Благова, 

С. Куценко, Г. Ніколаї), ѐкі фокусуять увагу на теоретико-методологічній та 

практичній підготовці майбутніх фахівців хореографії. Ціннісне значеннѐ в 

осмисленні досліджуваної проблеми маять праці вчених, ѐкі звертаятьсѐ 

до питань партерної гімнастики в підготовці фахівців хореографії 

(А. Вавилін, Т. Калашник, В. Сосіна, В. Якушева та ін.).  
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Набуваять фундаментальності розвідки щодо партерного тренажу та 

його вагомості в підготовці майбутніх фахівців хореографії (С. Акімова, 

В. Ленишин, Н. Захарчук та ін.). Проте, аналіз наукової думки надаю 

підстави стверджувати, що експериментальна перевірка впливу партерного 

тренажу на розвиток фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії не 

стала предметом цілісного дослідженнѐ.  

Мета статті – експериментально перевірити вплив партерного 

тренажу на розвиток фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії та 

довести його ефективність.  

Методи дослідженнѐ. Длѐ реалізації та досѐгненнѐ поставленої мети 

нами було використано комплекс методів, зокрема загальнонаукових: 

аналіз, синтез, узагальненнѐ, систематизаціѐ, ѐкі застосовувалисѐ длѐ 

з’ѐсуваннѐ стану розробленості проблеми, характеристики партерного 

тренажу загалом; конкретнонаукових: термінологічний аналіз, що 

використовувавсѐ під час визначеннѐ базових понѐть нашого дослідженнѐ; 

емпіричних: педагогічний експеримент – задлѐ з’ѐсуваннѐ ефективності 

партерного тренажу в підготовці майбутніх фахівців хореографії; засоби 

математичної статистики в обробленні та оціняванні результатів апробації. 

Виклад основного матеріалу. Застосуваннѐ загальнонаукових (аналіз, 

синтез, узагальненнѐ, систематизаціѐ) та конкретно наукових (історико-

генетичний аналіз) методів наукового дослідженнѐ надаю підстави 

констатувати, що партерний тренаж було створено за ініціативи вихованцѐ 

російської балетної школи Борисом Кнѐзевим у середині ХХ ст. Згодом, 

інноваційний танцявальний напрѐм набув широкого загалу, зокрема на 

території Америки, Австрії, Німеччини, де викладачі-хореографії 

запроваджували занѐттѐ партерним тренажем не тільки у спеціальних 

танцявальних студіѐх, а і в професійних закладах освіти, а саме: балетних 

академіѐх, академіѐх танця, університетах танця, вищих мистецьких 

школах (Сосіна, 2013). Термінологічний аналіз дозволив охарактеризувати 

партерний тренаж ѐк комплекс вправ екзерсису класичного танця, спосіб 

виконаннѐ ѐких відбуваютьсѐ на підлозі в положенні лежачи на спині, на 

животі, на боці (Ветлугіна, 1978; Сосіна, 2019).  

Зважаячи на стрімкий розвиток вищої хореографічної освіти в Україні, 

а також розроблені та введені в дія Стандарт вищої освіти за спеціальністя 

024 «Хореографіѐ» длѐ першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти (№ 358 

від 04.03.2020 р.) і Стандарт вищої освіти за спеціальністя 

024 «Хореографіѐ» длѐ другого (магістерського) рівнѐ вищої освіти (№ 359 

від 04.03.2020 р.), викладацьким складом кафедри хореографії та музично-
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інструментального виконавства Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка було запропоновано та імплементовано 

в зміст підготовки майбутніх фахівців хореографії навчальну дисципліну 

«Партерний тренаж». 

Зауважимо, що вказана дисципліна ю вибірковоя за освітньо-

професійноя програмоя Хореографіѐ та передбачаю не тільки отриманнѐ 

спеціальних знань та вмінь, а й дозволѐю забезпечити індивідуальну 

траюкторія здобувачів вищої освіти за спеціальністя 024 Хореографіѐ 

першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти. Відзначимо, що навчальна 

дисципліна передбачаю оволодіннѐ методикоя виконаннѐ партерного 

тренажу (за Б. Кнѐзюва); опануваннѐ методики виконаннѐ партерної 

гімнастики, удосконаленнѐ вмінь і навичок практичного виконаннѐ 

екзерсису класичного танця.  

Стверджуюмо, що вправи партерного тренажу, перш за все, впливаять 

на розвиток фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії, що 

підтверджуютьсѐ експериментальноя перевіркоя. Так, наше дослідженнѐ 

проводилосѐ на базі кафедри хореографії та музично-інструментального 

виконавства Сумського державного педагогічного університету імені 

А. С. Макаренка (м. Суми). У дослідженні брали участь 16 студентів першого 

курсу (скорочений термін навчаннѐ) спеціальності 024 Хореографіѐ галузі 

знань 02 Культура і мистецтво зазначеного закладу вищої освіти.  

Наголосимо, що всі учасники експерименту маять диплом 

молодшого спеціаліста. Однак, зміст навчального плану за попередньо 

отриманим документом про освіту не передбачав вивченнѐ дисципліни 

«Партерний тренаж». Можемо констатувати, що длѐ респондентів 

означений курс запропоновано вперше. Крім того, з аналогами «Партерного 

тренажу» («Гімнастика», «Балетна гімнастика», «Тренаж у хореографії» 

тощо) ніхто з учасників не знайомивсѐ.  

Оскільки навчальна дисципліна «Партерний тренаж» не ю складовоя 

циклу професійної підготовки, а ѐвлѐю собоя навчальну дисципліну за 

вибором студентів, констатуюмо, що 8 студентів (учасники експерименту) 

обрали її длѐ вивченнѐ. Натомість 8 студентів віддали перевагу теоретичній 

навчальній дисципліні «Народний костям та сценічне оформленнѐ танця».  

Ми спостерігали за студентами протѐгом першого семестру 2020–

2021 навчального року. Відзначимо, що занѐттѐ з партерного тренажу 

проводилисѐ два рази на тиждень та передбачали по дві академічні години. 

Загалом, кожне занѐттѐ з партерного тренажу складалосѐ з трьох частин, 

сутнісні характеристики ѐких висвітлено та узагальнено нами в табл. 1. 
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Таблицѐ 1 

Частини занѐттѐ партерного тренажу 
Назва частини 
занѐттѐ 
партерного 
тренажу 

Значеннѐ частини занѐттѐ 
партерного тренажу 

Змістове наповненнѐ кожної з 
частин занѐттѐ партерного 
тренажу 
 

Підготовча Стимуляю студентів до 
організованої роботи на занѐтті, 
упорѐдковую їхні дії, установляю 
контакт між учасниками 
освітнього процесу. Організм 
студентів готуютьсѐ до виконаннѐ 
основної частини на занѐтті. 
Метоя викладача – досѐгненнѐ 
необхідного емоційного стану 
студентів, активізувати їхня увагу, 
активність, працездатність. 
Підготовча частина маю 
оздоровчий потенціал, що 
націлений на роботу органів 
диханнѐ, серцево-судинної 
системи тощо  

Характеризуютьсѐ стройовими і 
порѐдковими вправами, 
швидкоя ходьбоя, бігом, 
різноманітними стрибками на 
місці та в русі, вправами на 
швидкість, вправами на 
розслабленнѐ, силу, 
координація тощо.  
Усі вправи підготовчої частини 
відповідаять віковим 
особливостѐм та фізичним 
можливостѐм студентів 

Основна Вирішуятьсѐ завданнѐ, ѐкі 
визначаять процес навчаннѐ 
студентів, зокрема: оволодіннѐ 
загальними та спеціальними 
компетенціѐми, що передбачені 
програмоя навчальної 
дисципліни; навчаннѐ вірному 
застосування засвоюних умінь і 
навичок у різноманітних умовах; 
тренуваннѐ серцево-судинного та 
дихального апарату, суглобово-
м’ѐзового корсету студентів; 
подальший розвиток і 
вдосконаленнѐ природних 
фізичних даних і корекціѐ 
окремих недоліків 

Партерний екзерсис за 
методикоя Бориса Кнѐзюва 
(Plie. Battement tendu. 
Battement tendu jete. Rond de 
jambe. Battement fondu. 
Battement frappe. Rond de 
jambe en l’air. Petit battement 
sur le cou-de-pied. Adagio: 
battement releve lend, 
battement developpe. Grand 
battement jete. Port-de-bras. 
Аrabesquе.  
Партерна гімнастика (Вправи 
длѐ зміцненнѐ опорно-рухового 
та м’ѐзового апарату. Вправи 
длѐ розтѐжки та зміцненнѐ 
гомілок і стоп. Вправи длѐ 
розтѐжки та зміцненнѐ 
внутрішньої сторони стегна, ніг. 
Вправи на розтѐжку правого, 
лівого, поперечного шпагатів) 

Заклячна Тривалість означеної частини 
становить 8–10 хв. та передбачаю 
завершеннѐ роботи поступовим 
зниженнѐм навантаженнѐ на 
організм, приведеннѐ останнього 

Відзначаютьсѐ вправами на 
витѐгуваннѐ, розслабленнѐ, 
стисненнѐ, ѐкі впливаять на 
зниженнѐ активності роботи 
органів кровообігу та диханнѐ 
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в спокійний стан, що дозволѐю 
студентам легко переклячитисѐ 
на подальшу творчу роботу чи 
відпочинок 

 

Длѐ реалізації педагогічного експерименту було відібрано п’ѐть 

критеріїв, ѐкі, на нашу думку, ю провідними в підготовці майбутніх фахівців 

хореографії, зокрема виворотність, гнучкість, сила м’ѐзів, танцявальний 

крок, стрибок. Констатуюмо, що запропоновані критерії ми об’юднуюмо в 

юдиний термін – «фізичні ѐкості майбутніх фахівців хореографії». Як 

наслідок, під фізичними ѐкостѐми майбутніх фахівців хореографії ми 

розуміюмо розвинуті у процесі цілеспрѐмованої хореографічної діѐльності 

задатки, зокрема виворотність, сила, швидкість, гнучкість, балетний крок, 

баллон тощо, ѐкі визначаять можливості танцівників успішно виконувати 

віртуозну техніку та демонструвати виконавську майстерність 

(Калашник, 2018; Ткаченко, 2018).  

Зауважимо, що всі запропоновані нами вправи партерного тренажу 

були націлені на розвиток та вдосконаленнѐ фізичних ѐкостей майбутніх 

фахівців хореографії. Більш того, вправи партерного тренажу позитивно 

впливаять на зміцненнѐ опорно-рухового та м’ѐзового апарату студентів-

хореографів, покращуять їхній емоційний стан, забезпечуять необхідними 

компетенціѐми длѐ віртуозної виконавської техніки. 

Вважаюмо за доцільне обґрунтувати обрані нами критерії, ѐкі стали 

основоположними в запропонованій та перевіреній нами методиці. 

Зауважимо, що длѐ занѐть хореографіюя важливо мати пропорційну статуру 

і правильну поставу. Саме в поставі буваять помітні різні відхиленнѐ, ѐк-от: 

асиметріѐ лопаток (незначний сколіоз), сутулість (кіфоз) тощо. Як відхиленнѐ 

в поставі розглѐдаятьсѐ О-подібні та Х-подібні ноги. У Х-подібних ногах 

внутрішні зв’ѐзки довші, а зовнішні – коротші. Натомість, в О-подібних ногах 

внутрішні зв’ѐзки колін скорочені і стегна віддалені один від одного. Деѐкі 

форми О-подібних і Х-подібних ніг піддаятьсѐ виправлення шлѐхом 

застосуваннѐ спеціальних тренувальних вправ, зокрема вправ партерного 

тренажу (Айунц, 2008).  

Серед фізичних ѐкостей, ѐкі ю запорукоя успішної підготовки 

майбутніх фахівців хореографії ми виокремляюмо виворотність ніг. На жаль, 

досить часто викладачі хореографічних дисциплін зіштовхуятьсѐ з 

проблемоя не виворотних ніг у своїх вихованців. Запропонована нами 

навчальна дисципліна «Партерний тренаж», зокрема її змістове 

наповненнѐ, впливаю на розвиток ѐк природної виворотності, так і 
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допомагаю в її набутті. Створяю в танці красу лінії, широту і свободу рухів 

балетний крок, амплітуда ѐкого сприѐю висоті стрибка. Водночас, стрибок 

додаю танця легкість та повітрѐність. Він ю важливоя складовоя будь-ѐкого 

виду танця. Висота стрибка залежить від сили м’ѐзів, узгодженості роботи 

всіх частин тіла, і, зокрема, еластичності суглобів: тазостегнового, колінного, 

гомілковостопного, а також від рухливості ступні та пальців. 

Одним із головних професійних критеріїв майбутніх фахівців 

хореографії ю гнучкість тіла. Останнѐ забезпечую пластичність рухів. Гнучкість 

додаю танця виразність, впливаю на створеннѐ сценічного образу. 

Зауважимо, що гнучкість корпусу залежить від гнучкості хребта. Отже, 

зважаячи на обрані нами критерії, констатуюмо, що партерний тренаж або 

вправи на підлозі не тільки підвищуять гнучкість суглобів, поліпшуять 

еластичність м’ѐзів і зв’ѐзок, а й готуять тіло виконавців до подальших вправ 

білѐ станка та на середині зали (Якушева, 2018).  

Зважаячи на вище викладений матеріал, вважаюмо за належне більш 

детально висвітлити хід нашого експерименту, ѐкий складавсѐ з двох етапів, 

а саме: констатувального та формувального. Так, на констатувальному етапі 

(КЕ) дослідженнѐ (вересень 2020 року) нами було протестовано всіх 

студентів (16 осіб) на наѐвність провідних у хореографічній підготовці 

критеріїв (фізичних професійних даних), зокрема: виворотність, гнучкість, 

сила м’ѐзів, танцявальний крок, стрибок. Зауважимо, зміст підготовки 50 % 

респондентів (8 осіб) містив запропоновану нами вибіркову навчальну 

дисципліну «Партерний тренаж». Натомість, 50 % (8 осіб) опановували 

теоретичну вибіркову дисципліну «Народний костям та сценічне 

оформленнѐ танця».  

Використовуячи п’ѐтибальну шкалу оціняваннѐ, усі учасники 

експерименту отримали відповідні бали. Аналогічне тестуваннѐ 

респондентів було проведено під час формувального етапу (ФЕ) 

експерименту (січень 2021 року). Результати оціняваннѐ відображено в 

таблиці 2 «Діагностична карта показників фізичних ѐкостей майбутніх 

фахівців хореографії» (див. табл. 2). 

Таблицѐ 2 

Діагностична карта показників фізичних ѐкостей 

майбутніх фахівців хореографії 
№ 
п/п 

Прізвище, ім’ѐ 
студента 

Виворотність Гнучкість Сила 
м’ѐзів 

Танцявальний 
крок 

Стрибок 

КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ КЕ ФЕ 

Вибіркова навчальна дисципліна «Партерний тренаж» 

1 Гончаренко Артем 2 4 3 5 3 5 3 5 2 5 
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2 Холод Валеріѐ 3 5 2 5 2 4 3 5 2 4 

3 Каплійова Дар’ѐ  3 5 3 5 2 4 3 5 2 5 

4 Мачула Назар 3 5 2 4 2 5 4 5 3 5 

5 Кропивка Анна  4 5 3 5 4 5 3 5 3 4 

6 Мірошниченко 
Анастасіѐ  

3 5 4 5 2 4 3 5 2 5 

7 Пузина Валеріѐ  3 5 2 5 3 5 2 4 3 5 

8 Токарюв Антон  3 4 2 5 3 5 3 5 2 5 

«Народний костям та сценічне оформленнѐ танця» 

1 Бондаренко 
Світлана  

4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 

2 Гончарова Анна  4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 

3 Гриценко Світлана  2 3 4 4 3 3 2 2 3 4 

4 Єпіфанов Іван  2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 

5 Петрусенко 
Оксана  

3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 

6 Покуль Владислав 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 

7 Сіра Анастасіѐ 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 

8 Шабельський 
Віталій 

2 3 3 3 2 2 3 3 4 4 

 

На основі порівнѐльно-зіставного аналізу й узагальненнѐ результатів 

табл. 2 можемо стверджувати, що в респондентів експериментальної групи 

(студенти, ѐкі опановували вибіркову навчальну дисципліну «Партерний 

тренаж», ѐка і склала основу запропонованої нами експериментальної 

методики) значно покращилисѐ показники фізичних ѐкостей, зокрема 

виворотність, гнучкість, сила м’ѐзів, танцявальний крок, стрибок. Доведено, 

що зафіксовані нами показники на початку констатувального етапу 

педагогічного експерименту до моменту фіксуваннѐ на формувальному етапі 

збільшилисѐ у два рази. Натомість, показники професійного росту студентів, 

ѐкі віддали перевагу теоретичній вибірковій дисципліні «Народний костям та 

сценічне оформленнѐ танця», залишилисѐ незмінними.  

Таким чином, ми можемо констатувати, що незважаячи на 

короткотривалість дослідженнѐ (п’ѐть місѐців), у результаті систематичного 

виконаннѐ вправ партерного тренажу в студентів-хореографів уже післѐ 

перших занѐть спостерігаютьсѐ зміцненнѐ м’ѐзового апарату, а також 

укріпленнѐ та одночасне розтѐгуваннѐ зв’ѐзок і сухожиль. Набуваять 

еластичності і суглоби. Більш того, вправи партерного тренажу сприѐять 

виворотності в тазостегнових та гомілковостопних суглобах, сприѐять 

розвитку підколінних зв’ѐзок тощо. 

На особливу увагу заслуговуять показники гнучкості, ѐка ю невід’юмним 

складником хореографічної підготовки майбутніх фахівців хореографії. Так, 
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вправи партерного тренажу досить ефективно впливаять на розвиток 

гнучкості. У результаті занѐть партерним тренажем у всіх учасників 

експериментальної групи зафіксовано збільшеннѐ показника гнучкості, ѐка в 

цілому помітно вплинула на пластику тіла студентів (Вавилін, 2020).  

Наголосимо на вагомості показників, ѐкі вплинули на розвиток 

стрибка. Зауважимо, що стрибки ю невід’юмноя складовоя занѐттѐ не тільки 

класичного танця, але й народно-сценічного, сучасного, спортивно-

бального тощо. Аналізуячи показники стрибка, ѐкі зафіксовано в табл. 2, 

можемо стверджувати, що вправи партерного тренажу цілком ефективні в 

розвиткові баллону та елевації, що ю запорукоя успішного стрибка.  

Паралельно з діагностикоя показників росту майбутніх фахівців 

хореографії, протѐгом першого семестру 2020–2021 навчального року, за 

допомогоя методу спостереженнѐ за учасниками експерименту, нами було 

виѐвлено рівень інтересу студентів-хореографів до занѐть партерним 

тренажем. Доведено, що на початку навчального року (вересень 2020 р.) 

спостерігавсѐ підвищений інтерес до занѐть партерним тренажем. Проте, вже 

через кілька занѐть ми помітили різке зниженнѐ зацікавленості в 

респондентів. Зниженнѐ рівнѐ зацікавленості занѐттѐми партерним тренажем 

ми поѐсняюмо труднощами, ѐкі виникаять у майбутніх фахівців хореографії. 

Так, бажаннѐ танцявати, виконувати певні вправи партерного 

тренажу не завжди співпадали з фізичними можливостѐми самих 

респондентів. Вправи на розтѐгуваннѐ, ѐкі пов’ѐзані з больовими 

відчуттѐми, фізичні вправи, труднощі виконаннѐ ѐких поѐсняятьсѐ слабкоя 

фізичноя формоя майбутніх фахівців хореографії та недостатньо міцними 

м’ѐзами, ѐкі формуятьсѐ у процесі занѐть класичним танцем, народно-

сценічним тощо. Однак, набуваячи у процесі занѐть партерним тренажем 

спеціальних умінь і навичок, а також фіксаціѐ перших позитивних 

результатів, надаять підстави зауважити на підвищенні інтересу до 

запропонованої нами нової навчальної дисципліни.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. У результаті 

застосуваннѐ комплексу методів наукового дослідженнѐ (загальнонаукові, 

конкретнонаукові, емпіричні) експериментально перевірено ефективність 

занѐть партерним тренажем на розвиток фізичних ѐкостей майбутніх 

фахівців хореографії. Доведено, що комплекс вправ екзерсису класичного 

танця, виконаннѐ ѐких відбуваютьсѐ на підлозі в положенні лежачи на 

спині, на животі, на боці, характеризуятьсѐ ѐк партерний тренаж, котрий 

забезпечую розвиток фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії. 

Останні трактуятьсѐ ѐк розвинуті у процесі цілеспрѐмованої хореографічної 
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діѐльності задатки (виворотність, сила, швидкість, гнучкість, балетний крок, 

баллон), ѐкі визначаять можливості танцівників демонструвати виконавську 

майстерність та віртуозну техніку. 

Конкретизовано, що в Сумському державному педагогічному 

університеті імені А. С. Макаренка навчальна дисципліна «Партерний 

тренаж» ю вибірковоя і вклячена до змісту підготовки майбутніх фахівців 

хореографії за спеціальністя 024 Хореографіѐ першого (бакалаврського) 

рівнѐ вищої освіти. Констатовано, що занѐттѐ з партерного тренажу 

характеризуютьсѐ трьома частинами, зокрема підготовчоя, основноя та 

заклячноя, змістове наповненнѐ ѐких складаю особливу цінність у 

розвиткові фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії.  

Установлено, що проведений у два етапи (констатувальний та 

формувальний) педагогічний експеримент довів ефективність 

запропонованої навчальної дисципліни «Партерний тренаж», зокрема її 

змістового наповненнѐ на розвиток фізичних ѐкостей майбутніх фахівців 

хореографії. Результати формувального експерименту засвідчили позитивну 

динаміку в експериментальній групі щодо зростаннѐ показників усіх обраних 

критеріїв (виворотність, гнучкість, сила м’ѐзів, танцявальний крок, стрибок). 

Таким чином, на основі проведеного експериментального 

дослідженнѐ цілком доречним і виправданим ю введеннѐ до змісту 

підготовки майбутніх фахівців хореографії за спеціальністя 024 Хореографіѐ 

першого (бакалаврського) рівнѐ вищої освіти навчальної дисципліни 

«Партерний тренаж».  

Проведене дослідженнѐ не вичерпую всіх аспектів проблеми 

формуваннѐ фізичних ѐкостей майбутніх фахівців хореографії засобами 

партерного тренажу й засвідчую необхідність її подальшого розробленнѐ за 

такими перспективними напрѐмами, методика виконаннѐ вправ партерного 

тренажу, терапевтичні можливості партерного тренажу.  
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РЕЗЮМЕ 
Ткаченко Ирина. Развитие физических качеств будущих специалистов 

хореографии средствами партерного тренажа.  
В статье экспериментально проверено влиѐние партерного тренажа на 

развитие физических качеств будущих специалистов хореографии и доказана его 
эффективность. Применение широкого спектра методов научного исследованиѐ 
(общенаучные, конкретнонаучные, эмпирические) позволили выѐснить базовые 
понѐтиѐ изучаемого феномена (партерный тренаж, физические качества будущих 
специалистов хореографии) и осветить положительнуя динамику в развитии 
физических качеств (выворотность, сила, скорость, гибкость, балетный шаг, баллон) 
будущих специалистов хореографии средствами партерного тренажа. Доказана 
значимость введениѐ в содержание подготовки будущих специалистов хореографии 
по специальности 024 Хореографиѐ первого (бакалаврского) уровнѐ высшего 
образованиѐ учебной дисциплине «Партерный тренаж». 

Ключевые слова: тренаж, партер, партерный тренаж, хореографиѐ, будущие 
специалисты хореографии, физические качества, развитие, физические качества 
будущих специалистов хореографии.  

SUMMARY 
Tkachenko Iryna. Development of future choreography specialists’ physical qualities 

by means of ground floor training. 
The article experimentally tests the influence of ground floor training on the 

development of physical qualities of future choreographers and proves its effectiveness. The 
use of a wide range of research methods (general, specific, empirical) allowed to clarify the 
basic concepts of the phenomenon under study. 

It is proved that the set of exercises of classical dance, which is performed on the floor 
in a supine position, on the abdomen, on the side, is characterized as a ground floor training, 
which ensures development of future choreographers’ physical qualities. At the same time, the 
physical qualities of future choreographers are understood as developed in the process of 
purposeful choreographic activities talents (inversion, strength, speed, flexibility, ballet step, 
balloon), which determine the ability of dancers to demonstrate performance skills and 
virtuoso technique. 
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It is established that in Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko 
the discipline “Ground floor training” is elective and is included in the content of training of 
future choreography specialists in specialty 024 Choreography of the first (bachelor’s) level of 
higher education. It is stated that the lessons in ground floor training are characterized by 
three parts, including preparatory, basic and final, the content of which is of particular value in 
the development of physical qualities of future choreographers. 

Conducted in two stages (ascertaining and molding) pedagogical experiment proved 
the effectiveness of the proposed discipline “Ground floor training”, in particular its content for 
the development of physical qualities of future choreographers. The results of the molding 
experiment showed a positive dynamics in the development of physical qualities (inversion, 
strength, speed, flexibility, ballet step, balloon) of future choreographers by means of ground 
floor training. 

Key words: training, ground floor, ground floor training, choreography, future 
choreography specialists, physical qualities, development, physical qualities of future 
choreography specialists. 

 

УДК 378.018.8:630*2-051]:005.336.2 
Василь Хрик 

Білоцерківський національний аграрний університет 
ORCID ID 0000-0003-1912-3476 

DOI 10.24139/2312-5993/2021.06/371-380 
 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

В МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

У статті розглѐнуто педагогічні аспекти формуваннѐ дослідницької 
компетентності в майбутніх фахівців лісового господарства. Розкрито значеннѐ 
компетентнісного підходу у вищій освіті, переваги над іншими підходами, 
обґрунтуваннѐ важливості формуваннѐ дослідницької компетентності в майбутніх 
фахівців лісового господарства. Виѐвлено протиріччѐ між нинішнім процесом 
формуваннѐ дослідницької компетентності в майбутніх фахівців лісового 
господарства і вимогами, що ставлѐтьсѐ до сучасного освітнього процесу. Доведено, 
що розглѐд цього питаннѐ з поглѐду компетентнісного підходу може вирішити 
виѐвлені протиріччѐ. Запропоновано впроваджувати дослідницьку діѐльність у 
процес підготовки майбутніх фахівців лісового господарства. 

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, вища освіта, 
дослідницька компетентність, дослідницька діѐльність, підготовка, фахівці лісового 
господарства, професійна діѐльність. 

 

Постановка проблеми. В умовах формуваннѐ в сучасному суспільстві 

нових соціально-економічних відносин необхідно розглѐдати ЗВО ѐк 

виконавцѐ соціального замовленнѐ на підготовку адекватних сучасним 

технологіѐм і вимогам соціальної мобільності кадрів длѐ галузей 

промисловості і сфери послуг, длѐ забезпеченнѐ відтвореннѐ й розвитку 

інноваційного потенціалу в економіці. 

Глибокі структурні зміни, що відбуваятьсѐ в сучасному світі, 

потребуять розвитку нових підходів до здійсненнѐ професійної підготовки 

фахівців. Це зумовляю постійну модернізація системи вищої освіти, 
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головноя метоя ѐкої ю підготовка кваліфікованого працівника 

відповідного рівнѐ і профіля, конкурентоспроможного на ринку праці, 

компетентного, відповідального, ѐкий вільно володію професійними 

навичками та оріюнтованого в суміжних галузѐх діѐльності, здатного до 

ефективної праці за фахом на рівні світових стандартів, готового до 

постійного професійного росту, соціальної та професійної мобільності, 

задоволеннѐ потреб лядини в отриманні відповідної освіти. У зв’ѐзку з 

цим в освіті значна увага приділѐютьсѐ реалізації компетентнісного підходу, 

оріюнтованого на формуваннѐ професійних компетентностей. 

Підготовка майбутнього фахівців лісового господарства на теренах 

України розпочаласѐ порівнѐно недавно. У процесі професійної підготовки 

фахівці вивчаять понад 50 гуманітарних, соціально-економічних та 

природничо-наукових, фахових (професійно-оріюнтованих) та практично 

спрѐмованих дисциплін. Максимально визначена кількість академічних 

годин длѐ набуттѐ освітньо-кваліфікаційного рівнѐ бакалавр лісового 

господарства, складаю 7200 годин, або 240 кредитів згідно стандартів 

кредитно-модульної рейтингової системи.  

Згідно стандарту вищої освіти України 205 «Лісове господарство» 

освітнього ступенѐ бакалавр, що випускник повинен мати здатність до 

підготовки та проведеннѐ соціологічних і соціально-педагогічних 

досліджень. Виходѐчи з ціюї здатності він повинен використовувати 

теоретичні знаннѐ філософії, лідерства із застосуваннѐм теорії 

математичної статистики, уміти розроблѐти програми екологічних та 

лісівничих досліджень та здійснявати їх практичну реалізація такими 

лісівничо-таксаційними методами, ѐк: вибіркове опитуваннѐ, аналіз 

документів, спостереженнѐ і експеримент (Стандарт вищої освіти 

України). 

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці зазначено, що бакалавр 

лісового господарства за умов набуттѐ відповідного досвіду може 

адаптуватисѐ до такого напрѐму суміжної професійної діѐльності, ѐк 

дослідницька. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблемам підготовки майбутніх 

фахівців лісового господарства, зокрема формування в них дослідницької 

компетентності присвѐчено роботи науковців (С. Амеліна, І. Вдовенко, 

С. Виговська, О. Голікова, О. Гриджук, Б. Кіндяк, І. Колѐджин, Л. Макодзей, 

Н. Стрижак, М. Ткач, П. Третѐк, І. Фурсенко, А. Юрченко, О. Якименко). 

Науковці зазначаять, що длѐ успішного формуваннѐ вмінь дослідника в 

майбутніх бакалаврів лісового господарства впродовж навчаннѐ 
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пропоновано застосовувати компетентнісний підхід, ѐкий відповідаю 

потребам суспільства та вимогам Болонської декларації щодо підготовки 

фахівців різних галузей знань. 

Метоя дослідженнѐ ю аналіз професійної підготовки щодо 

формуваннѐ у фахівців спеціальності 205 «Лісове господарство» 

дослідницької компетентності. 

Методи дослідженнѐ: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, 

науково-методичної літератури длѐ розкриттѐ значеннѐ компетентнісного 

підходу в вищій освіті, його переваг над іншими підходами, обґрунтуваннѐ 

важливості формуваннѐ дослідницької компетентності в майбутніх фахівців 

лісового господарства.  

Виклад основного матеріалу. Компетентнісний підхід передбачаю, 

що випускник маю володіти певними компетентностѐми. Зокрема, у 

словниках «компетентність» (лат. сompetentia– узгодженість, поюднаннѐ) 

розглѐдаютьсѐ ѐк коло питань, у ѐких певна лядина володію досвідом, або 

добре обізнана: 1) коло повноважень (прав і обов’ѐзків) будь-ѐкої 

організації, закладу чи посадової особи; коло питань, у ѐких дана особа 

маю певні знаннѐ, досвід (Кудрицький1988, c. 112); 2) коло питань, у ѐких 

хтось добре обізнаний (Ожегов, 1988, с. 234). 

Водночас, науковці по-різному розуміять зміст понѐттѐ 

«компетентність». Так, Ю. Ємельѐнова переконана, що це – «рівень 

навченості соціальним та індивідуальним формам активності, ѐка дозволѐю 

індивіду в межах своїх здібностей і статусу успішно функціонувати в 

суспільстві» (Емельѐнова, 1987, с. 81-87). 

Згідно з визначеннѐм Г. Селевко, компетентність − це «...результат, 

ѐкий виѐвлѐютьсѐ в підготовленості випускника, у реальному володінні ним 

методами й засобами діѐльності, у можливостѐх справлѐтисѐ з 

поставленими завданнѐми; форма поюднаннѐ знань, умінь і навичок, ѐка 

дозволѐю ставити і досѐгати мети в перетворенні навколишнього 

середовища» (Селевко, 2004, с. 11, 138-143). Подібні думки знаходимо в 

інших дослідників: «сукупність взаюмопов’ѐзаних ѐкостей особистості 

(знань, умінь, навичок, способів діѐльності), ѐкі ставлѐтьсѐ відносно 

певного кола предметів і процесів, і ѐкі необхідні, щоб ѐкісно та 

продуктивно діѐти...», «...готовність учнѐ використовувати засвоюні знаннѐ, 

уміннѐ й навички, а також способи діѐльності длѐ вирішеннѐ практичних і 

теоретичних завдань» (Хуторський, 2003, с. 13, 61); «...загальна здатність, 

ѐка ґрунтуютьсѐ на знаннѐх, досвіді, цінностѐх і нахилах, ѐкі набуті підчас 

навчаннѐ» (Шишов, 1999, с. 14, 30); «професійно-статусна можливість 
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здійсненнѐ лядиноя державних, соціальних і особистісних повноважень у 

професійній діѐльності» (Горб, 2004, с. 3, 23). 

Дослідники, переважно, визнаять, що понѐттѐ «компетентність» 

з’ѐвилосѐ у вітчизнѐному педагогічному лексиконі не в результаті 

саморозвитку, а запозичене із зарубіжної педагогічної літератури. 

Звернемосѐ до міжнародного досвіду визначеннѐ професійної 

компетентності. Міжнародний департамент стандартів длѐ навчаннѐ, 

досѐгнень та освіти тлумачить компетентність ѐк «спроможність 

кваліфіковано здійснявати діѐльність» (Овчарук, 2003, с. 6, 20). Подібні 

думки висловляю в своюму дослідженні автор компетентнісного підходу в 

англійській освіті Дж. Равен. Учений пов’ѐзую зміст професійної 

компетентності зі специфічноя здатністя лядини ефективно виконувати 

конкретну діѐльність у певній предметній галузі (вузькоспеціальні знаннѐ; 

предметні навички; способи мисленнѐ; відповідальність за свої дії) (Равен, 

1999). 

У державних стандартах ювропейської професійної освіти 

компетентність охопляю: 1) задані навички (можливість виконувати певні 

індивідуальні завданнѐ); 2) використаннѐ знань та вмінь на робочому місці 

на рівні встановлених вимог (стандартів) до даної роботи; 3) здатність 

відповідально виконувати обов’ѐзки і досѐгати запланованих результатів; 

4) здатність знаходити вирішеннѐ в нестандартних ситуаціѐх; 5) здатність 

застосовувати знаннѐ і вміннѐ в нових умовах виробничої діѐльності 

(Гончаренко та ін., с. 4, 96). 

Варто додати, що в дослідженнѐх З. Бездухова, В. Манька, Т. Орді, 

М. Сирѐтова, А. Тубельського, М. Холстед, С. Шишова компетентність тим 

чи іншим чином пов’ѐзуютьсѐ з уміннѐми в дослідницькій діѐльності.  

На сьогодні розвинута дослідницька компетентність розглѐдаютьсѐ 

не ѐк вузькоспеціальна особистісна особливість, що вимагаютьсѐ з 

невеликої професійної групи науковців, а ѐк невід’юмна характеристика 

особистості, що входить у структуру уѐвлень про професіоналізм та 

компетентність у будь-ѐкій сфері культури. І навіть ширше – ѐк стиль життѐ 

сучасної лядини (Овчарук, 2003, с. 6, 13). 

У сучасних умовах інтерес психологів і педагогів до проблем 

дослідницької компетентності зростаю. Проводѐтьсѐ спеціальні 

фундаментальні дослідженнѐ загальних основ психології дослідницької 

діѐльності (А. Подд’ѐков), розроблѐютьсѐ проблематика діагностики та 

розвитку дослідницьких здібностей (А. Савенков). Особливо інтенсивно 

здійсняятьсѐ дослідженнѐ в галузі педагогічної психології та педагогіки, 
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де дослідницька компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк один із ефективних 

інструментів, що дозволѐю трансформувати процес розвитку особистості в 

процес саморозвитку (Т. Єгорова, М. Кларін, A. Леонтович, A. Обухів, 

А. Подд’ѐков, А. Савенков), а натомість зі спеціальності лісове господарство 

такі дослідженнѐ відсутні. 

Оскільки в житті сучасної лядини роль і значеннѐ дослідницької 

компетентності зростаю, повинна збільшуватисѐ і частка дослідницьких 

методів навчаннѐ у вищій освіті. Один із аспектів, що вказую на це, – поѐва і 

активне використаннѐ в сучасній педагогіці спеціальних термінів – 

«дослідницьке навчаннѐ», «дослідницький принцип», «дослідницький 

метод» та ін. Водночас інтерес до них посиляютьсѐ, що досить чітко 

проѐвлѐютьсѐ у вітчизнѐній теорії навчаннѐ і сучасній освітній практиці. 

Внесеннѐ елементів дослідженнѐ в навчаннѐ сприѐю формування у 

здобувачів активності, ініціативності, допитливості і розвиваю їх мисленнѐ, 

заохочую потребу в самостійних пошуках і «відкриттѐх», задовольнѐю їх 

«дослідницький рефлекс». А отже, сучасній освіті необхідне вже не просте 

фрагментарне вкляченнѐ методів дослідницького навчаннѐ в освітня 

практику, а цілеспрѐмована робота з формуваннѐ дослідницької 

компетентності та розвитку способів дослідницької діѐльності. 

Розглѐдаячи дослідницьку діѐльність у контексті вдосконаленнѐ 

вищої освіти, О. Соколова підкресляю, що в даний час дослідницький та 

особистісний підходи ю головними напрѐмами вдосконаленнѐ вищої 

освіти. Під їх впливом навчаннѐ у ЗВО набуваю нових ознак: 

– стаю процесом, що розвиваю особистість фахівцѐ, побудованим на 

творчій активності здобувача; 

– набуваю прогностичної спрѐмованості, націленості в майбутню; 

– стаю дослідницьким процесом по своїй суті, формую наукове 

мисленнѐ здобувачів; 

– передбачаю творчий характер спільної діѐльності викладача і 

здобувачів; 

– оріюнтую майбутнього фахівцѐ на дослідженнѐ себе, своїх 

можливостей і здібностей; 

– вимагаю науково-методичного забезпеченнѐ (Попов, 2008, с. 9). 

Названі характеристики знаходѐть свою відображеннѐ у змінах 

соціальних, моральних норм і відносин у суспільстві, духовно-моральному 

та ідеологічному світоглѐді лядей, їх національно-культурній, 

громадѐнській та економічної свідомості. Вони зачіпаять, у першу чергу, 

інститут освіти, що ю одніюя з наукомістких сфер духовного відтвореннѐ. Як 
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зазначаять А. Асмолов, Т. Ягодін, освіта відповідаю своюму істинному 

призначення тільки тоді, коли вона створяю умови длѐ розвитку 

особистостей, здатних звільнитисѐ від впливів функціональної заданості. 

Усвідомленнѐ ціюї парадигми вимагаю переосмисленнѐ основних 

принципів організації освітнього процесу, подоланнѐ стереотипів 

традиційної педагогічної свідомості (Асмолов та Ягодин, 1992, с. 1, 6-13). 

Аналізуячи дослідницьку спрѐмованість вищої освіти, слід, 

безумовно, ураховувати специфіку підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства в контексті змін і змісту соціально-педагогічної діѐльності. 

Незважаячи на активний інтерес науковців до проблеми 

формуваннѐ дослідницької компетентності, у теорії і практиці лісового 

господарства це питаннѐ залишаютьсѐ недостатньо вивченим. Можна 

констатувати, що в нинішній час при різноманітті підходів відсутню юдине 

розуміннѐ сутності дослідницької компетентності, процесу її формуваннѐ. 

Однак, узагальненнѐ різних підходів дозволѐю подати дослідницьку 

компетентність ѐк особливу форму отриманих знань, умінь, освіченості в 

цілому, ѐкі призводѐть до особистісної самореалізації, унаслідок чого 

професійний ріст стаю високо мотивованим, що дозволѐю в максимально 

реалізувати особистісний потенціал, усвідомити значимість своюї діѐльності 

длѐ себе й оточуячих. 

Одніюя з головних цілей формуваннѐ дослідницької компетентності ю 

набуттѐ здобувачами функціональних навичок наукового дослідженнѐ ѐк 

універсального способу освоюннѐ дійсності, розвитку здатності до 

дослідницького типу мисленнѐ, активізації особистісної позиції здобувача в 

освітньому процесі на основі засвоюннѐ суб’юктивно нових самостійно 

набутих знань, ѐкі ю новими й особистісно значимими длѐ конкретної 

лядини. 

Аналіз робіт A. Леонтовича, A. Обухова, H. Подд’ѐкова, А. Савенкова 

дозволѐю сформулявати основні психолого-педагогічні вимоги до 

дослідницької компетентності майбутніх фахівців лісового господарства: 

– відповідність нормам наукового дослідженнѐ – саме в науці 

сформувалисѐ норми організації та здійсненнѐ дослідженнѐ ѐк свідомої 

культурної діѐльності; тільки за умови дотриманнѐ ціюї вимоги можна 

вести мову про передачу культури дослідженнѐ; 

– спрѐмованість на розвиток особистості здобувачів; природний длѐ 

науки процес отриманнѐ в ході досліджень об’юктивно нового знаннѐ не 

може бути пріоритетним; дослідницькі завданнѐ та методики неодмінно 

маять бути адаптовані до рівнѐ підготовки здобувачів; 
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– націленість на розвиток дослідницької позиції – виробленнѐ 

власного ставленнѐ до об’юкта дослідженнѐ й одержаних результатів, що 

дозволѐю здобувачу стати суб’юктом власної навчально-пізнавальної 

діѐльності. 

Дослідницька компетентність в освітньому процесі не може 

розвиватисѐ без створеннѐ спеціальних умов. Вона може бути зведена або 

до індивідуальних репродуктивних навчальних форм (занотовуваннѐ, 

написаннѐ доповідей), або стати власне науковоя, спрѐмованоя на 

отриманнѐ об’юктивно нового знаннѐ, а тому ю об’юмноя і 

вузькоспеціалізованоя. 

Таким чином, з одного боку, дослідницька діѐльність ю актом 

навчаннѐ, з іншого боку, у дослідницькій діѐльності активізуятьсѐ функції, 

що маять вихід на особистісний розвиток здобувачів. 

Основна особливість дослідницької компетентності, на відміну від 

багатьох інших професійних компетентностей, полѐгаю в тому, що під час її 

реалізації не тільки формуютьсѐ система знань, розвиваятьсѐ розумові 

операції, навички цілеспрѐмованості, плануваннѐ, рефлексії, але й 

здійсняютьсѐ набуттѐ здобувачами норм, цінностей і традицій 

дослідницької діѐльності ѐк частини культури сучасної цивілізації. 

Дослідницька діѐльність здобувача в освітньому просторі ЗВО 

здійняютьсѐ за такими напрѐмами: 

– задаю спосіб набуттѐ здобувачами культурної ідентичності в 

соціальному і професійному просторі (сприйнѐттѐ норм, входженнѐ в 

традиції, набуттѐ ідеалів і авторитетів в галузі дослідницької діѐльності, 

становленнѐ суб’юктом культурної інтелектуальної спільноти); 

– характеризуютьсѐ великим спектром можливих траюкторій 

професійного розвитку та ю ефективним засобом цього розвитку; 

– виступаю ѐк засіб індивідуалізації освіти, набуттѐ особистісного 

сенсу і способу життѐ здобувачів, набуттѐ цінностей і смислів дослідженнѐ, 

становленнѐ суб'юктної позиції в процесі життюдіѐльності. 

Аналіз літератури дозволѐю виѐвити й охарактеризувати також і 

функції дослідницької компетентності здобувачів: 

– особистісно-розвивальну (розвиток пізнавальних процесів, 

емоційно-вольової сфери, освоюннѐ способів інтелектуального 

саморозвитку та самовдосконаленнѐ майбутніх фахівців у освітньому 

процесі ЗВО); 
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– науково-методологічну (формуваннѐ цілісного уѐвленнѐ про 

сучасну наукову картину світу і техносферу; оволодіннѐ сучасними 

методами наукового пізнаннѐ; формуваннѐ наукового стиля мисленнѐ); 

– культурологічну (входженнѐ в світ культури через культуру і 

традиції наукового співтовариства; долученнѐ до культури наукових шкіл, 

до культури дослідницької діѐльності; залученнѐ в широкий 

соціокультурний контекст розвитку сучасної науки і техніки); 

– ціннісно-оріюнтаційну (здатність усвідомлявати цінність власної 

дослідницької діѐльності ѐк умови реалізації особистісного сенсу в 

навчанні, засіб подоланнѐ відчуженнѐ особистості від освіти; 

самореалізації у професійній діѐльності) (Гончаренко, 2010). 

Таким чином, стаю очевидноя необхідність компетентнісного підходу 

в напрѐмі формуваннѐ дослідницької компетентності в майбутніх фахівців 

лісового господарства длѐ її реалізації в навчальній та професійній 

діѐльності. 

Висновки. У результаті аналізу наукових джерел нами виѐвлено 

деѐкі протиріччѐ між нинішнім процесом формуваннѐ дослідницької 

компетентності в майбутніх фахівців лісового господарства і вимогами, що 

ставлѐтьсѐ до сучасного освітнього процесу. Розглѐд цього питаннѐ з 

поглѐду компетентнісного підходу, на нашу думку, може вирішити 

виѐвлені протиріччѐ. Длѐ цього нами запропоновано впроваджувати 

дослідницьку діѐльність у процес підготовки майбутніх фахівців лісового 

господарства. 

Перспективи подальших досліджень вбачаюмо в діагностиці 

сформованості дослідницької компетентності в майбутніх фахівців лісового 

господарства. 
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РЕЗЮМЕ 
Хрик Василий. Педагогические аспекты формированиѐ исследовательской 

компетентности у будущих специалистов лесного хозѐйства. 
В статье рассмотрены педагогические аспекты формированиѐ 

исследовательской компетентности у будущих специалистов лесного хозѐйства. 
Раскрыто значение компетентностного подхода в высшем образовании, 
превосходства над другими подходами, обоснование важности формированиѐ 
исследовательской компетентности у будущих специалистов лесного хозѐйства. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

380 

Выѐвлено противоречие между нынешним процессом формированиѐ исследовательской 
компетентности у будущих специалистов лесного хозѐйства и требованиѐми, 
предъѐвлѐемыми к современному образовательному процесу. Доказано, что 
рассмотрение этого вопроса с точки зрениѐ компетентностного подхода может 
решить выѐвленные противоречиѐ. Предложено внедрѐть исследовательскуя 
деѐтельность в процесс подготовки будущих специалистов лесного хозѐйства. 

Ключевые слова: компетентность, компетентностный подход, высшее 
образование, исследовательскаѐ компетентность, исследовательскаѐ 
деѐтельность, подготовка, специалисты лесного хозѐйства, профессиональнаѐ 
деѐтельность. 

SUMMARY 
Khryk Vasyl. Pedagogical aspects of research competence formation in future 

forestry specialists. 
The article considers the pedagogical aspects of the formation of research 

competence in future forestry specialists. The importance of the competence approach in 
higher education, the advantages over other approaches based on domestic and foreign 
research are revealed. The importance of formation of research competence in future 
forestry specialists is substantiated. Research competence is defined as a special form of 
acquired knowledge, skills, education in general, which lead to personal self-realization, as a 
result of which professional growth becomes highly motivated, which allows to realize 
personal potential, the importance of one’s activities for oneself and others. 

It is proved that in the life of a modern man the role and importance of research 
competence is growing, and therefore the share of the function of research competence of 
applicants should increase. The significance of the appearance and active use in modern 
pedagogy of special terms – “research training”, “research principle”, “research method” and 
others is revealed. It is established that introduction of elements of research in education 
promotes formation of students’ activity, initiative, curiosity and develops their thinking, 
encourages the need for independent research and "discovery", satisfies their “research 
reflex”. It is proved that modern education needs not a simple fragmentary inclusion of 
research teaching methods in educational practice, but purposeful work on the formation of 
research competence and development of research methods. The contradictions between the 
current process of formation of research competence in future forestry specialists and the 
requirements related to the modern educational process are revealed. It is proved that 
consideration of this issue from the point of view of the competence approach can solve the 
revealed contradictions. It is proposed to introduce research activities in the process of future 
forestry specialists’ training. 

Key words: competence, competence approach, higher education, research 
competence, research activity, training, forestry specialists, professional activity. 
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СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА  
 

Мета статті ‒ аналіз специфіки впровадженнѐ технологій 
здоров’ѐзбереженнѐ у процес вокальної підготовки майбутніх учителів музичного 
мистецтва до фахової діѐльності й визначеннѐ перспектив її застосуваннѐ у 
вокально-освітньому процесі. Приділено увагу питаннѐм співвідношеннѐ вокальної 
діѐльності і здоров’ѐ, сутність ѐких розглѐдаютьсѐ у двох векторах. Перший 
пов’ѐзаний із визнаннѐм визначальної ролі стану здоров’ѐ длѐ співака, 
«інструментом» ѐкого ю голосовий апарат, що становить частку організму лядини. 
Другий вимір розкриваю потенційні можливості впливу вокальної діѐльності на 
поліпшеннѐ стану здоров’ѐ особистості.  

Ключові слова: здоров’ѐзбережувальні технології, майбутні вчителі 
музичного мистецтва, вокальна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Сучасна дійсність характеризуютьсѐ суттювими 

соціокультурними й ціннісно-оріюнтаційними зрушеннѐми, урахуваннѐ 

ѐких потребую посиленнѐ уваги до використаннѐ потенційних можливостей 

мистецтва у вихованні прийдешніх поколінь. Особливої гостроти останнім 

часом набула проблема здоров’ѐ нових генерацій. Чинники такого стану 

пов’ѐзуять із глобалізаційними процесами, інформаційно-технологічноя 

револяціюя, стрімким зростаннѐм віртуальних способів комунікації, ѐкі 

спричинѐять засиллѐ віртуальних способів спілкуваннѐ й дозвіллѐ, 

захопленнѐ комп’ятерними іграми, суттюве зменшеннѐ рухової активності, 

а також певне перенавантаженнѐ й підвищеннѐ психологічної напруги 

шкільної молоді. До того ж, ѐк показали опитуваннѐ та анкетуваннѐ, у 

більшості респондентів (до 83 %) відсутні стійкі уѐвленнѐ щодо важливості 

приділеннѐ своюму здоров’я належної уваги й дотриманнѐ здорового 

режиму праці та відпочинку. 

Аналіз актуальних досліджень. Загостреннѐ проблем збереженнѐ  

здоров’ѐ  сучасної молоді і  школѐрів викликаю стурбованість науковців  

різних галузей у всьому світовому просторі. Про це свідчить розроблена 

Європейська стратегіѐ «Здоров’ѐ і розвиток дітей і підлітків», 

запровадженнѐ Фондом Роберта Вуда Джонсона премії «Культура 

здоров’ѐ», фінансуваннѐ програм, спрѐмованих на впровадженнѐ 

здоров'ѐзбержувальних технологій у різні сфери сучасної дійсності.  
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Вирішеннѐ означеної проблеми наразі стало також одним із 

пріоритетних напрѐмів у вдосконаленні системи української освіти. Ці 

оріюнтири закладено в державних документах, зокрема – в Законі України 

«Про освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна ХХІ 

століттѐ»), Державних стандартах вищої освіти, національній програмі 

«Діти України» та ін. Зазначені документи оріюнтуять науково-педагогічну 

спільноту на вивченнѐ стану здоров’ѐ сучасної молоді, виѐвленнѐ  

зовнішніх і внутрішніх чинників існуячих проблем й посиленнѐ уваги до 

формуваннѐ в майбутніх фахівців здатності сприѐти підвищення ѐкості 

здоров’ѐ студентської й шкільної молоді. 

У розглѐді проблем, ѐкі характеризуять стан здоров’ѐ студентської 

молоді, Т. Редько зазначаю, що  в практиці  сучасної вищої  школи  існую 

низка  суперечностей,  серед ѐких найбільшої значущості набули 

невідповідність між рівнем наукових досѐгнень у галузі 

здоров’ѐзбережувальних і здоров’ѐрозвивальних технологій та здатністя 

використовувати їх результати в процесі роботи закладів вищої освіти; між  

пропагандоя веденнѐ здорового способу життѐ майбутніх учителів і 

викладачів та недостатньоя підготовкоя компетентних у цій справі кадрів  

вищої школи, а звідси ‒ й відсутністя належних практичних заходів та 

результатів (Редько, 2015, с. 46). 

Недостатньо ефективноя визнаютьсѐ й система сучасного  

загального, масового фізичного вихованнѐ, ѐка сприймаютьсѐ студенством  

ѐк невиправдана й необ’юктивна. Як зазначаю О. Сибіров, цѐ система  

суттюво відрізнѐютьсѐ від західного досвіду впровадженнѐ особистісного 

підходу до молоді й проюктуваннѐ комплексу заходів, ѐкі відповідаять 

реальному стану здоров’ѐ кожної лядини. У результаті, ѐк зазначаю 

науковець, фізичне вихованнѐ стаю не шлѐхом оздоровленнѐ, а чинником 

психологічного тиску (Сибіров, 2009).  

У пошуках ефективних способів подоланнѐ зазначених проблем  

науковці все частіше приділѐять увагу впровадження в педагогічну 

дійсність настанов, вироблених у руслі теорії «третього стану», 

запропонованої ще мислителем античності Галеном, зрозумілого ѐк 

перехідний стан між здоров’ѐм та захворяваннѐм лядини, ѐка сьогодні 

втілиласѐ в ідеѐх валеології. Важливо, що в обох випадках йдетьсѐ не 

тільки про стан здоров’ѐ з поглѐду медицини, а й про формуваннѐ, 

збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ лядини в духовному, психічному, 

фізичному і соціальному плані. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

383 

Отже, одним із ефективних шлѐхів формуваннѐ освітнього 

середовища сьогодні визнаютьсѐ впровадженнѐ здоров’ѐзбережувальних 

технологій, зокрема – залученнѐ учнів і студентів до спеціальним чином 

організованих фізичних вправ та арт-терапевтичних засобів. 

Одним із ефективних способів впливу на стан і процес 

удосконаленнѐ здоров’ѐ особистості визнано її залученнѐ до спеціальним 

чином організованої мистецької діѐльності, що знайшло відображеннѐ в 

розповсядженні ідей арт-терапії та арт-педагогіки. Можливості арт-терапії 

набули поширеннѐ передусім у галузі образотворчого мистецтва, 

кольоротерапії, зверненнѐ до ѐких в активних формах діѐльності  

використовувалосѐ з метоя регулѐції психоемоційних станів особистості. З 

часом увагу науковців привернула роль музичного мистецтва, ѐке, завдѐки 

своїй хвильовій і дистанційній природі, впливаю на організм лядини на всіх 

рівнѐх її активності, на стан нервової системи, м’ѐзів, навіть внутрішніх 

органів.  

З цього поглѐду особливого значеннѐ в освітньому процесі 

набуваять мистецькі дисципліни, зміст ѐких ю потенційно сприѐтливоя 

платформоя длѐ застосуваннѐ ідей і технологій арт-педагогіки. Особливо 

активно в сучасній психологічній науці розглѐдаятьсѐ перспективи 

використаннѐ властивостей музичного мистецтва і музикотерапії, зокрема 

‒ вокалотерапії. 

Натомість упровадженнѐ наукових і практичних здобутків у цьому 

напрѐмі на цей час ще не знайшли належного впровадженнѐ в музично-

педагогічному середовищі і не розглѐдаятьсѐ ѐк важливий компонент 

вокально-фахової освіти майбутніх учителів музичного мистецтва. 

Мета статті ‒ аналіз специфіки і перспектив упровадженнѐ технологій 

здоров’ѐзбереженнѐ у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів 

музичного мистецтва до фахової діѐльності. 

Методами дослідженнѐ ю узагальненнѐ концептуальних положень 

психофізіології, психології й музичної педагогіки, даних соціологічної, 

медичної та вокально-педагогічної літератури, опитуваннѐ й анкетуваннѐ 

викладачів-вокалістів вищої школи і здобувачів освітнього рівнѐ 

«бакалавр», спостереженнѐ за їхнім вокальним розвитком, сутнісними 

характеристиками процесів звукоутвореннѐ та їх зв’ѐзку із загальним 

станом здоров’ѐ співаків.  

Виклад основного матеріалу. Дані досліджень медиків, соціологів, 

психологів і педагогів переконливо свідчить, що в динаміці стану здоров’ѐ 

нових генерацій переважаять негативні тенденції, пов’ѐзані зі зростаннѐм 
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низки чинників об’юктивного, соціокультурного та суб’юктивного, 

індивідуально-психологічного порѐдку. До перших відносѐть погіршеннѐ 

стану середовища, накопиченнѐ екологічних проблем, широке 

впровадженнѐ сучасних інформаційно-комунікативних технологій, ѐкі 

спонукаять молодь до зниженнѐ рухової активності тощо. До чинників 

другого типу відносѐть недостатню усвідомленнѐ значноя часткоя 

населеннѐ важливості питань збереженнѐ свого здоров’ѐ і примноженнѐ 

природних властивостей організму та позитивних тенденцій у забезпеченні 

власного здоров’ѐ, а не їх нівеляваннѐ. З цього приводу варто навести 

слова Миколи Амосова, ѐкий казав, що в більшості хвороб винна не 

природа, не суспільство, а сама лядина. Найчастіше вона хворію через 

лінощі й жадобу, а інколи ‒ і від нерозумності. Отже, науковець вважав, що 

збереженнѐ та відновленнѐ здоров’ѐ лядини залежить від рівнѐ її 

загальної культури і становить культуру здоров’ѐ.  

У розглѐді питаннѐ зв’ѐзку здоров’ѐ і співу вбачаюмо два головних 

вектори його проѐву. Перший із них полѐгаю в потенційному позитивно-

саногенному впливу співочої діѐльності на стан фізичного й психічного 

здоров’ѐ особистості, другий ‒ у значущості стану здоров’ѐ особи, длѐ ѐкої 

спів ю професійноя діѐльністя.  

Розглѐнемо більш докладно перший, особистісно-оздоровчий 

напрѐм вокальної діѐльності, ѐкий нерідко визначаютьсѐ ѐк музично-

терапевтичний. Його головноя метоя ю гармонізаціѐ стану здоров’ѐ 

особистості, профілактики і корекції психофізіологічного підґрунтѐ розвитку 

емоційно-перцептивних здібностей, емоційних станів, ѐкі впливаять на 

ѐкість звучаннѐ співацького голосу й можливість творчого самовираженнѐ 

у процесі залученнѐ до різноманітних форм музичної діѐльності. 

З метоя конкретизації потенційно можливих вокало-терапевтичних 

впливів на особистість висвітлимо питаннѐ, пов’ѐзане із визначеннѐм її 

структури. Відзначимо, що в сучасній психології існуять різноманітні базові 

підходи до визначеннѐ структури означеного феномену, зокрема ‒ 

соціально-психолого-індивідуальний, діѐльнісний, генетичний підходи тощо. 

Так, К. Платонов (1986) розглѐдаю особистість у співвідношенні її 

біологічного та соціального рівнів, вибудовуячи чотири рівні їх проѐву. 

Біологічно детермінований рівень визначаютьсѐ ѐк нижній, пов’ѐзаний із 

особливостѐми нервової системи, темпераменту, статевими та віковими 

властивостѐми. Другий рівень вклячаю в себе особистісно-психологічні 

властивості, визначені особливостѐми перебігу психічних процесів, ѐкі 

проѐвлѐятьсѐ в характері емоційної реакції, уваги, сприйнѐттѐ, їх 
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детермінованості сукупністя біологічних та соціальних чинників. Третій 

рівень пов’ѐзуютьсѐ, переважно, із соціальними чинниками, ѐкі втіляятьсѐ 

в звичках, уміннѐх, навичках і знаннѐх. До четвертого рівнѐ науковець 

відносить такі характеристики особистості, ѐк світоглѐд, особливості 

життюсприйнѐттѐ, переконаннѐ, ідеали, інтереси та прагненнѐ.  

Нашу увагу також привертаю концепт структури особистості, 

пропонований Г. Костяком (1988), в основу ѐкого покладено аналіз 

особливостей її діѐльності. Науковець доводить, що ѐкості особистості 

формуятьсѐ в ході діѐльності, у результаті чого стаять компонентами 

структури особистості, проѐвлѐячись у стійкій і динамічній системі 

психічних властивостей. Це спонукало науковцѐ акцентувати на 

взаюмозв’ѐзку психофізіологічних особливостей в організації індивіда з 

такими психічними властивостѐми, ѐк свідомість та самосвідомість, 

спрѐмованість діѐльності, інтереси й ціннісні установи особистості, її 

моральні почуттѐ, уміннѐ, здібності, емоційно-вольові ѐкості.  

Узагальненнѐ зазначених праць дозволило визначити іюрархічну 

структуру особистісних властивостей, значущих длѐ вокально-мистецької 

діѐльності, а саме – їх проѐв на психофізіологічному, індивідуально-

психологічному та соціокультурному рівнѐх. Розглѐнемо більш докладно 

особливості взаюмовпливу вокальної діѐльності та властивостей 

особистості за кожним із зазначених рівнів проѐву, існуячі між ними 

розбіжності й точки перетину.  

З метоя виѐвленнѐ взаюмозв’ѐзку психофізіологічних властивостей 

особистості і співу варто звернутисѐ до психофізіологічних досліджень, у 

ѐких доведено, що музика здатна породжувати в організмі лядини певні 

психічні й соматичні процеси. Так, за даними Л. Брусиловського 

(Брусиловский, 1979, с. 258-259), музичні враженнѐ впливаять на 

швидкість серцебиттѐ, темп диханнѐ, пульс, артеріальний тиск, стан 

кровоносних судин та інших показників залежно від тему, метричної 

пульсації, висоти, сили, тембру звуку, міру контрасту між різними 

структурними компонентами музичного твору тощо.  

Широкого розповсядженнѐ набула практика зціленнѐ засобами 

музичного мистецтва в китайській традиційній медицині, особливістя 

впровадженнѐ ѐкої стало поюднаннѐ музичних впливів із акупунктурноя 

технікоя, активізаціюя важливих біологічних точок лядського організму. 

Крім того, специфічним длѐ китайської медицини ю і застосуваннѐ 

соматопсихічного підходу, згідно з ѐким кожному органу відповідаю своѐ 

психічна функціѐ. Зв’ѐзуячи з їх станом певне звучаннѐ за висотоя і 
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тембром, китайська медицина використовую музичний вплив ѐк вібрація й 

коливаннѐ космосу на різні органи тіла, приводѐчи їх у стан гармонії з 

природоя. 

Отже, сучасні психофізіологічні дослідженнѐ переконливо доводѐть, 

що музичні враженнѐ породжуять в організмі лядини активні психічні й 

соматичні процеси, впливаячи ѐк на найважливіші вегетативні процеси: 

діѐльність внутрішніх органів і систем, обмін речовин і функціональний 

стан, працездатність, моторику тощо.  

Проѐв музично-терапевтичного впливу на індивідуально-

психологічному рівні проѐвлѐютьсѐ ѐк внутрішню переживаннѐ особистістя 

емоційно-динамічного розгортаннѐ твору, вплив ѐкого з терапевтичної 

точки зору може відбуватисѐ в декількох напрѐмах. Перший із них ‒ 

релаксичний, спрѐмований на вивільненнѐ психологічного стану 

особистості, позбавленнѐ або упередженнѐ психологічного стресу, 

психічного перенапруженнѐ, професійного вигораннѐ. Цей рівень не 

передбачаю глибокого пізнаннѐ художнього сенсу музичного твору, але 

виступаю психо-коригувальним чинником, виражаячись у перцептивно-

емоційний, іннерваційній, а нерідко ‒ й у зовнішньо-моторній реакції 

(Горбулич, 2018, с. 82). Зауважимо, що при цьому музично-терапевтичні 

заходи за певних умов сприѐять подолання стану емоційного виснаженнѐ 

і синдрому «професійного вигораннѐ».  

Другий напрѐм індивідуально-психологічного проѐву арт-

терапевтичного впливу вокального мистецтва проѐвлѐютьсѐ завдѐки 

здатності сприймати властивості музичного мистецтва ѐк мистецтва 

динамічного розвитку, ѐк феномен, ѐкий сприймаютьсѐ у своїх емоційно-

художніх та гедоністичних властивостѐх і впливаю на певні психологічні 

процеси й стани: емоції, настрої, афекти, поведінкові реакції. Завдѐки 

цьому зміна стиля, характеру, енергетичного динамізму, закладеного в 

музичних творах, викликаю різноманітну реакція, що даю підстави 

добирати твори певного типу длѐ цілеспрѐмованого впливу на особистість.  

Вищий, соціокультурний рівень проѐву психологічно-корекційного 

впливу мистецтва на реципіюнта вбачаять у проѐві аристотелевської 

катарсичної реакції, що розуміютьсѐ ѐк процес розрѐду нервової енерґії, що 

виникаю внаслідок сприйнѐттѐ мистецького твору ѐк феномену 

художнього, етико-естетичного характеру (Лосев, 1969). Цей тип музичного 

катарсису виникаю, за Ю. Холоповим, ѐк вищий рівень художньої 

реальності, ідеальна сфера духовного спілкуваннѐ, оскільки «...музичне в 

музиці ѐк утіленнѐ естетичного ставленнѐ до дійсності і ю той найбільш 
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корінний її закон, ѐкий завжди формую твір ѐк певний вид естетичного 

переживаннѐ духовних цінностей» (Холопов, 1985, с. 143).  

Отже, на соціокультурному рівні коригуячий вплив музичного 

мистецтва проѐвлѐютьсѐ в комунікативних функціѐх – співпереживанні, 

віртуальному духовному спілкуванні з авторами творів, у синергійності 

сумісних дій, а з цим ‒ подолання інших чинників синдрому 

«професійного вигораннѐ», ѐкі науковці пов’ѐзуять із деперсоналізаціюя та 

редукція особистістя власних прагнень. Як зазначаю Г. Горбуліч, 

«...зверненнѐ до різних видів музичної діѐльності відображаю потребу 

лядини в гармонії з навколишнім світом і стаю духовно-практичноя 

спрѐмованістя особистості. Результатом перетворяячого впливу 

естетичного музичного катарсису ю зміна особистісної системи цінностей, 

що знаходить відображеннѐ в думках, почуттѐх, відносинах, рішеннѐх та 

вчинках лядини ( Горбулич, 2018, с. 92).  

Таким чином, позитивний вплив музичного мистецтва проѐвлѐютьсѐ 

в комунікативних функціѐх – співпереживанні, віртуальному духовному 

спілкуванні з авторами творів, слухачами, у синергійності сумісних 

навчальних дій, позначаячись на ціннісному ставленні до власних почуттів, 

позиціяваннѐ себе ѐк художньо обдарованого, оптимістично 

налаштованого індивіда. Зауважимо, що при цьому музично-терапевтичні 

заходи потенційно помітно впливаять на такі чинники «професійного 

вигораннѐ», ѐк деперсоналізаціѐ та редукціѐ особистістя власних 

прагнень. 

Підсумовуячи, звернемосѐ до праць А. Маслоу (1943), ѐкий 

наголошував, що здорова лядина – це лядина щаслива, ѐка живе в 

гармонії з собоя, не відчуваю внутрішнього розладу, захищаютьсѐ, але не 

нападаю першоя ні на кого і задовольнѐю свої потреби на різних рівнѐх 

особистісного проѐву, до ѐких науковець відносить фізіологічні потреби; 

потребу в безпеці; у позитивних стосунках із оточеннѐм, почуттѐм лябові, 

повазі; важливість самоактуалізації, тобто реалізації своїх творчих 

потенцій.   

Розглѐдаячи другий аспект проблеми впровадженнѐ 

здоров’ѐзбережувальних технологій, відзначимо, що длѐ вокальної 

діѐльності фізичний, психологічний стан, ѐкість здоров’ѐ ю надзвичайно 

важливими, адже добре відомо, що на звучаннѐ «природного 

інструменту», ѐким ю голос, суттюво впливаять ѐк зовнішні, так і внутрішні 

фактори. До перших відносѐть метеорологічні умови, акустичні особливості 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021, № 6 (110) 

388 

приміщеннѐ, вживані перед співом їжу й умови. Зрозуміло, що стан 

здоров’ѐ позначаютьсѐ на стані вокальних та всіх інших м’ѐзів, їх активності. 

У численних дослідженнѐх доведено, що професійне благополуччѐ 

голосу залежить ѐк від стану органів голосового апарату, резонаторної 

системи голосового апарату, так і від стану серцево-судинної, нервової, 

м'ѐзової, дихальної системи, слуху, ѐкісного стану всіх внутрішніх органів, 

ѐкі впливаять на стан заліз внутрішньої секреції, гормонального фону й 

багатьох інших функцій і процесів.  

Методисти і педагоги-практики зазначаять, що спів ѐк вид художньої 

діѐльності вимагаю хорошого фізичного стану особистості, оскільки це 

впливаю на стан вокальних зв’ѐзок, м’ѐзовий тонус, а звідси ‒ і на ѐкість 

співочого звуку, емоційність виконаннѐ, концентрація їх волі і 

комунікативно сугестивних здібностей, ѐскравість відтвореннѐ художньо-

образного змісту твору і сили враженнѐ, що надаютьсѐ на слухачів. 

Відзначимо, що у вокально-освітньому процесі, крім вищеозначених 

завдань, існуять специфічні проблеми, зумовлені тим, що співацька 

діѐльність нерозривно пов’ѐзана з фізичним станом співака та його 

здоров’ѐм. Цим питаннѐм приділили увагу такі науковці, ѐк Л. Дмитріюв, 

Ф. Засюдателюв, І. Левідов, Л. Работнов, ѐкі зазначали, що захворяваннѐ 

фонаційного апарату нерідко поѐсняятьсѐ педагогічними помилками і 

невірними установками молодих співаків. 

На цей час здійсняятьсѐ й активні пошуки методик, ѐкі запобігаять 

педагогічним помилкам викладачів вокалу, серед ѐких  методики 

вивільненнѐ вокально-фонаційного апарату (К. Лінклейтед), 

удосконаленнѐ співацького диханнѐ (В. Антоняк, В. Іванник, 

О. Стрельнікова та ін.), формуваннѐ пропедевтичного мисленнѐ ѐк засобу 

упередженнѐ педагогічних помилок на засадах осѐгненнѐ ґрунтовних 

знань у галузі анатомії й фізіології вокального апарату та їх урахуваннѐ в 

розробленні індивідуального вектору вокального розвитку майбутніх 

учителів музичного мистецтва (Н. Кьон). 

З цього поглѐду здоров’ѐзбереженнѐ набуваю чи не вирішального 

значеннѐ длѐ професійної діѐльності співака і маю передбачати уважне 

ставленнѐ до цього питаннѐ в його фізичному, психологічному та 

соціальному вимірах, реалізуячись завдѐки налагодження в освітньому 

процесі комунікативно-синергійного спілкуваннѐ з приводу і в процесі 

вокально-освітньої діѐльності, насичення занѐть позитивно-художніми 

враженнѐми, натхненнѐм у пошуково-навчальній діѐльності, наѐвністя 

психологічної підтримки, щирої доброзичливості відкритість. Вирішення 
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зазначених завдань маю сприѐти широке й цілеспрѐмоване впровадженнѐ 

здоров’ѐзбережувальних технологій, зокрема ‒ релаксичних, творчо-

імпровізаційних, рухово-пластичних та комунікативно-поведінкових, поза-

вербальних технік, ѐкі маять сприѐти позитивному психологічному стану 

співаків-початківців, активізації їх внутрішніх потенцій, артистизму, 

самореалізації у виконавській та вокально-педагогічній практиці.  

Висновки та перспективи подальших розвідок. Упровадженнѐ 

технологій здоров’ѐзбереженнѐ у процес вокальної підготовки майбутніх 

учителів музичного мистецтва до фахової діѐльності наразі ю актуальноя й 

вимагаю уваги до розробленнѐ методичного супроводу її провадженнѐ у 

вокально-освітній процес. Важливими напрѐмами в застосуванні 

ефективних технологій здоров’ѐзбереженнѐ ю вирішеннѐ проблем, ѐкі 

стосуятьсѐ співвідношеннѐ вокальної діѐльності і здоров’ѐ співака, що 

постаять у реальному освітньому процесі в двох векторах: з поглѐду 

сприѐннѐ здоровому стану співацького апарату й збереженнѐ голосу 

співака та ѐк реалізаціѐ потенційних можливостей впливу вокальної 

діѐльності на поліпшеннѐ загального стану здоров’ѐ майбутніх учителів 

музичного мистецтва.  

Подальші розвідки маять спрѐмовуватисѐ на розробленнѐ 

педагогічних технологій і методичного  забезпеченнѐ  їх упровадженнѐ у 

вокально-освітній процес.  
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РЕЗЮМЕ 
Шаоцѐн Юйань. Специфика реализации здоровьесберегаящих технологий в 

процессе вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства. 

Цель статьи – анализ специфики внедрениѐ технологий здоровьесбережениѐ 

в процесс вокальной подготовки будущих учителей музыкального искусства к 

профессиональной деѐтельности и определение перспектив ее применениѐ в 

вокально-образовательном процессе. Уделено внимание вопросам соотношениѐ 

вокальной деѐтельности и здоровьѐ, сущность которых рассматриваетсѐ в двух 

векторах. Первый свѐзан с признанием определѐящей роли состоѐниѐ здоровьѐ длѐ 

певца, инструментом которого ѐвлѐетсѐ голосовой аппарат как часть организма 

человека. Второй вектор раскрывает потенциальные возможности влиѐниѐ 

вокальной деѐтельности на улучшение состоѐниѐ здоровьѐ личности. 

Ключевые слова: здоровьесберегаящие технологии, будущие учителѐ 

музыкального искусства, вокальнаѐ подготовка. 
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SUMMARY 
Shaoqiang Yuan. Peculiarity of the implementation of health protection technologies 

in the process of voice training of future musical art teachers. 
The article considers the issue of introduction of health protection technologies in the 

educational singing process of institutions of higher musical pedagogical education. It is 
noted that at this time the problem of the health condition of young students has 
significantly intensified, which led to the need to increase attention to its solution in different 
ways and means. One of the effective ways to influence the state and process of improving 
the health of the individual is organization of purposeful influence on the individual within 
the art of music, which is reflected in the distinction of music therapy and voice therapy in the 
field of art pedagogy. This raises a topical issue for art pedagogy, namely the use of potential 
strengths of healing and sanogenic (health-promoting) effect, in particular – in the field of 
mastering the art of vocal performance by the future specialists. The purpose of the article is 
to analyze the prospects and peculiarities of the introduction of health protection 
technologies in the process of voice training of future musical art teachers for professional 
activity. Particular attention is paid to the relationship between singing activity and health, the 
essence of which is considered in two vectors. The first is related to the recognition of the pivotal 
role of state of health for the singer, whose “instrument” is the voice, which is a part of the 
human body. The second dimension reveals the potential of the impact of singing activity on 
improving person’s health. In terms of the first vector, the general issues of the singer’s health 
promotion through the inclusion in trainings of onstage physical and onstage communicative 
type are considered, the method of “emotional training”, technologies for improving emotional 
and volitional properties and capability to emotional and volitional self-regulation, stimulation of 
students’ awareness that the aim of mastering the skill of vocal performance is to penetrate the 
authors’ artistic idea, and its communication to the audience.  

The second vector of the relationship between singing activity and health is 
determined with consideration to three levels of influence of singing activity on the state of 
personality ‒ anatomical-psychophysiological, personal-psychological and socio-cultural.  

Key words: health protection technologies, future musical art teachers, voice 
instruction.  
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МЕТОДИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ТЕНДЕНЦІЙ У 

ДИЗАЙНІ В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УКРАЇНСЬКИХ 

ДИЗАЙНЕРІВ 
 

У статті розглѐнуто окремі аспекти викладаннѐ дисципліни «Проюктуваннѐ 
інтер'юрів» длѐ студентів старших курсів спеціальності «Дизайн». На основі аналізу 
теорії та практики дизайну в ювропейських країнах з’ѐсовано сучасні тенденції в 
дизайні інтер’юрів. Запропоновано імплементувати в зміст професійної підготовки 
майбутніх українських дизайнерів інформація про сучасні ювропейські тенденції в 
дизайні інтер’юрів. Продемонстровано способи побудови композиції інтер’юру з 
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дотриманнѐм основних принципів використаннѐ акцентів. На прикладі реальних 
проюктів проаналізовано основні принципи акцентуваннѐ в дизайні інтер’юрів. 

Ключові слова: акценти в дизайні, дизайн інтер’юрів, еклектичність, 
майбутній дизайнер, проюктуваннѐ інтер’юрів, тенденції ювропейського дизайну.  

 

Постановка проблеми. Надшвидкі темпи проникненнѐ дизайну в 

кожну галузь лядської життюдіѐльності, зближеннѐ матеріального 

виробництва з мистецтвом, розвиток технологій художнього проюктуваннѐ 

спричинили посиленнѐ вимог до професійного рівнѐ сучасних дизайнерів у 

всьому світі. Завдѐки глобалізаційним процесам, зокрема ювроінтеграції, 

сучасні ювропейські тенденції в дизайні набуваять швидкого поширеннѐ й 

на теренах пострадѐнських країн.  

Українці також усе більше переймаять кращі зразки ювропейського 

дизайну, зокрема й дизайну інтер’юрів. Тому ю потреба імплементувати в 

зміст професійної підготовки майбутніх українських дизайнерів 

інформація про сучасні ювропейські тенденції в дизайні інтер’юрів. 

Аналіз актуальних досліджень. Якщо повернутисѐ назад до 

історичного виникненнѐ і розвитку дизайну на прикладі творчості 

дизайнерів XX століттѐ та згадати таких відомих основоположників, ѐк Анрі 

ван де Вельде, Гропіус, Корбязью, то робимо висновок, що вони зовсім по-

різному робили акценти в своїх творчих роботах, бо по-різному розглѐдали 

завданнѐ декоративного мистецтва.  

Ван де Вельде вважав, що промисловість може привести мистецтво 

до синтезу. Сучасність вимагала, на його думку, створеннѐ нового стиля – 

нової символістичної мови художніх форм. Те, що він поюднував проблему 

стиля з проблемоя синтезу мистецтва, було характерним длѐ естетики 

модерну в загальному. Особливість позиції Ван де Вельде полѐгала у 

відмові від антиіндустріалізму неоромантичного трактуваннѐ (Hollis, 2006).  

Ван де Вельде вперше заѐвив, що інтер’юр – це мистецтво, своїми 

роботами наголосивши, що оточуячий світ формую наш внутрішній світ і 

тому він намагавсѐ такими засобами, ѐк загальне рішеннѐ інтер’юру, 

впливати на формуваннѐ внутрішнього світу його замовників. Він 

розглѐдав інтер’юр ѐк мистецтво і тому всі частини його інтер’юрів – це 

предмети мистецтва, починаячи від меблів, стін, стелі, оздобленнѐ 

текстилем, одѐгу, сервіруваннѐ столу (Hollis, 2006).  

На відміну від такого трактуваннѐ, Гропіус, а за ним Корбязью, говорѐть 

про те, що головними напрѐмами ю конструктивізм, функціоналізм, типізаціѐ, 

тому що дизайн – це не просто мистецтво, це поюднаннѐ мистецтва і техніки. 

Вальтер Гропіус вважав, що основне завданнѐ викладача дизайну маю 

полѐгати в позбавленні студентів від інтелектуального розчаруваннѐ, 
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зміцненні в них довіри до підсвідомих рефлексій і відновленні в них 

неупередженого сприйнѐттѐ дитини (Müller, 2004). 

Длѐ сучасної дизайн-освіти цінним ю висновок Гропіуса, що 

об’юднаннѐ в юдине ціле знань і досвіду маю більш важливе значеннѐ з 

самого початку навчаннѐ, і лише так ми зможемо виховати в студентах 

комплексне розуміннѐ своюї спеціальності. Такий педагогічний підхід, на 

думку Гропіуса, викликаю в студентів творчий імпульс до поюднаннѐ в одній 

задачі архітектурного задуму проюкту, конструкції і економіки з 

урахуваннѐм передбачуваних соціальних результатів. 

У своїх роботах, розглѐдаячи типові потреби та типові меблі, 

Корбязье виокремляю головні типи лядських потреб та їх відображеннѐ в 

предметному дизайні (Le Corbusier, 1925). Згадані ідеї знайшли 

відображеннѐ в сучасній теорії та практиці дизайну й дизайн-освіти 

(Васильева, 2016; Сьомка, 2018; Фурса, 2014; Gagne, 1992; Logan, 2018; 

Pieper, 2016 та ін.).  

Зокрема, у дисертації О. Фурси вперше здійснено системний аналіз і 

класифікація тенденцій розвитку дизайн-освіти в конкретних соціально-

економічних умовах, охарактеризовано особливості впровадженнѐ освітніх 

і дизайнерських ініціатив на різних історичних етапах. Дослідницѐ 

охарактеризувала методики, ѐкі широко використовуятьсѐ у сфері 

дизайнерської освіти, розробила організаційну і процесуальну моделі 

ступеневої підготовки майбутнього дизайнера в умовах мистецького 

навчального комплексу інноваційного типу, ѐкі відповідаять потребам 

суспільства і сприѐять розвиткові проюктної культури (Фурса, 2014). 

В Україні загалом визнано, що сучасні потреби суспільства вимагаять 

ѐкнайшвидшої імплементації наукових, технологічних і культурних надбань 

у зміст професійної освіти (Kolomiiets, 2017), використаннѐ інноваційних 

методів навчаннѐ, зокрема й у підготовці дизайнерів (Kolomiiets, 2018).  

У світовій практиці дизайн-освіти все більше визнаютьсѐ необхідність 

поюднаннѐ теорії та практики, використаннѐ реальних об’юктів, зокрема з 

дизайну середовища, ѐк наочності (Logan, 2018). В Україні дизайн 

середовища детально представлений у багатьох навчальних посібниках і 

підручниках (Рижова, 2017; Сьомка, 2018). Зокрема, у підручнику С. Сьомки 

та Є. Антоновича розглѐнуто теоретико-методологічні аспекти об’юмно-

просторового формоутвореннѐ в дизайні архітектурного середовища, 

проаналізовано можливості застосуваннѐ теоретичних основ дизайну на 

різних рівнѐх формоутвореннѐ штучного простору: інтер’юру, меблів та 

обладнаннѐ, висвітлено основні аспекти художнього моделяваннѐ меблів 
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та обладнаннѐ й окреслено можливі перспективні напрѐми розвитку 

дизайну (Сьомка, 2018). Однак, і в підручниках, і в дослідженнѐх 

українських науковців недостатньо приділено уваги використання в 

підготовці дизайнерів сучасних ювропейських тенденцій і принципів 

використаннѐ акцентів у дизайні інтер’юрів. 

Мета статті – на основі аналізу теорії та практики дизайну в 

ювропейських країнах з’ѐсувати сучасні тенденції в дизайні інтер’юрів; 

визначити основні принципи розставленнѐ акцентів в інтер’юрах на 

прикладах реальних проюктів. 

Методи дослідженнѐ: аналіз теорії та практики дизайну в 

ювропейських країнах длѐ визначеннѐ сучасних тенденцій у дизайні 

інтер’юрів; аналіз реальних проюктів длѐ визначеннѐ принципів 

розставленнѐ акцентів в інтер’юрах. 

Виклад основного матеріалу. Інтер’юр, ѐкий ми розглѐдаюмо ѐк 

об’юмно-просторову композиція, підпорѐдковуютьсѐ або створяютьсѐ за 

всіма тими самими законами гармонізації, що й будь-ѐка інша: у ньому 

використовуять симетрія і асиметрія, няанс і контраст, статику і динаміку, 

кольорові тональні співвідношеннѐ, ритм тощо. Але особливої уваги в 

сучасному ювропейському дизайні приділено використання акцентів. 

Побудований на попередньо згаданих контрастах або няансах, статиці або 

динаміці, сучасний інтер’юр вимагаю виділеннѐ головної точки найбільш 

закцентованоя деталля. Без неї він може «розсипатисѐ», цілісність легко 

перетворитьсѐ в монотонність, велика кількість гарних деталей не дасть 

можливості «окові на чомусь зупинитись»: за дуже великої кількості 

активних елементів інтер’юру губитьсѐ сам зміст акценту, він перестаю 

працявати, і ми не відчуваюмо головної концепції. Акцент, сам по собі, маю 

теж належати композиційній стилістиці, не випадати з неї, а підтримувати 

загальну тему. Тому першим принципом розставленнѐ акцентів 

визначаюмо відповідність основній композиційній стилістиці. 

У кожному завданні з дисципліни «Проюктуваннѐ» перед студентами 

ставимо запитаннѐ: «Якими ю сучасні ювропейські тенденції в дизайні? Що ж 

ми повинні культивувати своюя професійноя творчістя серед української 

молоді, студентів, серед лядей, ѐкі користуятьсѐ нашими послугами? Якого 

дизайнера хочуть бачити замовники на своїх об’юктах?». На прикладах 

реальних проюктів пропонуюмо студентам розглѐнути, ѐкі ж елементи 

інтер’юру можуть бути акцентами. Перш за все, традиційно, акцентами ю 

предмети станкового та декоративного мистецтва: картини (живопис, 

графіка, фото, колаж), розписи (фреска, сграфіто), художню скло (вітражі, 
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просторові композиції), посуд, скульптура, текстиль. Окремо аналізуюмо 

акцентуваннѐ кольором певних деталей: стіна, стелѐ, меблі, конструктивні 

елементи інтер’юру. Також демонструюмо, що акцентами можуть бути 

елементи освітленнѐ та озелененнѐ. 

Повертаячись до стилістичних напрѐмів у дизайні XXI століттѐ, 

необхідно окреслити основні тенденції, ѐкі ми хочемо донести до наших 

слухачів. Перш за все, – це екологізаціѐ ѐк інтер'юру, так і екстер`юру. 

Питаннѐ екологізації виникаять на всіх рівнѐх проюктуваннѐ, починаячи від 

інженерного обладнаннѐ, від забезпеченнѐ життюдіѐльності об’юкту, 

закінчуячи наповненнѐм композиції декоративними елементами. 

Актуальними сьогодні ю матеріали та кольори навколишньої природи, не 

штучні, а власне, природні. 

Другоя тенденціюя ю максимальна відповідність роботи дизайнера 

внутрішньому світу замовника, уміннѐ зробити власний вибір із великої 

варіантності стилістичних рішень, що маю забезпечити психологічний 

комфорт його житлового середовища. Поліваріантність досѐгаютьсѐ сьогодні 

модоя різних течій, тому постаю питаннѐ, ѐк розібратисѐ, кому що більш 

притаманно: комусь класика, комусь лофт або андеграундівські течії, тому 

немаю рецепту щодо правильного обраннѐ стилістики. Відповідність 

психологічному стану лядини, створеннѐ зручного, затишного, приюмного 

длѐ замовника інтер’юру, або, ѐкщо ми говоримо про громадський простір, 

його відповідність цільовій аудиторії, стаю головним пріоритетом. Хоча, коли 

ми говоримо про цільову аудиторія, то нам необхідно спрѐмувати свої 

проюктні розробки на ѐкогось середнього споживача, а що стосуютьсѐ 

проюктуваннѐ житлового інтер'юру, це дуже індивідуальна робота.  

Поѐсняюмо студентам, що робота дизайнера маю відповідати 

запитам індивідуального замовника. Проте дизайнер маю ще максимально 

намагатисѐ піднѐти естетичні потреби громадѐн на інший рівень, не просто 

поѐснявати технічні чи естетичні рішеннѐ, а допомагати громадськості 

зростати у власній споживацькій культурі. Тому в професійній підготовці 

майбутніх дизайнерів надважливим визначаюмо вихованнѐ естетичного 

смаку, культури споживаннѐ та культури спілкуваннѐ із замовником. Адже 

дизайнер буде співпрацявати з лядиноя, ѐка вже маю певний життювий 

досвід, власні психологічні установки. 

Третьоя тенденціюя сьогоденнѐ вже стала мода на простір і 

простоту. Ілястраціюя ціюї тези ю сьогоднішній успіх скандинавського 

дизайну, а також його неймовірний симбіоз із ѐпонськоя архітектуроя, 

ѐкий ми можемо побачити на наших теренах. Загалом, головна тенденціѐ 
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сьогоднішнього дизайну – це міксуваннѐ, тобто поюднаннѐ 

непоюдняваного, еклектичність, використаннѐ різних стилів і, ѐк 

результат: демократична можливість поліваріантності стилів, напрѐмів, 

кольорових рішень, що дозволѐю зробити в будь-ѐкому жанрі цікавий, 

активний інтер’юр.  

Окремо звертаюмо увагу майбутніх дизайнерів на те, ѐк Cоvid-19 

вплинув на лядські потреби й вимоги до дизайну інтер’юрів. Дизайнери 

повинні зробити певні висновки: згадати, що в кожного члена сім’ї маю бути 

індивідуальне, окреме, ізольоване місце, тобто приватна зона. Перетікаячий 

простір – це давнѐ модна тенденціѐ, але кожна лядина маю право на свій 

окремий простір, на зручне робоче місце, адже багато хто почав працявати 

та вчитисѐ вдома. Сьогодні потрібно не просто дати можливість 

упровадженнѐ ефективної комунікації, а й створити, з точки зору економіки, 

технічних і технологічних питань, зручне місце повноцінного, комфортного 

перебуваннѐ в окремому невеликому просторі. Тут постаю питаннѐ і 

декоративних акцентів. Демонструюмо студентам, що виправданим ю 

намаганнѐ в такій ізолѐції звертатисѐ до використаннѐ елементів природного 

оточеннѐ: зелені тераси, зелені сади на дахах, окремі елементи озелененнѐ 

або ж їх повтореннѐ фрескоя, картиноя, шпалерами, що даю можливість не 

відчувати «бетонні джунглі» в умовах ізолѐції.  

Загалом, інтер’юр, ѐкий ми розглѐдаюмо зі студентами ѐк об’юмно-

просторову композиція, відповідаю всім законам гармонізації: динаміку і 

статику, симетрія й асиметрія, ритм. Особливу увагу надаюмо акцентам, 

поѐсняячи студентам, що їх не може бути багато. Якщо ми 

використовуюмо дуже багато акцентів, вони перестаять працявати ѐк 

організаційна плѐма, точка, ѐка відображаю концепція. У такому випадку 

вони руйнуять основну концепція, а не допомагаять проюктному 

рішення. Тому акцентування просторової композиції приділѐютьсѐ велика 

увага ѐк під час викладаннѐ, так і під час реалізації проюктів, адже саме 

вони можуть зробити інтер’юр вдалим або невдалим.  

У навчальному процесі спонукаюмо студентів вивчити загальний 

алгоритм побудови просторової композиції длѐ вирішеннѐ будь-ѐкого 

громадського інтер'юру, бо насправді тематика їх ю досить різноманітноя, і 

всіх їх розробити нереально. Ілястративний рѐд, представлений у статті, 

розкрию дотриманнѐ основних принципів акцентуваннѐ на реалізованих 

проюктах, що ю ѐк ретроспективними, так і сучасними.  

На рис. 1 зображено об’юкти громадського інтер’юру. У житловому 

інтер’юрі набагато менше використовуятьсѐ такі засоби, ѐк розписи стель. 
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На фото видно розписи стелі в інтер'юрі продуктового магазину в 

старовинному будинку, де підкресляваласѐ цілісність з архітектурноя 

композиціюя і був зроблений акцент на стелі. 

  
Рис. 1. Розписи на стелі. 

 

На рис. 2 акцентами ю вітраж та озелененнѐ. У приміщенні немаю 

вікна, тому вітраж виконую ѐк функціональну роль, ѐк освітленнѐ, так і 

візуально розширяю простір. Щоб лядині було комфортніше психологічно, 

використовуюмо стабілізований мох.  

 
Рис. 2. Використаннѐ озелененнѐ. 
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На рис. 3 представлено акцентуваннѐ на сполученні бірязового і 

кольору фуксії, що роблѐть інтер’юр стоматологічної клініки ѐскравим, 

позитивним, психологічно комфортним. Длѐ студентів важливо 

використовувати не тільки знаннѐ з композиції, а й з кольорознавства. 

Часто вибір ахроматичної гами інтер'юру буваю викликаний страхом або 

невміннѐм використовувати колір.  

 
Рис. 3. Поюднаннѐ двох кольорів.  

 

На рис. 4 представлений реалізований об’юкт студії краси, ѐка займаю 

дуже маленький простір у старій історичній забудові. Він іляструю 

використаннѐ ритму в інтер'юрі. Студентам демонструюмо складний і 

простий ритм: однакова відстань, однакові столи, однакові крісла. 

Використаннѐ старовинних основ швейних машин на фоні білих стін 

підкресляю чіткий ритм. Як акцент використаний колір зручних великих 

крісел.  

 
Рис. 4. Акцент інтер’юру у виглѐді крісел. 
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Рис. 5 іляструю, що акцентами громадського інтер'юру (ателью‐бутік) 

можуть бути великі дзеркала і склѐні лястри. Длѐ студентів важливим ю 

розуміннѐ постійної зміни кольорової гами продукції в магазинах одѐгу. 

Оскільки в інтер'юрі бутіка будуть переважати кольорові плѐми одѐгу, 

інтер’юр виконаний у спокійних чорно-білих тонах. Меблі та всі деталі 

інтер’юру були зроблені максимально нейтральними. Активне 

використаннѐ дзеркала дозволило нам збільшити в два рази це 

приміщеннѐ. Дзеркальна стіна, склѐні поручні дали можливість розширити 

приміщеннѐ, ѐкі були дуже затиснуті у площах.  

На рисунку представлений пошук різноманітного варіантного 

рішеннѐ дзеркальної стіни: використовувати рівне дзеркало чи давати 

гранчасте, ѐке розбиваю простір. Вирішили зупинитисѐ на прѐмому, бо 

гранчасте дзеркало було занадто агресивним елементом, хоча він був би 

серйозним акцентом. Тобто всѐ композиціѐ інтер'юру приміщень від 

початку до кінцѐ ахроматична в теплому сірому кольорі. Ахроматичний 

вітраж – акцент у невеликому приміщенні директора. Вітраж у цьому 

випадку працяю функціонально, даю світло в наступне приміщеннѐ і, 

одночасно, відокремляю кабінет директора від залу, де виставлені готові 

моделі одѐгу. Він і прикрашаю, і служить вікном, і розділѐю, ѐк перегородка.  

   
Рис. 5. Акценти інтер’юру у виглѐді великих дзеркал. 

 

На прикладі реальних проюктів демонструюмо студентам, що 

композиційне рішеннѐ житлового інтер'юру суттюво відрізнѐютьсѐ від 

громадського, бо, ѐк правило, ю відображеннѐм індивідуальності кожної 
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родини. У житловому інтер’юрі акцентами може бути будь-ѐкий елемент. 

Студентам поѐсняюмо необхідність поступового уточненнѐ й деталізації 

інтер'юру: від загальної композиції, вибору стилістики до окремих деталей і 

відтінків, оскільки, залежно від кольору, зміняютьсѐ температура кімнати.  

На рис. 6 представлений інтер'юр квартири, простір ѐкої ю дуже 

маленьким. Традиційно використовуютьсѐ термін «квартира-студіѐ», хоча з 

ним важко погодитисѐ, тому що скоріше це архітектура мінімальних 

стандартів, де на дуже маленькій площі маюмо забезпечити всі процеси, 

притаманні нормальному комфортному житлу. Ми відділили за 

розсувними дверима маленьку гардеробну та спальне місце. Все 

приміщеннѐ не випадково зроблено в світло біло-сірих тонах і в 

полірованих матеріалах, також був використаний полірований блискучий 

постер на стіні длѐ того, щоб максимально розширити простір. Данина 

екологізації – натуральні дерев'ѐні балки на стелі. Архітектурна композиціѐ 

фотошпалер була обрана замовницея, тому що вона вчиласѐ в Лондоні і 

дуже лябить це місто, а длѐ дизайнера це був шанс розширити 

перспективоя простір і отримати акцент усіюї композиції інтер'юру.  

  
Рис. 6. Розширеннѐ простору акцентом із фотошпалер. 

 

Рис. 7 іляструю теж інтер'юр невеликої квартири, ѐку дизайнери 

намагалисѐ максимально розширити за допомогоя дуже світлих і 

няансних відтінків. Цѐ композиціѐ була би дуже рихла, ѐкщо би ми не 

ввели ѐкісь темні плѐми. Темні плѐми – це чорний колір, ѐкий 

проѐвлѐютьсѐ в деталѐх. Насправді, це ахроматична гамма зі зближених 

кольорів. Розтѐжка від теплого кольору підлоги, десь на меблѐх і на 

робочих поверхнѐх і до біло-сірої поверхні стель і меблів.  
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Рис. 7. Використаннѐ світлих кольорів длѐ розширеннѐ простору. 

 

Рис. 8 іляструю композиційне рішеннѐ двох’ѐрусної квартири длѐ 

молодої сім'ї. Представлено тенденція використаннѐ сильного контрасту 

білого і чорного, тут підтримано оздобленнѐ стіни венеціанськоя 

декоративноя штукатуркоя, темними елементами на меблѐх. Акцентом 

даної композиції ю зона відпочинку, що виділена тонально. Оскільки площа 

квартири велика, це дозволило дизайнеру використати темні кольори, 

темні предмети, сучасний живопис на темному фоні. Квартира знаходитьсѐ 

на високому поверсі, навколишню середовище – панорама міста, що 

органічно вписуютьсѐ в інтер'юр. Тому навмисне були відкриті всі вікна, не 

використовували штори. Представлені тональні варіанти інтер’юру (темний 

і світлий) длѐ того, щоб замовники максимально відчули, наскільки їм 

комфортніше використати темний колір відпочинкової зони чи, все таки, 

дати світлий. Реалізованим був темний варіант, але з вкляченнѐми світлих 

площин.  

   
Рис. 8. Композиційне рішеннѐ двох’ѐрусної квартири 

Рис. 9 іляструю контрастну кольорову композиція, де тепла гамма 

доповнена холодними відтінками: синіми, голубими та бірязовими 
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елементами (меблі, текстиль). Всі приміщеннѐ виконані в одній стилістиці. 

Кухнѐ ю строго мінімалістична, геометрична. Таке вирішеннѐ пом’ѐкшено 

овальноя формоя стола і синім кольором. У ѐкості акцентів використані в 

інтер’юрі холодні відтінки.  

  
Рис. 9. Використані в інтер’юрі холодних відтінків.  

На рис. 10 зображено інтер’юр, у ѐкому дуже багато сірого кольору і 

також присутній синій акцент. Тобто, використана та сама ідеѐ, але в 

набагато більшому просторі (двох’ѐрусний простір). Було побажаннѐ 

замовників спроюктувати еклектичний інтер’юр, ввести ѐкісь елементи 

сучасної класики. Дизайнери використали класичні молдінги на стінах, 

плитку під паркет. Інтер’юр вийшов досить світлим.  

Якщо ми говоримо про інтер'юр ѐк про цілісну композиція всього 

будинку, то кольорова гамма маю бути вирішена в одному напрѐмі. Але це 

не означаю, що меблі маять бути запроюктовані одним гарнітуром і в 

одному кольорі, тим більше, що на сьогоднішній день ю тенденціѐ не 

використовувати цілі гарнітури або набори меблів. Студентів вчимо 

співставлѐти окремі меблеві вироби длѐ створеннѐ комфортних і, 

одночасно, модних композицій.  

  
Рис. 10. Еклектичний інтер’юр. 
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Рис. 11 представлѐю мінімалістичний інтер'юр, де дизайнери ввели 

золото: золотисті розсувні конструкції, ѐкі дозволѐять відокремити від залу 

кухня, вітальня, елементи освітленнѐ в залі, елементи золота ю в опорах 

меблів. Стелѐ приміщеннѐ багатоѐрусна завдѐки конструкції опаленнѐ. 

Композиціѐ побудована на няансах.  

  
Рис. 11. Мінімалістичний інтер'юр з використаннѐм золота. 

 

Висновок. Іляструячи майбутнім дизайнерам на прикладі реальних 

проюктів використаннѐ різноманітних елементів інтер’юру в ѐкості акцентів і 

з дотриманнѐм сучасних ювропейських тенденцій у дизайні, ми 

наголошуюмо, що мода може швидко минати, але рішеннѐ інтер’юру 

повинно залишатисѐ актуальним хоча би десѐть років. Адже матеріальні 

ресурси, ѐкі сім'ѐ витрачаю на будинок, на квартиру – це дуже великі 

кошти, і тому це накладаю відповідальність на дизайнера. Студентам 

поѐсняюмо, що формула Вітрувіѐ – міцність, зручність і краса доповняютьсѐ 

в наш час таким елементом, ѐк економічність.  

Перспективи подальших наукових розвідок вбачаюмо у вивченні 

сучасних тенденцій розвитку дизайн-освіти в провідних країнах Європи, 

зокрема в Німеччині. Саме німецький досвід дизайнерських шкіл маю 

важливе значеннѐ ѐк длѐ становленнѐ наукових засад сучасного дизайну, 

так і длѐ організації української дизайн-освіти. 
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РЕЗЮМЕ 
Швец Ольга. Методы имплементации современных европейских тенденций в 

дизайне в профессиональнуя подготовку будущих украинских дизайнеров. 
В статье рассмотрены отдельные аспекты преподаваниѐ дисциплины 

«Проектирование интерьеров» длѐ студентов старших курсов специальности 
«Дизайн». На основе анализа теории и практики дизайна в европейских странах 
выѐснены современные тенденции в дизайне интерьеров. Предложено 
имплементировать в содержание профессиональной подготовки будущих 
украинских дизайнеров информация о современных европейских тенденциѐх в 
дизайне интерьеров. Продемонстрированы способы построениѐ композиции 
интерьера с соблядением основных принципов использованиѐ акцентов. На примере 
реальных проектов проанализированы основные принципы акцентированиѐ в 
дизайне интерьеров. 

Ключевые слова: акценты в дизайне, дизайн интерьеров, эклектичность, 
будущий дизайнер, проектирование интерьеров, тенденции европейского дизайна. 

SUMMARY 
Shwets Olena. Methods of implementation of the modern european trends in design 

into professional training of future Ukrainian designers. 

The article considers some aspects of teaching the discipline “Interior Design” for 

senior students majoring in “Design”. It has been shown that the rapid penetration of design 
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into every branch of human life, the convergence of material production with art, and the 

development of artistic design technologies had led to increased requirements for the 

professional level of modern designers around the world. Due to globalization processes, in 

particular European integration, modern European trends in design are spreading rapidly in 

the post-Soviet countries. 

Ukrainians are also increasingly adopting the best examples of the European design, 

including interior design. Therefore, there is a need to implement in the content of 

professional training of future Ukrainian designers information about current European 

trends in interior design. 

It has been shown that in the world practice of design education the need to combine 

theory and practice, the use of real objects, in particular the design of the environment, as a 

visual aid, is increasingly recognized. It has also been noted that the research of Ukrainian 

scientists did not sufficiently cover the issues of using modern European trends and principles 

of using accents in interior design in the training of future designers. 

Based on the analysis of the theory and practice of design in European countries, 

modern trends in interior design have been clarified. But in modern European design special 

attention is paid to the use of accents. The author suggested implementing information 

about modern European trends in interior design (greening, eclecticism, maximum 

compliance of the designer’s work with the customer’s inner world, fashion for space and 

simplicity, use of accents) in the content of future Ukrainian designers professional training. 

The ways to build an interior composition in accordance with the basic principles of 

using accents have also been demonstrated in the article. Besides, on the example of real 

projects the author has analyzed the basic principles of accentuation in interior design. 

Key-words: accents in design, interior design, eclecticism, future designer, interior 

design, European design trends. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО 
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КАЗКИ 
 

У статті розкрито непересічне значеннѐ казки в процесі різнобічного і, 
зокрема, творчого розвитку дитини; обґрунтовано теоретичні основи (зокрема 
сутність, функції, закономірності і принципи) підготовки майбутнього вихователѐ 
до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки.   

Підготовку вихователѐ до творчого розвитку дошкільників засобами казки 
запропоновано здійснявати в системі вузівської та післѐдипломної професійної 
освіти вихователѐ, керівника ЗДО та безпосередньо в ході методичної роботи в 
ЗДО. Основними принципами організації означеного процесу визначено принципи 
системності й цілісності; взаюмодії у змісті та формах підготовки індивідуального 
та загального,; поюднанні теорії з практикоя; урахуваннѐ особливостей розвитку і 
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можливостей дітей; доречність упровадженнѐ в систему підготовки вихователів 
досвіду освітніх систем зарубіжних країн.  

Ключові слова: теоретичні основи, підготовка майбутнього вихователѐ, 
творчий розвиток, діти старшого дошкільного віку, закономірності і принципи, 
казка. 

 

Постановка проблеми. Предметом наукової дискусії нині ю проблема 

ефективних шлѐхів творчого розвитку дітей дошкільного віку в роботі 

вихователів закладів дошкільної освіти.  

Творчий розвиток дітей старшого дошкільного віку пов’ѐзаний із  

активізаціюя вищих психічних функцій (пам’ѐть, мисленнѐ, сприйнѐттѐ та 

увагу), що, у своя чергу, сприѐять кращому засвоюння будь-ѐкого 

навчального матеріалу. Л. Виготський у роботі «Психологіѐ мистецтва» 

підкреслявав, що навчити творчому акту мистецтва неможна, та це зовсім 

не означаю, що вихователя неможна сприѐти його творення і проѐву, бо 

скрізь свідомість ми проникаюмо в підсвідоме, ми можемо відомим 

засобом так організувати свідомі процеси, щоб через них викликати 

процеси несвідомі (Харченко, 2014). 

Поставлені завданнѐ актуалізуять необхідність у підготовці 

компетентних педагогів, здатних реалізовувати завданнѐ творчого 

розвитку дошкільників різноманітними засобами, серед ѐких важливе 

місце належіть казці.  

Аналіз актуальних досліджень. У психолого-педагогічній літературі 

та на практиці діѐльності педагогічних закладів вищої освіти існуять різні 

точки зору щодо підготовки вихователѐ до творчого розвитку 

дошкільників. Цей процес трактуять ѐк розвиток у майбутніх вихователів 

педагогічного мисленнѐ й соціальної активності (В. Сагарда), педагогічної 

креативності (В. Лісовська), професійної спрѐмованості свідомості, 

мисленнѐ, діагностичної культури, здібностей до прогнозуваннѐ, 

імпровізації, інноваційності (Є. Левчук), формуваннѐ творчого потенціалу 

особистості майбутнього вчителѐ (Н. Кичук), ѐк контекстне навчаннѐ 

(П. Шевченко, Б. Красовський, І. Дмитрик), ѐк формуваннѐ і розвиток 

творчих здібностей (І. Канювська), ѐк підготовку до науково-дослідної 

роботи (І. Гуткіна, І. Івановська), ѐк розвиток ціннісних-оріюнтацій на 

творчість (Н. Нюстюрова, В. Свюрдлова), ѐк виділеннѐ творчих можливостей 

кожного компоненту професійної діѐльності (М. Ломонова) тощо. 

Проблеми різнобічного розвитку дошкільників засобами казки 

досліджували педагоги В. Нестеренко, Л. Гайдажирська, Н. Мельник, 

А. Самохвалова, В. Чекаліна та ін. До творчої сфери означеного процесу 

звертались А. Богуш, Ю. Богачук, Т. Довга, І. Онищенко та ін. 
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Водночас, мусимо констатувати відсутність цілеспрѐмованих 

досліджень, присвѐчених теорії та практиці підготовки майбутнього 

вихователѐ до творчого розвитку дітей засобами казки. 

Мета статті – обґрунтувати теоретичні основи (зокрема сутність, 

функції, закономірності і принципи) підготовки майбутнього вихователѐ до 

творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки. 

Методи дослідженнѐ: теоретичні – аналіз філософської, психолого-

педагогічної, науково-методичної літератури, навчальної та нормативної 

документації в системі педагогічної освіти длѐ з’ѐсуваннѐ стану окресленої 

проблеми; систематизаціѐ, синтез, узагальненнѐ, що уможливили 

розкриттѐ сутності проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Ми вважаюмо, що спроможність 

вихователѐ до творчого розвитку дітей, ѐк і педагогічна майстерність, не 

може пов’ѐзуватисѐ лише з певним особливим даром. А. Макаренко у 

зв’ѐзку з цим писав: «Майстерність вихователѐ не ю ѐкимось особливим 

мистецтвом, що вимагаю таланту, але це спеціальність, ѐкої треба 

навчитисѐ» (Павлова, 2000). Спостереженнѐ практичної діѐльності 

педагогів доводѐть, що різні вихователі працяять на різних рівнѐх творчої 

педагогічної діѐльності, маять різні творчі можливості та досѐгненнѐ, ѐкі 

зумовлені не тільки їх природними задатками, умовами розвитку і 

навчаннѐ, але й застосуваннѐм різних засобів творчого розвитку дитини.  

Серед таких засобів ми відводимо важливе місце казці, що маю 

велике значеннѐ в процесі різнобічного (психічного, розумового, 

емоційного, мовленнювого) і, зокрема, творчого розвитку дитини, адже 

спроможна позитивно впливати на мисленнѐ та мовленнѐ, викликати 

позитивні емоції, пробуджувати дитѐчу уѐву та фантазія. 

Підготовка майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки – це спеціально організована 

система педагогічного впливу, спрѐмована на формуваннѐ у студентів 

професійної компетентності (мотивації, знань, умінь і навичок тощо) щодо 

застосуваннѐ казки з метоя ефективного розвитку творчих ѐкостей 

дошкільників.  

Підготовці майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки ѐк складовій його загально-

педагогічної підготовки варіативно притаманні такі специфічні функції: 

мотиваційна, когнітивна, процесуальна та діагностична. 

Мотиваційна функціѐ полѐгаю у формуванні в майбутнього 

вихователѐ розуміннѐ важливої ролі казки ѐк засобу творчого розвитку 
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дітей старшого дошкільного віку, формуваннѐ у студентів бажаннѐ 

оволодіти методами та прийомами застосуваннѐ фольклорних і 

літературних казок длѐ розвитку широкого спектру творчих ѐкостей 

дитини. Когнітивна функціѐ полѐгаю в поглибленні теоретичного і 

практичного психолого-педагогічного базису вихователѐ з проблем 

педагогіки і психології творчості; формуванні комплексу знань щодо 

застосуваннѐ казки з метоя ефективного розвитку творчих ѐкостей 

дошкільників. Процесуальна функціѐ підготовки полѐгаю у формуванні 

професійних умінь і навичок педагога щодо організації навчально-

виховного процесу з урахуваннѐм психолого-педагогічних чинників, ѐкі 

впливаять на ефективність розвитку творчих можливостей дітей засобами 

казки. Діагностична функціѐ спрѐмована на оволодіннѐ вихователем 

методами оціняваннѐ рівнів творчої розвиненості старшого дошкільника з 

метоя її врахуваннѐ та коригуваннѐ в організації освітнього процесу.  

На основі зазначених функцій виокремлено такі компоненти 

підготовленості майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки: мотиваційний, когнітивний, 

процесуальний та діагностичний. Усі вони знаходѐтьсѐ у взаюмозв’ѐзку і 

взаюмозалежності, забезпечуять ефективність здійсняваного 

педагогічного процесу. Зазначені компоненти відображаять необхідний 

рівень методичної підготовленості майбутніх вихователів ЗДО, що надаю їм 

можливість ефективно виконувати свої посадові обов’ѐзки, ураховуячи 

сучасні освітні технології та сучасні тенденції розвитку педагогічної науки. 

Теоретико-методологічноя основоя підготовки майбутнього 

вихователѐ до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку 

засобами казки ю відповідна модель, ѐка з позицій системного підходу 

модель вклячаю такі взаюмопов'ѐзані компоненти:  

 теоретичний (мета і завданнѐ моделі, наукові підходи і 

педагогічні принципи підготовки вихователѐ до творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки);  

 процесуальний (форми, методи, етапи підготовки вихователѐ 

до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки); 

 діагностичний (критерії, показники, рівні, методи оціняваннѐ 

рівнѐ підготовленості майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки).  

Водночас теоретична модель підготовки майбутнього вихователѐ до 

творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки маю 
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прогностичну спрѐмованість, передбачаю гнучке й динамічне врахуваннѐ 

змін у розвиткові відповідної компетентності студентів.  

У розробленій нами моделі виділено такі наукові підходи до 

підготовки вихователѐ до творчого розвитку дітей старшого дошкільного 

віку засобами казки: особисто оріюнтований, компетентнісний, 

культурологічний, діѐльнісний, системний. 

Застосуваннѐ особистісно оріюнтованого підходу маю на меті всебічне 

вихованнѐ і гармонійний розвиток особистості, повне розкриттѐ її творчих 

сил, виробленнѐ власного «Я» та індивідуальності. Практична реалізаціѐ 

особистісно оріюнтованого підходу можлива за умов створеннѐ 

відповідного розвивального середовища, у ѐкому студент набуваю статусу 

найвищої цінності навчального процесу і ѐке сприѐю розвиткові його 

інтелектуального, творчого і духовного потенціалу, його індивідуальності, 

емоційно-вольових ѐкостей, творчих можливостей, мисленнѐ і загальної 

культури, формування здатності до самостійної, активної діѐльності, 

професійного самовизначеннѐ, навичок взаюмодії з сучасним динамічним 

ринком праці. При цьому враховуютьсѐ становленнѐ особистості ѐк 

майбутнього фахівцѐ, його інтереси й потреби.  

Компетентнісний підхід грунтуютьсѐ на тому, що результатом 

підготовки ю не окремі знаннѐ, уміннѐ та навички, а компетенції. За цим 

підходом сутність підготовки майбутнього вихователѐ до творчого 

розвитку старших дошкільників засобами казки полѐгаю не у збагаченні 

студентів певноя кількістя інформації, а в розвиткові в них уміннѐ 

орудувати ними, будувати своя педагогічну діѐльність, здатності творчо 

застосовувати набуті знаннѐ й досвід у професійній діѐльності. 

Культурологічний підхід передбачаю, що культура виступаю ѐк 

змістова складова освіти, джерело знань про суспільство, емоційно-

вольового й ціннісного ставленнѐ лядини до тих, хто порѐд, до праці, 

спілкуваннѐ тощо. Отже, утіленнѐ культурологічного підходу створяю 

умови длѐ формуваннѐ загальної, національної та педагогічної культури в 

майбутніх вихователів; усвідомленнѐ та реалізації своїх культурних потреб 

у педагогічній взаюмодії.  

Загальноприйнѐтим у педагогіці і психології ю діѐльнісний підхід до 

вихованнѐ та навчаннѐ. Спираячись на основну ідеї діѐльнісного підходу, 

ѐка визначаю діѐльність ѐк процес розв’ѐзаннѐ завдань, викликаний 

прагненнѐм лядини досѐгти мети, длѐ формуваннѐ готовності 

майбутнього вихователѐ до педагогічної взаюмодії важливо залучати 

студентів до провідних видів діѐльності. Зокрема, студентам можна 
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запропонувати різні завданнѐ, ѐкі передбачаять виконаннѐ дій, пов’ѐзаних 

із їх майбутньоя професійноя діѐльністя: підготовку методичних 

розробок щодо застосуваннѐ казки длѐ творчого розвитку дітей; 

проведеннѐ відповідних фрагментів занѐть тощо.  

Поширеним у педагогічній науці й науковій практиці ю системний 

підхід, ѐкий будуютьсѐ на теорії систем. Основа системного підходу полѐгаю 

в тому, що об’юкт вивчаять ѐк цілісну систему елементів у сукупності 

відношень і зв’ѐзків між ними, тобто ѐк систему (Скрипченко та ін., 2009).  

У контексті нашого дослідженнѐ важливість системного підходу зумовлено 

розуміннѐм процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

вихователів ЗДО ѐк цілісної системи, що вклячаю аудиторну (лекційні, 

практичні, лабораторні занѐттѐ) та самостійну роботу студентів щодо 

творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки. 

Підготовка майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку засобами казки ґрунтуютьсѐ на загальних 

принципах його професійно-педагогічної підготовки: системності та 

цілісності; взаюмодії у змісті індивідуального та загального; поюднанні 

теорії з практикоя; урахуваннѐ особливостей розвитку і можливостей 

суб’юктів освітнього процесу; доречність упровадженнѐ в систему 

підготовки вихователів досвіду освітніх систем закордонних країн тощо. 

Водночас, уважаюмо доцільним ураховувати визначені нами специфічні 

принципи організації означеного процесу:  

 принцип дотриманнѐ закономірностей творчого розвитку дітей 

старшого дошкільного віку; 

 принцип урахуваннѐм розвивально-творчого потенціалу казки 

(відповідний аналіз її змісту, можливих методів і прийомів роботи); 

 принцип пріоритету практичної діѐльності студентів, що 

передбачаю обов’ѐзкове практичне відпрацяваннѐ вмінь і навичок 

творчого розвитку дітей засобами казки; 

 принцип критичного аналізу ефективності проведеної 

розвивально-творчої роботи. 

Підготовку вихователѐ до творчого розвитку дошкільників доцільно 

здійснявати в системі вузівської та післѐдипломної професійної освіти 

вихователѐ й керівника ЗДО, безпосередньо в ході методичної роботи в 

ЗДО. 

У закладах вищої освіти така підготовка майбутніх вихователів може 

ефективно відбуватисѐ на лекційних, практичних і лабораторних занѐттѐх, у 

самостійній роботі студентів та педагогічній практиці. Оскільки під час 
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традиційної психолого-педагогічної підготовки на окремих занѐттѐх із 

загальної психології, педагогіки, дидактики, основ педагогічної 

майстерності, різноманітних методик майбутні вихователі усвідомляять 

лише частину того предметного змісту, ѐкий входить у модель підготовки 

майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей старшого дошкільного 

віку засобами казки, длѐ реалізації розробленої моделі зміст зазначених 

предметів слід збагатити відповідними знаннѐми, уміннѐми, навичками та 

видами діѐльності. 

У змісті підготовки вихователѐ до творчого розвитку можна виділити 

такі компоненти: за видом організації змісту – аудиторний і 

позааудиторний; за компонентним складом змісту – теоретичний, 

практичний, емпіричний; за способом навчально-пізнавальної діѐльності – 

репродуктивний та евристичний. Аудиторний компонент передбачаю 

організація навчально-пізнавальної діѐльності вихователів за такими 

формами: лекції, семінари, практичні, лабораторно-практичні. 

Позааудиторний – це курсова, бакалаврська, магістерська роботи, занѐттѐ 

творчістя, творчі проюкти, науково-дослідна робота, олімпіади, вивченнѐ 

та узагальненнѐ педагогічного досвіду. Обсѐг аудиторного і 

позааудиторного компонентів визначаютьсѐ обсѐгом теоретичного, 

емпіричного і практичного компонентів складу змісту підготовки 

вихователѐ до формуваннѐ творчої особистості дитини. Теоретичний 

компонент змісту підготовки до творчого розвитку передбачаю засвоюннѐ 

системи наукових знань і понѐть про: творчий розвиток, його специфіку; 

закономірності творчої діѐльності; закономірності процесу формуваннѐ 

творчої особистості; оволодіннѐ теоретико-методологічними основами 

організації навчально-виховного процесу, спрѐмованого на формуваннѐ 

творчої особистості дитини.  

Практичний компонент змісту підготовки до творчого розвитку 

передбачаю: оволодіннѐ вміннѐми організації навчально-виховного 

процесу з урахуваннѐм рівнѐ розвитку творчих можливостей дітей; 

самооцінку власного рівнѐ творчого розвитку. Емпіричний компонент 

змісту підготовки до творчого розвитку відображаю: спеціально 

організований пізнавальний процес отриманнѐ знань тих закономірностей, 

зв’ѐзків і відношень, ѐкі виѐвлѐятьсѐ через аналіз даних безпосередніх 

спостережень за творчоя навчальноя діѐльністя дітей та 

самоспостережень. Репродуктивний компонент навчально-пізнавальної 

діѐльності вихователів у процесі оволодіннѐ основами творчого розвитку 

передбачаю: усвідомленнѐ й теоретичне осмисленнѐ основних понѐть і 
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ідей кожної теми; оволодіннѐ основними практичними вміннѐми, 

навичками проведеннѐ аналізу окремих фактів і педагогічних ѐвищ, 

творчого розвитку вихователів, творчої навчальної діѐльності дітей; 

виконаннѐ частково-пошукових дій у типових ситуаціѐх. Пошуково-

дослідницький компонент навчально-пізнавальної діѐльності вихователѐ в 

процесі оволодіннѐ основами творчого розвитку передбачаю: 

усвідомленнѐ закономірностей педагогічного процесу, спрѐмованого на 

формуваннѐ творчої особистості дитини; засвоюннѐ системи 

міжпредметних понѐть; набуттѐ вмінь теоретично аналізувати педагогічні 

факти і ѐвища, аналізувати, прогнозувати і проюктувати власну професійну 

діѐльність, спрѐмовану на формуваннѐ творчої особистості дошкільника; 

уміннѐ застосовувати набуті знаннѐ в нових ситуаціѐх; свідоме і варіантне 

розв’ѐзаннѐ педагогічних задач; уміннѐ коректувати свій досвід щодо 

змісту, форм та методів навчаннѐ з урахуваннѐм рівнѐ розвитку творчих 

можливостей  дітей і власного рівнѐ творчого розвитку. Логіка розробки 

структури змісту підготовки вихователѐ до творчого розвитку відповідаю 

логіці його наукового обґрунтуваннѐ.  

Основними критеріѐми ефективності функціонуваннѐ моделі ю: 

позитивна динаміка рівнѐ сформованості творчої особистості дітей та 

підвищеннѐ рівнѐ творчого розвитку вихователѐ.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 

статті обґрунтовано теоретичні основи підготовки майбутнього вихователѐ 

до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки. 

Підготовка майбутнього вихователѐ до творчого розвитку дітей старшого 

дошкільного віку засобами казки розглѐдаютьсѐ ѐк спеціально організована 

система педагогічного впливу, спрѐмована на формуваннѐ у студентів 

професійної компетентності (мотивації, знань, умінь і навичок тощо) щодо 

застосуваннѐ казки з метоя ефективного розвитку творчих ѐкостей 

дошкільників.  

З’ѐсовано, що підготовці майбутнього вихователѐ до творчого 

розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки притаманні 

мотиваційна, когнітивна, процесуальна та діагностична функції. На їх основі 

виокремлено мотиваційний, когнітивний, процесуальний та діагностичний 

компоненти підготовленості майбутнього вихователѐ до творчого розвитку 

дітей старшого дошкільного віку засобами казки. 

Виділено наукові підходи до підготовки вихователѐ до творчого 

розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки (особисто 

оріюнтований, компетентнісний, культурологічний, діѐльнісний, системний), 
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загальні та специфічні принципи організації означеного процесу (системності 

та цілісності; взаюмодії у змісті індивідуального та загального; поюднанні 

теорії з практикоя; урахуваннѐ особливостей розвитку і можливостей 

суб’юктів освітнього процесу; доречність упровадженнѐ в систему підготовки 

вихователів досвіду освітніх систем закордонних країн; принцип дотриманнѐ 

закономірностей творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку; 

принцип урахуваннѐм розвивально-творчого потенціалу казки (відповідний 

аналіз її змісту, можливих методів і прийомів роботи); принцип пріоритету 

практичної діѐльності студентів, що передбачаю обов’ѐзкове практичне 

відпрацяваннѐ вмінь і навичок творчого розвитку дітей засобами казки; 

принцип критичного аналізу ефективності проведеної розвивально-творчої 

роботи тощо). 

У змісті підготовки вихователѐ до творчого розвитку дітей засобами 

казки виділено такі компоненти: за видом організації змісту – аудиторний і 

позааудиторний; за компонентним складом змісту – теоретичний, 

практичний, емпіричний; за способом навчально-пізнавальної діѐльності – 

репродуктивний та евристичний. 

Перспективу подальших наукових досліджень вбачаюмо у 

висвітленні педагогічних умов підготовки майбутнього вихователѐ до 

творчого розвитку старших дошкільників засобами казки. 
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РЕЗЮМЕ 
Шупик Татьѐна. Теоретические основы подготовки будущих воспитателей к 

творческому развития детей старшего дошкольного возраста средствами сказки. 
В статье раскрыто незаурѐдное значение сказки в процессе разностороннего 

и, в частности, творческого развитиѐ ребенка; обоснованы теоретические основы 
(в частности сущность, функции, закономерности и принципы) подготовки 
будущего воспитателѐ к творческому развития детей старшего дошкольного 
возраста средствами сказки. 

Подготовку воспитателѐ к творческому развития дошкольников 
средствами сказки предложено осуществлѐть в системе вузовского и 
последипломного профессионального образованиѐ воспитателѐ, руководителѐ УДО 
и непосредственно в ходе методической работы в УДО. Основными принципами 
организации указанного процесса определены принципы системности и 
целостности; взаимодействиѐ в содержании и формах подготовки индивидуального 
и общего; сочетании теории с практикой; учета особенностей развитиѐ и 
возможностей детей; уместности внедрениѐ в систему подготовки воспитателей 
опыта образовательных систем зарубежных стран. 

Ключевые слова: теоретические основы, подготовка будущего воспитателѐ, 
творческое развитие, дети старшего дошкольного возраста, закономерности и 
принципы, сказка. 
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SUMMARY 
Shupik Tatiana. Theoretical bases of preparation of future educators for creative 

development of children of senior preschool age by means of a fairy tale. 

The article reveals the extraordinary significance of the fairy tale in the process of 
diverse and, in particular, creative development of the child; the theoretical bases (in 
particular essence, functions, regularities and principles) of preparation of the future 
educator for creative development of children of senior preschool age by means of a fairy 
tale are substantiated. 

The article substantiates the theoretical foundations of preparing a future educator 
for the creative development of senior preschool children by means of fairy tales. Preparation 
of future educators for the creative development of senior preschool children by means of 
fairy tales is considered as a specially organized system of pedagogical influence aimed at 
forming students’ professional competence (motivation, knowledge, skills, etc.) to use fairy 
tales to effectively develop creative qualities of preschoolers. 

It is found that preparation of the future educator for the creative development of 
senior preschool children by means of fairy tales has inherent motivational, cognitive, 
procedural and diagnostic functions. Based on them, the motivational, cognitive, procedural 
and diagnostic components of the future educator’s readiness for creative development of 
senior preschool children by means of fairy tales are singled out. 

It is proposed to prepare the educator for the creative development of preschoolers by 
means of a fairy tale in the system of university and postgraduate professional education of 
the educator, the head of the school and directly in the course of methodological work in the 
school. The basic principles of the organization of the specified process are defined by 
principles of systematicity and integrity; interactions in the content and forms of training of 
individual and general; combining theory with practice; taking into account the peculiarities 
of development and capabilities of children; the appropriateness of introducing into the 
system of training educators the experience of educational systems of foreign countries. 

Key words: theoretical bases, preparation of the future educator, creative 
development, children of senior preschool age, laws and principles, fairy tale. 
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