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PEDAGOGY 

 

 

Антонець А.В
 1
 

Формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів як педагогічна проблема

                                                      
1
 Антонець Анатолій Вікторови, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики і  

логіки, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна 
 

Анотація. У статті розглядаються проблеми формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів і з'ясову-

ються основні складові даної діяльності. У роботі виокреслено відповідні знання, вміння та навички, що вхо-

дять до складу прогностичних. З'ясовано комплекс психолого-педагогічних умов, що сприяє ефективному фор-

муванню прогностичних умінь та запропонована організаційно-методична модель формування прогностичних 

умінь майбутніх менеджерів, що об'єднує всі компоненти педагогічного процесу та встановлює зв'язки між ни-

ми. 

Ключові слова: прогностичні вміння, психолого-педагогічні умови, організаційно-методична модель. 

 

Постановка проблеми. Вступ України до Сві-

тової організації торгівлі, потреба в адаптації до 

світової економіки та поступова інтеграція з єв-

ропейським співтовариством зумовлюють нові 

вимоги до розвитку менеджменту в аграрному 

секторі економіки як однієї із ключових страте-

гічних переваг, оскільки сільськогосподарським 

підприємствам доводиться функціонувати в су-

часних ринкових умовах, а управлінський пер-

сонал у процесі прийняття необхідних рішень 

мусить долати труднощі, викликані мінливістю 

економічного середовища та наявністю ризику. 

Незважаючи на суттєве зростання на ринку праці 

кількості дипломованих управлінців, спостеріга-

ється нестача професіоналів у сфері підприєм-

ницької діяльності. Саме тому актуальною є 

проблема підготовки висококваліфікованих кад-

рів з менеджменту у вищих навчальних закла-

дах. 

У реалізації завдань гуманістичної трансфор-

мації менеджмент-освіти пріоритетна роль на-

лежить розвитку професійних умінь майбутніх 

управлінців. Одним із них є вміння правильно 

передбачати можливі напрями розвитку підпри-

ємства та розробляти його подальшу стратегію, 

що практично неможливо без розвинутих умінь і 

навичок соціально-економічного прогнозування, 

основи формування яких значною мірою закла-

даються у процесі вивчення дисциплін циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної пі-

дготовки. Згідно з цим, назрілою є потреба вдос-

коналення професійної підготовки управлінців, 

зокрема розробки та впровадження системи фо-

рмування прогностичних умінь майбутніх мене-

джерів у процесі вивчення природничо-наукових 

та загальноекономічних дисциплін.  

Аналіз літератури. Поняття «прогноз» є гре-

цького походження і пов’язується з передбачен-

ням майбутнього (prognosis – буквально перед-

бачення, провіщення), здебільшого вживається у 

значенні вірогіднісного судження про майбутнє 

на основі спеціального наукового дослідження 

5, с. 1063. На думку багатьох науковців, про-

гноз можна трактувати як висловлювання, що 

виведено за допомогою відомих законів і науко-

вих теорій про майбутній стан досліджуваного 

явища (Б.С. Гершунский, І.М. Фейгенберг, 

І.В. Бестужев-Лада та інші). Отже, прогноз мож-

на розглядати як висновок ланцюга певних логі-

чних міркувань, на основі яких робляться певні 

висновки про майбутнє. 

Розглядаючи процес формування прогности-

чних умінь майбутніх менеджерів доцільно від-

мітити, що здатність до прогнозування можна 

розглядати як загальну, пов’язану з передбачен-

ням майбутнього, так і спеціальну, пов’язану з 

успішним вирішенням професійних задач, зок-

рема – менеджерами при вирішенні управлінсь-

ких питань. Прогностичні уміння мають певну 

структуру, в яку входять різноманітні компонен-

ти, які необхідно розвивати в процесі професій-

ної підготовки менеджерів.  

Досить важливою у цьому контексті є думка 

Л.О. Регуш, яка за основу системи прогностич-

них умінь взяла розумові операції прогнозуван-

ня: уміння передбачати наслідки обраних рі-

шень; уміння моделювати майбутнє; уміння фо-

рмулювати гіпотези; уміння планувати і оціню-

вати перспективність планів [3].  

Водночас формування будь-яких професійних 

умінь є процесом цілеспрямованим, організова-

ним і керованим [2], але, на відміну від інших, 

прогностичні уміння є більшою мірою інтегро-

ваними, опосередкованими і різноплановими 

знаннями, оскільки реалізуються на основі наяв-

7
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ного досвіду і знань про стан підприємства в різ-

ні проміжки часу.  

Процес формування прогностичних умінь до-

цільно розглядати як спеціально організовану 

навчально-пізнавальну діяльність студентів, 

спрямовану на виконання професійно орієнтова-

них завдань та розв’язування проблемно-

пошукових ситуацій, які передбачають розвиток 

умінь студентів здійснювати як елементарні про-

гностичні операції і дії, так і реалізовувати цілі-

сні методики економічного прогнозування.  

Для успішного формування прогностичних 

умінь майбутнього менеджера, необхідно 

з’ясувати основні складові даної діяльності. То-

му метою статті є: виокремлення відповідних 

знань, умінь і навичок, що входять до складу 

прогностичних, з’ясування комплексу психоло-

го-педагогічних умов та побудова ефективної 

організаційно-функціональної моделі формуван-

ня прогностичних умінь майбутніх менеджерів.  

Виклад основного матеріалу. Важливим фа-

ктором ефективності формування прогностич-

них умінь є поняття самих умінь та процесу їх 

формування в контексті прогностичних умінь 

майбутніх менеджерів. Адже формування про-

гностичних умінь майбутніх менеджерів зале-

жить від чіткості структури самих прогностич-

них умінь, тобто відповідних знань, умінь і на-

вичок, необхідних для подальшої прогностичної 

діяльності управлінця. Тому доцільно виокреми-

ти відповідні знання, уміння і навички, які вхо-

дять до складу прогностичних умінь майбутніх 

менеджерів. Серед них особливої ваги набува-

ють такі, як інтелектуальні, проективні, аналі-

тичні уміння та моделювання. 

Розглянемо інтелектуальні вміння. Вони 

включають в себе такі розумові операції, як зда-

тність менеджерів до аналізу, синтезу, порівнян-

ня, узагальнення, абстрагування, класифікації та 

систематизації економічних об’єктів і явищ. Ба-

гато дослідників наголошують на важливості 

саме інтелектуальних умінь для успішної управ-

лінської діяльності. Так, на думку 

Н. В. Шаронової, інтелектуальні навички є необ-

хідним компонентом діяльності керівника-

менеджера. Пітер Ф. Друкер виокремлює здібно-

сті до аналітичної роботи; Г. С. Нікіфорова виді-

ляє інтелектуальні якості управлінця, 

Е. Г. Петров - інтелектуальні навички; Р. Гоффи 

та Дж. Хант наголошують на важливості уміння 

менеджера аналізувати інформацію [4]. Наведені 

думки різних науковців поєднуються в єдиному 

погляді щодо необхідності розвинених розумо-

вих операцій менеджера, таких як аналіз, синтез, 

порівняння, абстракція тощо. Сукупність даних 

розумових операцій і є, на нашу думку, основою 

прогностичних умінь майбутніх управлінців, 

оскільки є невід’ємною складовою будь-якої їх 

розумової діяльності.  

Не менш важливим у цьому аспекті є моде-

лювання, як уміння майбутніх управлінців до ви-

сування гіпотез, проведення експериментів, екс-

траполяції.  

Також треба відзначити і роль проективних 

умінь, що полягають в умінні зіставляти і реалі-

зовувати поставлену мету із запланованим кін-

цевим результатом. Адже проектування можна 

розглядати як науково обґрунтоване конструю-

вання системи параметрів майбутнього об’єкта 

чи процесу разом зі шляхами його досягнення 

[1]. 

Разом з тим аналітичні вміння є результатом 

опанування основами фундаментальних знань з 

дисциплін циклу природничо-наукової та зага-

льноекономічної підготовки, складовими яких є: 

уміння застосовувати економічні знання; уміння 

застосовувати методи економіко-статистичного 

аналізу до економічних показників; інформацій-

но-технологічні уміння (методи та прийоми про-

гнозування за допомогою комп’ютерно-

орієнтованих засобів навчання). Доцільно зазна-

чити, що рівень сформованості аналітичних 

умінь значною мірою обумовлюється когнітив-

ними здібностями студентів. 

Ефективність формування прогностичних 

умінь майбутніх бакалаврів із менеджменту зна-

чною мірою залежить від реалізації комплексу 

психолого-педагогічних умов, а саме: 1) позити-

вної мотивації викладачів і студентів; 2) ураху-

вання психологічних особливостей розвитку 

особистості; 3) використання інноваційних ме-

тодів навчання, а саме методів інтерактивного 

навчання, комп’ютерно-орієнтованих засобів на-

вчання, тренінгів, ділових ігор тощо; 4) фунда-

менталізації професійної підготовки майбутніх 

менеджерів на базі вивчення дисциплін циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної пі-

дготовки; 5) організації самостійної пізнавальної 

діяльності студентів у процесі керованої науко-

во-дослідницької роботи. 

Відповідно до реалізації вищенаведених умов 

доцільно побудувати організаційно-методичну 

модель формування прогностичних умінь май-

бутніх менеджерів. Вона об’єднує всі компонен-

ти педагогічного процесу (цільовий, мотивацій-

ний, змістовий, функціональний, діагностико-

корегувальний тощо) та встановлює зв’язки між 

ними. Модель характеризується чіткістю, ціліс-

ністю, системністю та інтегрованістю всіх своїх 

компонентів. Схематично організаційно-

методична модель представлена на рисунку 1. 

Наведена нами організаційно-методична мо-

дель передбачає застосування системи навчаль-

них елементів, де навчальні елементи (дидакти-
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чна одиниця) – це мінімальна доза навчальної 

інформації, що зберігає властивості навчального 

об'єкта. Тобто, формування окремих умінь і на-

вичок, які входять у структуру прогностичних 

умінь, досягається за рахунок спеціально розро-

блених комплексів завдань. Поєднання цих 

умінь, інтегрованість і системність значною мі-

рою забезпечується проблемно-пошуковими за-

вданнями, які вимагають від студентів уміння 

застосовувати цілий комплекс прогностичних 

умінь і навичок. Даний вид діяльності сприяє ін-

теграції знань з різних дисциплін, розвиває спо-

стережливість, дослідницькі та пошукові вміння. 

Під час розв’язування проблемних завдань сту-

денти опановують методи аналізу, узагальнення, 

порівняння, тощо.  

 

 
Рис.1. Організаційно-методична модель формування прогностичних умінь майбутніх менеджерів в процесі 

вивчення дисциплін природничо-наукового циклу. 
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Система навчальних елементів має складати-

ся з різнопланових завдань, тренінгів, приклад-

них задач, міні-кейсів і тестів, які відповідають 

тематичному плану і меті вибраного заняття. Це 

сприятиме формуванню уміння студента працю-

вати в колективі, сприятиме його активній пози-

ції, творчості під час виконання проблемних за-

вдань та позитивній внутрішній мотивації.  

Формування прогностичних умінь майбутніх 

управлінців передбачає врахування диференціа-

льного підходу в системі навчальних елементів, 

тобто розробки завдань різних рівнів складності. 

Формування кожного загальнонаукового вміння, 

що входить в структуру прогностичних умінь 

повинно проводитися поетапно з урахуванням 

рівня сформованості інших базових умінь і на-

вичок. Цей процес є комплексним і наскрізно 

проходить паралельно стосовно всіх прогности-

чних умінь і навичок, які формуються і допов-

нюють один одного в процесі вивчення дисцип-

лін природничо-наукового циклу. 

Згідно до розробленої моделі, формування 

прогностичних умінь майбутніх менеджерів від-

бувається у процесі вивчення дисциплін циклу 

природничо-наукової та загальноекономічної пі-

дготовки, а саме «Вищої математики», «ТЙМС», 

«Математичного програмування», «Інформацій-

них компютерних технологій», «Дослідження 

операцій», «Макроекономіки», «Мікроекономі-

ки», «Статистики», «Економетрії», «Теорії еко-

номічного аналізу» та інших – всього 12 дисцип-

лін. Вибір саме цих дисциплін зумовлений сут-

тєвим їх впливом на формування більшості 

умінь студентів, що необхідні їм для здійснення 

майбутньої прогностичної діяльності. 

Треба також зазначити, що наведена органі-

заційно-методична модель використовує різно-

манітні методи навчання, але при цьому перева-

га надається пошуку шляхів активізації навчаль-

но-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ, в про-

цесі якої відбувається формування прогностич-

них умінь. Це пояснюється необхідністю забез-

печення у майбутніх менеджерів формування: 

позитивної мотивації до прогностичної діяльно-

сті; дослідницьких умінь; умінь використовувати 

набуті знання у прогностико-практичній діяль-

ності.  

Таким чином, запропонований підхід є осно-

вою для розробки технології формування про-

гностичних умінь майбутніх менеджерів в про-

цесі вивчення циклу природничо-наукових та за-

гальноекономічних дисциплін. Він дає можли-

вість на якісно новому рівні вирішувати питання 

вдосконалення систему фахової підготовки 

управлінців, проте не претендує на повноту й 

вичерпність розгляду цієї проблеми. 
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Antonets A.V. Formation of predictive skills of future managers as a pedagogical problem 

Abstract. The problems of future manager’s predictive skills formation and clarifying the basic components of their ac-

tivity are shown in this article. The relevant knowledge and skills, which are prognostic, and especially intellectual, pro-

jective, analytical skills and modeling are underlined in this work. The complex of psychological and pedagogical con-

ditions conductive to effective formation of prognostic skills is clarified. They are: positive motivation of teachers and 

students, understanding the psychological characteristics of personality’s formation, using the innovation methods of 

education, such as interactive education methods, computer-related means of education, trainings, business games, etc., 

which are meant to fundamentalize professional training of future managers on the basis of studying the natural science 

disciplines and the general economic cycle training, organize the independent cognitive activity in the process of scien-

tific research which are controled. Organizational and methodical model of predictive skills formation is offered in the 

article. It integrates all the components of the educational process and establishes connections between them. The model 

is characterized by its accuracy, integrity, complexity, unity of all its components. The organizational and methodologi-

cal model provides the implementation of educational elements system, such as: trainings, diverse tasks, mini-cases and 

tests, which corresponds to the thematic plan and the purpose of the specific class. Formation of prognostic skills of fu-

ture managers depends on the process of learning the natural science disciplines and the general economic training cy-

cle, according to the developed model. The choice of these disciplines is motivated by their significant impact on for-

mation of the major student’s skills, which are need for future professional prognostic performance. 

Keywords: predictive ability, psychological and pedagogical conditions, organizational and methodological model. 
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Антонец А.В.  

Формирование прогностических умений будущих менеджеров как педагогическая проблема 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования прогностических умений будущих менедже-

ров и выясняются основные составляющие данной деятельности. В работе выделены соответствующие знания, 

умения и навыки, входящие в состав прогностических, среди них особое значение приобретают такие, как ин-

теллектуальные, проэктивные, аналитические умения и моделирование. Выяснен комплекс психолого-

педагогических условий, способствующий эффективному формированию прогностических умений будущих 

менеджеров. К нему относится: положительная мотивации преподавателей и студентов; учет психологических 

особенностей развития личности; использование инновационных методов обучения, а именно методов интерак-

тивного обучения, компьютерно-ориентированных средств обучения, тренингов, деловых игр и т.п.; фундамен-

тализация профессиональной подготовки будущих менеджеров на базе изучения дисциплин цикла естествен-

нонаучной и общеэкономической подготовки; организация самостоятельной познавательной деятельности сту-

дентов в процессе управляемой научно-исследовательской работы. С учетом вышеизложенного в статье пред-

ложена организационно-методическая модель формирования прогностических умений будущих менеджеров. 

Она объединяет все компоненты педагогического процесса и устанавливает связи между ними. Модель харак-

теризуется четкостью, целостностью, системностью и интегрированностью всех своих компонентов. Разрабо-

танная нами организационно-методическая модель предусматривает применение системы учебных элементов: 

разноплановых задач, тренингов, прикладных задач, мини-кейсов и тестов, которые соответствуют тематиче-

скому плану и цели выбранного занятия. Согласно разработанной модели, формирование прогностических 

умений будущих менеджеров происходит в процессе изучения дисциплин цикла естественнонаучной и обще-

экономической подготовки. Выбор именно этих дисциплин обусловлен существенным их влиянием на форми-

рование большинства умений студентов, необходимых им для осуществления будущей прогностической дея-

тельности. 

Ключевые слова: прогностические умения, психолого-педагогические условия, организационно-

методическая модель. 
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Структурно-функциональная модель готовности будущего учителя  

к учебно-исследовательской деятельности

                                                      
1
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Овладение будущими учителями исследователь-

скими умениями и навыками определяет их го-

товность к обучению учащихся исследователь-

ским умениям и навыкам. Умение планировать, 

проводить и осуществлять анализ, а также ин-

терпретацию собственной исследовательской 

деятельности гарантирует успешное руководство 

будущей исследовательской деятельностью уче-

ников. В процессе исследовательской деятельно-

сти полученная личностью информация стано-

вится активной: она актуальна для личности, 

применяется для решения определенной задачи 

или системы задач, имеет универсальный харак-

тер, т.е. применяется при решении различных 

типов задач. 

Цель статьи: осуществить анализ существу-

ющих моделей готовности будущих учителей к 

учебно-исследовательской деятельности (УИД) 

и предложить собственную структурно-

функциональную модель готовности будущего 

учителя математики и физики до УИД, реализу-

емую нами в условиях кредитно-трансферной 

системы обучения. 

Различные аспекты подготовки будущих учи-

телей к УИД раскрыто в работах Б. Баймухам-

бетовой, Л. Вовк, Н. Гавриш, А. Деркача, Г. Дья-

ченко, В. Ивановой, Л. Кандибовича, Г. Кловак, 

Г. Князян, В. Крутецкого, О. Микитюк, О. Ми-

хайлова, К. Платонова, И. Пятницкой-Поздняко-

вой, Д. Узнадзе, В. Серикова, П. Середенка, 

В. Сластенина, Л. Филимонюк, В. Чернобров-

кина и др.  

Анализ последних научных публикаций по 

проблемам профессионального образования бу-
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дущих учителей позволяет сделать вывод о до-

статочно разнообразном подходе к определению 

сущности понятия готовности к деятельности и, 

в частности, готовности к профессионально-

педагогической деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность сту-

дентов является составной частью их готовности 

к профессиональной педагогической деятельно-

сти и эту готовность мы определяем как инте-

грированное свойство личности, которое от-

ражает соответствие интеллектуального и 

личностного развития студента с требования-

ми исследовательского обучения в педагогиче-

ском вузе и обеспечивает целенаправленную ак-

тивность его в указанной деятельности. 

Результат исследовательской подготовки – 

готовность будущего учителя к исследователь-

ской деятельности, формируется на разных эта-

пах при усвоении учебных дисциплин, в процес-

се реализации межпредметных связей, написа-

нии курсовых и дипломных работ, участии в 

различных проектах, проблемных группах, кон-

ференциях, семинарах, олимпиадах и т.д. Пси-

хологом В.В. Михайловым разработана теорети-

ческая модель готовности к деятельности, кото-

рая состоит из мотивационно-ценностного ком-

понента, отображающего соответствие личност-

ного содержания объективному значению дея-

тельности; когнитивного компонента, выража-

ющегося в теоретической подготовке к данному 

виду деятельности; операционно-деятельносного 

компонента, предусматривающего практиче-

скую готовность к данному виду деятельности; 

эмоционально-волевого компонента, проявляю-

щегося в способности к самоуправлению [3, с.5]. 

В.И. Андреев предлагает структурно-

функциональную модель эвристического про-

граммирования учебно-исследовательской дея-

тельности, которая состоит из ряда систем: це-

лей УИД; средств специализации знаний, иссле-

довательских умений; учебно-исследовательских 

задач; эвристических предписаний; поэтапной 

кодированной помощи (дополнительных эври-

стик, указаний, объяснений); контроля (контро-

лирующие программы); систематизации достиг-

нутых результатов в развитии знаний, исследо-

вательских умений [1, с.212]. 

П.В. Середенко в процессе формирования го-

товности будущих учителей к УИД выделяет 

структурные элементы готовности, которые 

состоят из теоретической (знания), практической 

(информационные, теоретические, методологи-

ческие, эмпирические, вербальные, творческие 

навыки и умения логически мыслить) и психоло-

гической готовности (мотивация, поведение), 

компонентов педагогического процесса, видов 

подготовки и форм деятельности, которые 

определенным образом между собой взаимосвя-

заны [5, с.161]. 

Теоретическая модель готовности к творче-

ской профессиональной деятельности, предло-

женная В.В. Ивановой, содержит мотивацион-

ный, информационно-познавательный, креатив-

но-рефлексивный, эмоционально-волевой, оце-

ночный компоненты [2]. 

Модель формирования готовности маги-

странтов к УИД, разработанная Б. Баймухам-

бетовой, содержит компоненты: мотивационно-

целевой, содержательно-технологический, ре-

зультативно-оценочный, и обеспечивает по-

этапное формирование готовности к исследова-

тельской деятельности. Данная модель характе-

ризуется направленностью на субъективный 

опыт магистранта, а также, активным стимули-

рованием к исследовательской деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность сту-

дентов (УИДС) характеризуется высокой степе-

нью самостоятельности, поэтому руководство 

ею мы понимаем как создание условий, обеспе-

чивающих включение студента в эту деятель-

ность на любом этапе обучения, включая и 

младшие курсы. В этом аспекте модель форми-

рования готовности будущего учителя к учебно-

исследовательской деятельности рассматривает-

ся нами как подсистема целостной педагогиче-

ской системы профессиональной подготовки бу-

дущего учителя (математики или физики), в ко-

торой: 1) определены цели и пути их достиже-

ния, содержание, организация и управление, 

оценивание результата; 2) процесс формирова-

ния готовности студентов к УИД строится на 

синергетической основе, имеет открытый, веро-

ятностный характер и отличается гибкостью, 

динамичностью, управляемостью (в зависимости 

от учебной дисциплины, курса, личности сту-

дента и т.д.). 

Готовность к УИДС состоит из трех основ-

ных частей: теоретической, практической и мо-

тивационной, которые содержат структурно-

функциональные компоненты: научно-теорети-

ческий, информационно-познавателный, эмоци-

онально-волевой, креативно-рефлексиный, мо-

тивационный, оценочный (рис.1). Они реализу-

ются через компоненты педагогического процес-

са. Охарактеризуем более подробно содержание 

каждого компонента готовности будущего учи-

теля к УИД. 

Теоретическая готовность к УИД содержит 

научно-теоретический и информационно-позна-

вательный компоненты, реализующиеся через 

смысловой, целевой и операционно-деятельност-

ный компоненты педагогического процесса и 

предусматривающие фундаментальную матема-

тическую или физическую и профессиональную 
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подготовки. Теоретическая готовность студента 

к УИД формируется через лекции, практические 

и лабораторные занятия, спецкурсы, научно-

исследовательские семинары, курсовые и ди-

пломные работы, научные кружки, проблемные 

группы, научные конференции, конкурсы науч-

ных работ. Содержание научно-теоретического 

компонента составляют теоретические знания 

по фундаментальным математическим (физиче-

ским) дисциплинам (или по системе взаимосвя-

занных дисциплин) и профессиональных дисци-

плин. 

Содержание информационно-познавательно-

го компонента готовности составляют научные 

знания, раскрывающие концептуальный аспект 

исследования (цели, закономерности и принци-

пы, методы и приемы его осуществления и про-

цессуальный аспект исследования (технологию 

познавательной деятельности, формы, средства и 

способы управления процессом исследования). 

Теоретическая готовность студента к УИД 

определяет критерии развития исследователь-

ских умений и практические модели исследова-

тельского процесса. 

Умения составляют ядро информационно-

познавательного компонента готовности буду-

щего учителя к УИД, поскольку студент должен 

не только сам владеть навыками и способами 

УИД, но и развивать их в будущем у своих уче-

ников. УИД будущих учителей математики и 

физики в основном осуществляется в рамках 

изучения учебных дисциплин. Предметом осо-

бого внимания является выбор правильного со-

отношения между лекциями, практическими и 

лабораторными занятиями и самостоятельной 

работой студентов. Лекция должна давать 

направление для самостоятельной работы, рас-

крывать и содержание теоретических вопросов, 

и методику исследования, эксперимента, жела-

ние читать учебную и научную литературу. Осо-

бое место в такой системе занимают темы, вы-

носящиеся на самостоятельную проработку, ведь 

студенты изучают новый материал, работая од-

новременно над несколькими источниками. 

Важно, чтобы новый материал усваивался сту-

дентами активно. С этой целью мы предлагаем 

задачи исследовательского и практического со-

держания, творческие работы, которые защища-

ются в виде проектов, математические (физиче-

ские) сочинения, коллоквиумы в форме брейн-

ринга. 

Практическая готовность к УИД содержит 

эмоционально-волевой и креативно-рефлексив-

ный компоненты, которые также реализуются 

через смысловой, целевой и операционно-

деятельностный компоненты педагогического 

процесса и предусматривают фундаментальную 

и профессиональную подготовку, самостоятель-

ную исследовательскую деятельность. Практи-

ческая готовность студента к УИД формируется 

через практические и лабораторные занятия, 

спецсеминары, спецпрактикумы, самостоятель-

ные работы, производственную и педагогиче-

скую практики, олимпиады, курсовые и диплом-

ные проекты.  

Основу креативно-рефлексивного компонента 

составляют способности: учебные, научные, ор-

ганизационно-коммуникативные и другие, выс-

шим проявлением которых является талант. Эти 

способности помогают обеспечить каждому 

участнику исследования активность, сообрази-

тельность, нестандартность действий и решений, 

инициативу, выдумку, сообразительность. 

Л. Подоляк и В. Юрченко выделяют параметры 

(качества) креативности, на развитии которых 

основывается развитие процессов творчества: 

оригинальность, семантическая гибкость (новый 

способ использования предмета), образная адап-

тивная гибкость (изменение формы стимула, 

чтобы увидеть в нем новые признаки), развитие 

способности к взаимодействию двух типов мен-

тальных образов - визуального и слухового; спо-

собность творить новые идеи в нерегламентиро-

ванных условиях [4, с.175].  

Креативно-рефлексивный компонент практи-

ческой готовности к УИДС тесно связан с эмо-

ционально-волевым. Вне связи интеллектуальной 

и эмоциональной сфер личности нельзя рас-

крыть содержание готовности к УИД.  

Не менее важную роль в содержании эмоцио-

нально-волевого компонента играет воля и воле-

вые качества, без которых невозможно осу-

ществление процесса исследования. Ученые-

психологи определяют свободу как психическое 

состояние сознательной и целенаправленной ре-

гуляции человеком своей деятельности и пове-

дения с целью достижения поставленных целей. 

В волевых качествах выражается активность 

личности будущего учителя, его способность к 

саморегуляции, сознательно мобилизирующего 

усилия в процессе УИД. 

Для эффективного формирования практиче-

ской готовности студентов к УИД уместным яв-

ляется создание соответствующего научно-

образовательного пространства учебного заведе-

ния, реализующегося через ряд направлений 

(условий): 

1) комплексный подход к планированию и 

организации УИДС; эффективная организация 

ее как целостной системы, проектирование и 

планирование УИД; создание систем оценивания 

качества УИД в условиях кредитно-трансферной 

системы обучения; научно-профессиональная 

направленность УИДС [6]; 
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2) активизация исследовательской деятельно-

сти студентов через использование инновацион-

ных методик и технологий обучения, формиро-

вание у них приёмов и методов научного позна-

ния.Учебный процесс сочетает в себе не только 

исследовательскую деятельность его участни-

ков, но и взаимодействие, сотрудничество и со-

творчество, базирующихся на коммуникативных 
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способностях взаимодействующих сторон в 

процессе исследования. Коммуникативные спо-

собности выступают важнейшим звеном в пони-

мании креативно-рефлексивного компонента го-

товности будущих учителей к УИД. 

Мотивационная готовность к УИД содержит 

мотивационный и оценочный компоненты, реа-

лизующиеся через смысловой, целевой, опера-

ционно-деятельностный и диагностически-

результативный компоненты педагогического 

процесса и предусматривающие фундаменталь-

ную и профессиональную подготовку, самостоя-

тельную исследовательскую деятельность и 

апробацию результатов исследовательской дея-

тельности. Психолого-педагогическая готов-

ность студента к УИД формируется через прак-

тические и лабораторные занятия, спецпракти-

кумы, самостоятельную работу, производствен-

ную и педагогическую практики, олимпиады, 

курсовые и дипломные проекты, конкурсы науч-

ных работ, участие в сайтах кафедры и препода-

вателей, создания собственных сайтов и т.п. Це-

левой компонент педагогического процесса со-

держит цель и задачи УИД.  

Цель формирования готовности будущего 

учителя к УИД, а в дальнейшем и к научно-

исследовательской работе, структурируем по 

трем направлениям: 

1) совершенствование профессиональной 

подготовки высоко-квалифицированного, твор-

чески мыслящего специалиста; 

2) развитие личности и творческих способно-

стей студента; 

3) формирование учителя-исследователя, 

учителя-методолога (термин Н. Чебышева и 

В. Кагана). 

Цели УИДС предусматривают формирование 

исследовательских знаний и умений студентов, 

они выписаны в Стандартах.  

Задачи УИДС: 

1) повышение качества профессиональной 

подготовки студентов с ориентацией на между-

народные стандарты качества; 

2) повышение интереса студентов к УИД; 

3) развитие организаторских способностей, 

умение правильно распределить свои силы, слу-

шать других и аргументировать свое мнение; 

4) формирование рефлексии; 

5) обеспечение воспроизводства научной эли-

ты в фундаментальных (физико-математичес-

ких) и прикладных (педагогика, методики обу-

чения математике, физике) исследованиях. 

Основой мотивационного компонента явля-

ется личная направленность человека применять 

свои знания, опыт, способности в УИД. В со-

держании этого компонента выделяют положи-

тельное отношение к УИД, склонность и интерес 

к исследовательскому решению учебно-

познавательных, а в дальнейшем и профессио-

нальных задач. Активное участие будущего учи-

теля в ученических исследованиях как руково-

дителя, консультанта и активного помощника 

возможна лишь при наличии положительного 

отношения к этому виду профессиональной дея-

тельности (учителю нравится заниматься иссле-

довательской работой с учениками, она ему ин-

тересна, приносит чувство радости и удовлетво-

рения, является для него духовной ценностью). 

Формирование готовности к УИД невозмож-

но без развития у будущих учителей комплекса 

качеств побудительного характера. К ним отно-

сят ценностные установки на творчество, по-

требности в новизне и нестандартных решениях 

учебных проблем, заинтересованность в новых 

идеях, методах, нестандартной, инновационной 

деятельности. В содержании этого компонента 

существенную роль играет сознательная поста-

новка цели творческого саморазвития личности 

студента. Показателем готовности к УИД явля-

ется способность личности поставить перед со-

бой задачу возрастающей сложности и стремле-

ние к ее решению.  

От мотивации и установки на УИД зависит 

успех студентов в овладении исследовательски-

ми умениями и навыками, переход их в привыч-

ки и потребности. Доминирование мотива вы-

полнить определенное задание побуждает чело-

века проявлять активность, отбирать и запоми-

нать информацию в соответствии с требования-

ми задания. Мотивационный компонент являет-

ся предпосылкой формирования других компо-

нентов готовности студента к УИД. 

Все структурные компоненты готовности к 

УИД тесно взаимосвязаны и часто являются 

следствием друг друга. Успешная мотивация 

УИД возможна только при условии наличия 

определенного багажа знаний, необходимых для 

реализации любой деятельности, волевого уси-

лия, эмоциональной настроенности, выраженно-

сти совокупности способностей, которые спо-

собствуют успешности исследовательского про-

цесса [2]. 

Эффективность формирования мотивацион-

ной готовности студента к УИД определяют пе-

дагогические условия: 

1) включение студентов в информационно-

исследовательскую среду на всех, начиная с 

ранних, этапах подготовки (теоретическая го-

товность к УИД); 

2) активизация исследовательской деятельно-

сти студентов через использование инновацион-

ных методик и технологий обучения, формиро-

вание у них приемов и методов научного позна-

ния (практическая готовность к УИД); 
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3) формирование мотивов к УИД, интереса к 

научному поиску и его организации, ориентация 

студентов на самообразовательную деятельность 

(мотивационная готовность к НИД). 

Анализируя структурные элементы указанной 

готовности, мы, в первую очередь, должны вы-

яснить, какие свойства необходимо сформиро-

вать у будущего учителя физико-математичес-

ких дисциплин, чтобы он смог профессионально 

руководить исследовательской работой учащих-

ся, эффективно обучать их исследовательским 

умениям и навыкам.  

Характер деятельности учителя в условиях 

исследовательского обучения существенно от-

личается от того, что мы можем наблюдать при 

традиционном обучении, которое основывается 

преимущественно на использовании репродук-

тивных методов обучения. Как известно, основ-

ная функция педагога при традиционном обуче-

нии заключается в трансляции информации, то 

есть в преподавании. При исследовательском 

обучении эта функция переходит на второй 

план. Педагог с ментора превращается в кон-

сультанта и помощника начинающего исследо-

вателя. Для ученика учитель в условиях иссле-

довательского обучения является опытным 

старшим товарищем, соратником в научном по-

иске. Такой подход меняет смысловое наполне-

ние всего процесса подготовки будущего учите-

ля. В этом случае от него требуется, кроме об-

щей и предметной эрудиции, еще и умение пе-

редавать эти способности ученикам, быть спо-

собным вести исследовательский поиск и, что 

самое важное, уметь увлечь этим еще и учени-

ков. 

Формирование готовности к учебно-исследо-

вательской деятельности – сложный и длитель-

ный педагогический процесс. На его результа-

тивность влияют различные условия и факторы. 

Необходима целенаправленная и систематиче-

ская работа, определение педагогических усло-

вий, обеспечивающих оптимальное решение 

этой практически значимой проблемы: сформу-

лировать принципы и построить модель готов-

ности будущего учителя математики и физики в 

НИД, на основе которой спроектировать мето-

дику формирования готовности будущих учите-

лей к УИД. 
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Antonyuk L.V. Structural and functional model of readiness of future teacher to teaching and research activities.  

Abstract. The article raises one of the most important problems in the theory and practice of teacher education - 

teaching and research activities of students (ERAS). The models prepare for the ERA, developed by scientists. There is 

suggested a structural-functional model of the readiness of the future teachers of mathematics and physics to the ERA, 

which is realized by us in a credit-transfer system of education. The model consists of interconnected theoretical, 

practical and motivational readiness. It is shown that the effective functioning of the models provide a pedagogical 

conditions: 1) the inclusion of students in information and research environment at all, since the earliest stages of 

training (theoretical readiness to ERA), 2) increase the research activity of students through the use of innovative 

teaching methods and technologies, the formation of their techniques and methods of scientific knowledge (practical 

readiness to ERA), 3) the formation of motives to the ERA, of interest to the scientific research and its organization, the 

orientation of students to self-education activities (motivational readiness to ERA). 

Keywords: teaching and research activities of students, willingness to work, structural-functional model, readiness.  
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Аналіз вимог до особистісних та професійних якостей інженерів із програмного забезпечення  

в контексті формування готовності до професійного спілкування

                                                      
1
 Бабій Галина Вікторівна, аспірант, Національний авіаційний університет, м. Київ, Україна 

 

Анотація. У статті проаналізовано специфіку професійної діяльності та вимоги до професійних та особистісних 

якостей інженерів з програмного забезпечення в контексті формування готовності до професійного спілкуван-

ня. Зроблена спроба систематизувати та класифікувати ці якості за різними показниками. 

Ключові слова: інженер із програмного забезпечення, професійна діяльність, готовність до професійного 

спілкування, особистісні та професійні якості. 

 

Актуальність теми. Динамічні темпи розви-

тку та інформатизація суспільства, зміна еконо-

мічних та соціальних орієнтирів держави, пос-

тійне впровадження високих технологій, глоба-

лізаційні процеси значно змінюють вимоги до 

рівня професійної підготовки та особистості фа-

хівця, обумовлюють необхідність якісних змін у 

професійній діяльності людей. 

Вміння спілкуватись обумовлює успіх інтег-

рації людини в суспільстві та майже в усіх сфе-

рах професійного середовища. У професійному 

спілкуванні відбувається збагачення діяльності, 

розвиваються й утворюються нові зв’язки та 

стосунки між людьми. Недостатній рівень гото-

вності до професійного спілкування значно зме-

ншує ділову активність, заважає реалізації осо-

бистісного потенціалу, викликає невпевненість у 

своїх професійних можливостях і, як результат, 

може зупинити професійне зростання фахівця. 

Особливо актуальною проблема формування 

готовності до професійного спілкування є для 

фахівців, які працюють в галузі інформаційно-

комп’ютерних технологій. У цій сфері зайнято 

біля 500 тисяч працездатного населення країни і 

найближчим часом потреба у фахівцях галузі 

тільки зростатиме. Але рівень конкуренції серед 

кандидатів на посади та серед окремих компаній 

досить високий. Факт конкуренції, складні про-

фесійні, суспільні та бізнесові задачі, що їх ста-

витиме перед випускниками ринок інформацій-

них технологій та аналіз необхідних компетент-

ностей обумовлюють специфіку підготовки фа-

хівців для даної галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

теми. Проблеми дослідження готовності до 

професійного спілкування та специфіки фахової 

підготовки інженерів з програмного забезпечен-

ня є предметом вивчення як вітчизняних, так і 

зарубіжних учених, зокрема науковців у сфері 

психології, педагогіки та інформаційно-

комп’ютерних технологій.  

Значна увага приділяється проблемам профе-

сійного спілкування фахівців різних галузей. Ва-

гомий внесок в їх розробку внесли дослідження 

І. Амінова, А. Бичок, Є. Бондаревської, І. Дов-

женко, Н. Дусь, О. Куліш, В. Лівенцова, Ю. Ні-

колаєнко, І. Радомського, Н. Соболь, Т. Ханець-

кої, М. Черезова, І. Ярощук та ін. 

Теоретичному осмисленню проблеми профе-

сійного спілкування сприялили праці вітчизня-

них та зарубіжних дослідників: С. Амеліної, 

Л. Барановської, Г. Батищевої, Л. Буєвої, О. Да-

ниленко, І. Іл’яєвої, М. Кагана, Л. Савенкової та 

ін. 

Аналізом специфіки завдань у галузі програ-

мування та питанням формування професійних 

якостей інженерів з програмного забезпечення 

присвятили свої наукові пошуки В. Акіменко, 

Ф. Брукс, Г. Вейнберг, Н. Вірт, Л. Гришко, 

Е. Дейкстра, О. Кириленко, О. Лучшева, С. Мак-

коннелл, Т. Морозова, Н. Падалко, З. Сейда-

метова, М. Смульсон, В. Темненко, Б. Шнейдер-

ман, Д. Щедролосьєв та ін. 

Однак, результати аналізу психолого-

педагогічних праць з даної проблеми свідчить 

про те, що увага дослідників головним чином зо-

середжена на вивчені лише окремих аспектів 

професійного спілкування, здебільшого – кому-

нікативного. Також необхідно зауважити, що бі-

льшість праць та дисертаційних досліджень 

спрямовано на проблему формування культури 

та готовності до професійного спілкування сту-

дентів гуманітарних та педагогічних спеціально-

стей. Водночас проблема формування культури 

професійного спілкування майбутніх фахівців 

технічних спеціальностей, зокрема інженерів із 

програмного забезпечення, практично не дослі-

джувалась. Нез’ясованими залишаються особис-

тісні характеристики та специфіка професійної 

діяльності інженерів з програмного забезпечення 

в контексті формування готовності до професій-

ного спілкування. 

Мета статті – проаналізувати специфіку 

професійної діяльності та вимоги до професій-

них та особистісних якостей інженерів із про-

грамного забезпечення в контексті формування 

готовності до професійного спілкування та зро-

бити спробу систематизувати та класифікувати 

ці якості за різними показниками. 
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Виклад основного матеріалу. Підготовка 

спеціалістів для галузі інформаційних техноло-

гій має ряд особливостей. Це пов’язано, перш за 

все, зі специфікою предмета їх професійної дія-

льності – програмним забезпеченням. На сайтах 

багатьох провідних вітчизняних та закордонних 

компаній з розробки програмного забезпечення 

можна знайти приблизно такий опис специфіки 

професійної діяльності інженера з програмного 

забезпечення: «Інженер з програмного забезпе-

чення або програмний інженер – це кваліфікова-

ний професіонал, який зосереджений на проек-

туванні, розробці, тестуванні та супроводі про-

грамного забезпечення. Інженер з програмного 

забезпечення може писати програмний код, а 

може і не писати. Інженер з програмного забез-

печення повинен володіти чудовими комуніка-

ційними навичками та навичками роботи в ко-

манді, оскільки він взаємодіє з програмістами та 

виконує бізнес функції. Інженерам із програмно-

го забезпечення часто необхідно пояснювати бі-

знес функції для програмістів та технічні деталі 

для менеджерів без технічної освіти» [9]. 

Майбутній інженер з програмного забезпе-

чення має бути готовим до швидких змін у галу-

зі, а отже, бути професійно мобільним; він має 

розуміти, що обслуговуватиме різні сфери люд-

ської діяльності, а отже, бути готовим до осво-

єння нових знань з різних галузей; він має бути 

готовим до конкуренції, швидкої зміни компа-

ній, посад, великої кількості відряджень, зустрі-

чей, роботи із діловою документацією та замов-

никами; інженер з програмного забезпечення 

має володіти іноземною мовою та бути готовим 

удосконалювати свої вміння впродовж життя, 

оскільки більшість компаній з розробки та су-

проводу програмного забезпечення в Україні або 

мають інвестиції з інших країн, або повністю є 

іноземними. Сучасне програмне забезпечення є 

надзвичайно складним та об’ємним. Для його 

розробки необхідно залучати цілі команди фахі-

вців, а отже інженер з програмного забезпечення 

має володіти навичками роботи в команді, знати 

основи психології, групової динаміки та спілку-

вання для досягнення професійно значущих ре-

зультатів.  

Професійне спілкування стає невід’ємною 

складовою фахової діяльності майбутніх інже-

нерів з програмного забезпечення, а готовність 

до професійного спілкування може розглядатися 

як компонент їхньої компетентності. Сформова-

ність готовності до професійного спілкування у 

майбутніх інженерів з програмного забезпечення 

дозволить їм: 

– швидко знайти або змінити місце роботи та 

адаптуватись до нових умов праці; 

– ефективно взаємодіяти зі всіма учасниками 

сучасного бізнес процесу (партнерами, замовни-

ками, колегами, керівництвом, підлеглими та 

ін.); 

– виконувати робочі процедури (ведення пе-

реговорів, підготовка та демонстрація робочих 

презентацій, усне та письмове звітування, чітка 

постановка завдань підлеглим або колегам та 

ін.); 

– працювати в групі, будувати та керувати 

командою; 

– готувати та оформлювати робочу та профе-

сійну документацію; 

– приймати участь у розвитку сфери та обміні 

досвідом (організація, проведення та участь в 

конференціях, диспутах, лекціях, майстер-

класах, презентаціях, написання статей та ін.); 

– займатись науковими дослідженнями та ін. 

Швидкі зміни в галузі інформаційно-комп’ю-

терних технологій та в інших виробничих та не-

виробничих сферах обумовлюють потребу в 

більш складних програмних продуктах та більш 

досконалих методик їхньої розробки. Як наслі-

док, ринок праці ставить перед майбутніми фахі-

вцями якісно інші вимоги як до професійних, та і 

до особистісних характеристик. Проаналізував-

ши вимоги різних вітчизняних компаній по роз-

робці програмного забезпечення до інженерів із 

програмного забезпечення, які представлені на 

сайтах компаній, в професійних журналах та у 

внутрішній документації відділів набору та облі-

ку кадрів, ми з’ясували, що більшість роботода-

вців поділяють всі вимоги на професійні та осо-

бистісні якості [9-13]. Оскільки більшість віт-

чизняних компаній по розробці програмного за-

безпечення працюють на основі аутсорсінгу, то 

ми можемо зробити припущення, що всі вимоги 

до інженера з програмного забезпечення є одна-

ковими в будь-якій країні світу. Вивчення ого-

лошень роботодавців деяких американських 

компаній показує, що в сфері програмної інже-

нерії роботодавці поділяють всі вимоги до інже-

нера з програмного забезпечення також на дві 

категорії: “hard skills” та “soft skills” [1]. 

Професійні якості (“hard skills”) – це технічні 

вимоги та знання, якими повинен володіти фахі-

вець для виконання поставлених задач. Ці якості 

включають теоретичні основи та практичний до-

свід інженера для професійного виконання його 

роботи. Загальними теоретичними основами та 

практичним досвідом, на думку деяких робото-

давців, повинні бути [9]: 

– глибокі знання мов програмування; 

– уміння створювати алгоритми; 

– знання операційних систем, архітектури 

програмного забезпечення; 
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– кодування та тестування програмного за-

безпечення; 

– налагоджування програмного забезпечення; 

– знання методологій процесу розробки про-

грамного забезпечення; 

– знання англійської мови; 

– уміння створення технічної документації, та 

ін.  

Але вони значно залежать та можуть відріз-

нятись в залежності від сфери діяльності та ви-

мог компанії до інженера з програмного забез-

печення, оскільки виділяють декілька позицій, 

які він може займати [1]: 

– системний аналіз; 

– проектування програмного забезпечення; 

– програмування; 

– тестування програмного забезпечення; 

– супровід програмного забезпечення. 

Відповідно до матеріалів сайтів інших компа-

ній, посади описані не лише відповідно до сфер 

діяльності інженерів з програмного забезпечен-

ня, а і з врахуванням кар’єрної вертикалі [13]: 

позиції по розробці програмного забезпечення; 

позиції по управлінню та управлінню проектами; 

позиції по тестуванню програмного забезпечен-

ня; позиції по розробці систем; позиції аналіти-

ків та бізнес консультантів. 

За Д.Є. Щедролосьєвим [8] посади та кар’єр-

не зростання інженерів з програмного забезпе-

чення в компанії виглядає наступним чином: 

стажист-початківець, розробник, провідний роз-

робник, менеджер (лідер команди), фахівець із 

роботи з клієнтами (впровадження, супровід), 

архітектор, аналітик, керівник проектом.  

Особистісні якості (“soft skills”) об’єднують 

ряд психологічних характеристик таких як: тип 

особистості, соціальні та комунікаційні навички, 

особистісні звички та ін. Очевидно, що особисті-

сні якості необхідні фахівцям для доповнення 

професійних, а професійні якості обумовлюють 

ті особистісні якості, які повинен мати або роз-

вивати в собі фахівець для професійного зрос-

тання. Проаналізувавши матеріали з сайтів ком-

паній по розробці програмного забезпечення, ми 

можемо виділити наступні вимоги до особистіс-

них характеристик інженера з програмного за-

безпечення [1, 9, 13]: навички спілкування; на-

вички міжособистісних стосунків або вміння 

працювати з людьми; здатність працювати неза-

лежно; здатність до індивідуального мислення; 

активний слухач; розвинуте логічне мислення та 

математичні здібності; глибокі аналітичні здіб-

ності; терплячість, наполегливість та цілеспря-

мованість; відповідальність; навички розв’язан-

ня задач; готовність та швидка адаптивність до 

змін; здатність до новаторства; організаторські 

навички; ретельність та уважність до деталей; 

здатність швидко навчатись; датність працювати 

в команді. 

Деякі компанії ділять всі вимоги до особисті-

сних характеристик на чотири групи і називають 

їх «якості поведінки» або «характеристики осо-

бистості» [9, 11]. Ці якості відображено у табці 

1.  

В залежності від позиції, яку займає інженер з 

програмного забезпечення в компанії, та необ-

хідних теоретичних основ та практичного досві-

ду, які є необхідними для виконання його про-

фесійних обов’язків, всі вимоги до особистісних 

характеристик ми можемо поділити на бажані 

(“desirable”) та обов’язкові (“highly desirable”) 

[1]. Для прикладу розглянемо позицію системно-

го аналітика. Робота системного аналітика вима-

гає великої кількості взаємодії з людьми, оскіль-

ки його професійними обов’язками є [1]: 

– Постійно підтримувати зв'язок із зовнішні-

ми та внутрішніми клієнтами. 

– Виклад вимог клієнта у вигляді стислого 

плану проекту. 

– Тісна співпраця з розробниками та з вели-

кою кількістю кінцевих користувачів з метою 

з’ясування їхньої задоволеності та технічної від-

повідності кінцевого продукту. 

– Спостереження за впровадженням нової си-

стеми. 

– Складати конкретні пропозиції щодо змі-

нення або заміни систем. 

– Аналізувати існуючі системи. 

– Визначення різних шляхів рішення задачі та 

оцінювання цих шляхів з точки зору технічної та 

бізнес відповідності. 

– Створювати логічні та інноваційні рішення 

складних задач. 

– Створювати звіти про реалізованість проек-

ту. 

– Планувати та слідкувати за строками вико-

нання задач. 

– Знати про найсучасніші технічні новинки та 

бізнес тенденції в своїй сфері діяльності. 

Для виконання перших п’яти з перерахованих 

професійних обов’язків обов’язковими особисті-

сними характеристиками для системного аналі-

тика є вміння працювати з людьми та навички 

спілкування. Всі інші особистісні характеристики 

будуть бажаними. В міжнародній практиці поса-

ду системного аналітика інколи поділяють на 

аналітика та технічного редактора або комуніка-

тора. Технічний редактор готує презентації та 

посібники; відслідковує зворотній зв'язок; фор-

мує завдання для вдосконалення програмних 

продуктів; вибирає терміни та символічні позна-

чення, метафори та ін., тобто виконує деякі з 

професійних обов’язків системного аналітика 

[7]. 
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Таблиця 1 

Вимоги до особистісних якостей інженерів з програмного забезпечення  

в компаніях Itera Consulting та Luxoft Ukraine 

1. Орієнтація на 

діяльність 

демонстрація готовності до прийняття рішень; 

готовність брати відповідальність за свої дії; 

розуміння можливих наслідків від невчасного виконання необхідних дій; 

вмотивованість в досягненні високих професійних стандартів; 

позитивна реакція на зміни та швидка адаптація; 

готовність до освоєння різних способів та методів виконання дій. 

2. Спілкування та 

міжособистісні 

зв’язки  

чітке, вільне, впевнене мовлення як перед окремими людьми, так і перед аудиторією; 

впевнене, спокійне та переконливе викладення своїх думок; 

використання зрозумілого для аудиторії стилю мовлення; 

уважне слухання співрозмовників та вираження розуміння; 

мирне вирішення конфліктів; 

позиціонування себе як частина команди; 

дотримання високих етичних стандартів; 

чітке, грамотне та стисле письмо, з використанням відповідних стилів мовлення. 

3. Рішення задач 

та аналіз 

аналіз задач та ділення цих задач на компоненти; 

проведення системного та раціонального оцінювання задач; 

об’єктивність мислення; 

передбачення можливих труднощів та ризиків на основі об’єктивних критеріїв та тенден-

цій; 

здатність інтегрувати дані, які отримані з різних джерел; 

розуміння взаємозв’язків та наслідків дій; 

бачення та представлення альтернативних рішень задач; 

рішення задач креативними способами, якщо існує така необхідність; 

робота над оптимізацією бізнес процесу. 

4. Орієнтація на 

якість 

демонстрація обізнаності в стандартах та цілях професійної діяльності; 

дотримання професійних цілей та стандартів для забезпечення якості та продуктивності; 

виконання задач точно, відповідально та ретельно; 

уважне ставлення до питання якості продукту; 

добра поінформованість про сферу програмної інженерії; 

добра обізнаність в характеристиках продуктів та послуг галузі. 

 

Проаналізувавши вимоги до професійних 

якостей всіх позицій, які може займати інженер з 

програмного забезпечення в компанії, нам стало 

зрозумілим, що така особистісна якість як нави-

чки спілкування, тобто професійне письмове та 

усне спілкування, є обов’язковою фактично для 

будь-якої посади. Для здійснення процесу спіл-

кування та створення документації в процесі ро-

зробки програмних систем майбутній фахівець 

повинен вміти [7]: 

– підтримувати взаємодію та спілкування; 

– знаходити спільні інтереси з співрозмовни-

ком; 

– розуміти точку зору співрозмовника; 

– швидко реагувати на висловлювання спів-

розмовника; 

– вибудовувати систему доказів; 

– говорити, слухати та писати; 

– ефективно проводити нараду, бесіди, пере-

говори, дискусії, презентації, використовуючи 

комп’ютерні та мережеві засоби комунікації; 

– оформляти документацію; 

– рецензувати письмову технічну документа-

цію з метою виявлення різноманітних проблем. 

Майбутній фахівець з програмного забезпе-

чення повинен знати [7]: 

– сучасні аспекти ділового, професійного та 

міжкультурного спілкування; 

– компоненти ділового та професійного спіл-

кування; 

– специфіку складання ділових листів; 

– специфіку спілкування в Інтернеті; 

– види та способи проведення ділових бесід, 

переговорів, презентацій, тощо. 

Особливої важливості особистісна якість 

професійного письмового та усного спілкування 

набуває для інженерів, які є лідерами команд, 

керівниками проектами, фахівцями роботи з клі-

єнтами, аналітиками, керівниками та директора-

ми всіх рівнів. На будь-якій посаді інженер має 

бути здатним описати та представити свої ідеї 

зрозумілим, чітким та найкоротшим чином. За-

ймаючи керівну посаду, інженер з програмного 

забезпечення, який має розвинені навички про-

фесійного спілкування, буде здатним перекону-

вати та організовувати підлеглих, а також де-

монструвати цікаві, вмотивовані та вартісні пре-

зентації. 

Висновки. Діяльність фахівця в сфері про-

грамної інженерії – це особливий тип соціальної 

діяльності, специфіка якого обумовлена предме-
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том їхньої професійної діяльності та методами 

його створення.  

Проведений аналіз вимог до особистісних та 

професійних якостей інженерів з програмного 

забезпечення дає нам змогу стверджувати, що 

професійні якості зумовлюють перелік необхід-

них та бажаних особистісних якостей інженера 

не залежно від посади, на яку він претендує чи 

займає в компанії. Також ми виділили особисті-

сні якості, які є обов’язковими для всіх посад 

інженера з програмного забезпечення, та які не-

обхідно формувати в процесі підготовки майбу-

тнього фахівця – це навички професійного спіл-

кування, вміння працювати з людьми та в ко-

манді. Такі висновки були зроблені на основі то-

го факту, що в сучасній сфері програмного за-

безпечення поступово зникає інтерес до тради-

ційних одноособових програмістів, а зростає по-

треба в фахівцях, які могли б добре спілкуватись 

на всіх рівнях організації. Також ми визначили 

перелік посад інженера з програмного забезпе-

чення, для яких професійне спілкування є одним 

із засобів фахової діяльності та ключовою вимо-

гою до особистісних якостей. 
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Babiy H. Analysis of the requirements to software engineer personal and professional skills in the context of pro-

fessional communication readiness development 
Abstract. The currency of the topic of professional communication readiness development for successful and asked-for 

software engineers was proved. The importance of readiness to professional communication in modern society was 

shown. The list of native and foreign scientists in the fields of professional communication and software engineers 

teaching was made. A brief review of their works and studies was given. The peculiarities of professional activities, job 

requirements and work duties of software engineers in nowadays software development houses were described in this 

paper. Different positions and careers in the area of software engineering (software system analysis, design, program-

ming, testing and maintenance) were described from the point of view of readiness to professional communication. The 

software engineer professional (hard) and personal (soft) skills were analyzed in the context of professional communi-

cation readiness development. Hard skills are the technical requirements and knowledge a person should possess to car-

ry out a task; these skills include the theoretical foundations and practical experience that a person should have to com-

fortably execute the planned task. Soft skills incorporate the psychological phenomena that include the personality 

types, social interaction abilities, communication, and personal habits, it is apparent that people imply that soft skills 

should complement the hard skills. The attempt to classify and list these skills was made. 

Keywords: software engineer, professional activity, professional communication readiness, personal and profes-

sional skills. 

 

Бабий Г.В. Анализ требований к личностным и профессиональным качествам инженеров по 

программному обеспечению в контексте формирования готовности к профессиональному общению 

Аннотация. В статье проанализировано специфику профессиональной деятельности и требования к професси-

ональным и личностным качествам инженеров по программному обеспечению в контексте формирования го-
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товности к профессиональному общению. Сделана попытка систематизировать и классифицировать эти каче-

ства за разными показателями. 

Ключевые слова: инженер по программному обеспечению, профессиональная деятельность, готовность к 

профессиональному общению, личностные и профессиональные качества. 
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Набуття досвіду фахової діяльності майбутніх бакалаврів економіки 

у процесі навчання природничо-наукових дисциплін

                                                      
1
 Березюк Тетяна Петрівна, аспірант,  

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, Україна 
 

Анотація. В статті аналізуються можливості набуття досвіду фахової діяльності майбутніх бакалаврів економі-

ки у процесі навчання природничо-наукових дисциплін. Фахова компетентність спеціаліста формується і вдос-

коналюється із набуттям досвіду фахової діяльності. При цьому важливого значення набуває використання у 

процесі професійної освіти певних навчальних дій, які будуть спрямовані на набуття та збагачення досвіду. Ре-

алізація даного підходу розглядається засобами професійно-спрямованого навчання у процесі навчання приро-

дничо-наукових дисциплін. Зокрема, використанням раціонально-підібраної системи професійно-орієнтованих 

завдань, імітаційно-ігрового підходу, інтегрованих занять.  

Ключові слова: фахова компетентність; набуття досвіду фахової діяльності; природничо-наукові дисциплі-

ни. 

 

Постановка проблеми. Формування інформа-

ційного суспільства, становлення ринкових від-

носин обумовлюють більш жорсткі вимоги до 

якості та рівня економічної діяльності підпри-

ємств і організацій та фахової підготовки фахів-

ців економічного профілю. Постає питання про 

підготовку конкурентоспроможного фахівця, 

який має високий рівень фахової компетентнос-

ті.  

Фахова компетентність майбутнього спеціа-

ліста у вищому навчальному закладі формується 

на засадах теоретичних знань, практичних умінь, 

значущих особистісних якостей та досвіду, що 

зумовлює готовність фахівця до виконання фа-

хової діяльності.  

Майбутній фахівець економічної галузі у 

процесі фахової підготовки у вищому навчаль-

ному закладі має набути не тільки фахових знань 

і вмінь, але і досвіду фахової діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різноманітні аспекти, пов’язані з упровадженням 

компетентісного підходу в освіту, досліджують 

вітчизняні та зарубіжні вчені Є. Зеєр, І. Зимня, 

Н. Кузьміна, В. Лозова, А. Маркова, Л. Петров-

ська, Н. Розов, В. Шапкін, О. Хуторський та ін-

ші. Предметом уваги сучасних дослідників 

Н. Баловсяк, Н. Болюбаш, Н. Уйсімбаєвої є про-

фесійна підготовка фахівців економічного на-

пряму, зокрема, фахова компетентність майбут-

нього економіста.  

Вивчення різних джерел показало, що дослі-

дження з формування фахової компетентності 

майбутніх фахівців, охоплюють багато аспектів 

цієї проблеми. Особливого значення в цьому на-

прямі набуває набуття досвіду фахової діяльнос-

ті у майбутніх економістів під час вивчення ни-

ми природничо-наукових дисциплін. 

Метою статті є розкрити можливості набуття 

досвіду фахової діяльності майбутніх бакалаврів 

економіки у процесі навчання природничо-

наукових дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Вагомим ком-

понентом фахової підготовки сучасних спеціалі-

стів економічного профілю є вивчення природ-

ничо-наукових дисциплін: «Вища математика», 

«Теорія ймовірності і математична статистика», 

«Оптимізаційні методи та моделі», «Економет-

рика», «Інформатика». 

Фахова компетентність спеціаліста формуєть-

ся і вдосконалюється із набуттям досвіду фахо-

вої діяльності. Поширена думка, що досвід фа-

хової діяльності набувається лише після закін-

чення вищого навчального закладу, під час осо-

бистісного виконання посадових обов’язків, 

шляхом спроб і помилок. Процес набуття фахо-

вого досвіду можна зробити більш ефективним і 

з меншими витратами часу на адаптацію до фа-

хової діяльності завдяки використанню у процесі 

професійної освіти певних навчальних дій, які 

будуть спрямовані на набуття та збагачення дос-

віду. 

На підтвердження висловленої тези служить 

опитування викладачів та студентів з проблеми 

набуття досвіду фахової діяльності студентами у 

вищому навчальному закладі економічного про-

філю. У анкетуванні брали участь студенти І-ІV 
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курсів та викладачі вищих навчальних закладів 

м. Вінниці. Майже усі студенти (82%) висловили 

позитивну думку, щодо важливості для майбут-

нього спеціаліста економіки набуття досвіду фа-

хової діяльності під час навчання у вищому на-

вчальному закладі. На думку викладачів, якісна 

професійна підготовка у вищому навчальному 

закладі економічного профілю має бути спрямо-

вана на формування у майбутніх фахівців: само-

стійного прийняття рішень, досвіду фахової дія-

льності, пізнавальної самостійності, практичних 

умінь, теоретичних знань, особистісних якостей, 

про що свідчать результати опитування, пред-

ставлені на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Відповідь викладачів про формування якісної підготовки майбутніх фахівців у вищому навчальному 

закладі економічного профілю. 

 

Вважливу роль у набутті досвіду фахової дія-

льності мають відігравати природничо-наукові 

дисципліни. На запитання «Яка роль дисциплін 

природничо-наукового циклу (вища математика, 

оптимізаційні методи та моделі, інформатика 

тощо) у набутті досвіду фахової діяльності сту-

дентами у вищому навчальному закладі еконо-

мічного профілю?» 70% респондентів-

викладачів відповіли – важлива, 15% – опосере-

дкована, 15% – часткова.  

Проаналізувавши функції, завдання діяльнос-

ті фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «Ба-

калавр» та уміння, якими він повинен володіти 

виокремимо ті типові завдання діяльності та від-

повідні їм уміння, які, можуть формуватись у 

процесі опанування природничо-наукових дис-

циплін (Табл.1). 
 

Таблиця 1. 

Деякі типові завдання та уміння, якими повинен володіти фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» 

Типові завдання діяльності Уміння 

Розрахунок та аналіз окремих параметрів 

діяльності підприємства та його підрозді-

лів, оцінювання отриманих результатів 

Визначати сукупність аналітичних показників і критерії їх оціню-

вання. Групувати економічні показники діяльності за напрямами діа-

гностики діяльності підприємства. Проводити розрахунки аналітич-

них і оцінних показників на підставі отриманих даних  

Діагностика конкурентного середовища 

підприємства 

Формувати і обробляти необхідну інформаційну базу щодо конкуре-

нтного середовища підприємства. Опрацьовувати параметри стано-

вища підприємства в порівнянні з конкурентами, визначати конкуре-

нтні переваги.  

Підготовка статистичної звітності підпри-

ємств 

Готувати статистичну звітність підприємства з економічних питань 

Визначення ефективності технічних ново-

введень та елементів інфраструктури під-

приємств 

Використовуючи показники фінансової і статистичної звітності ви-

значати ефективність технічних нововведень  

Планування господарсько-фінансової дія-

льності 

Визначати показники якості продукції, витрати за їх статтями, скла-

дати кошторис виробництва. Визначати собівартість продукції, здій-

снювати калькулювання.  

 

Вважаємо, що у процесі навчання природни-

чо-наукових дисциплін студенти вищого навча-

льного закладу економічного профілю мають 

виконувати навчальну діяльність, яка певним 

чином моделює їхню майбутню фахову діяль-

ність, це дасть можливість розширити умови на-

буття досвіду фахової діяльності. Реалізувати 

такий підхід можливо засобами професійно-

спрямованого навчання. 

Підтвердженням зазначеної тези слугують ві-

дповіді респондентів-викладачів, щодо визна-

чення факторів, які впливають на успішне на-

36%

27%

18%

9%
5% 5%

самостіне прийняття рішень

досвід

пізнавальна самостійність

практичні уміння

теоретичні знання

особистісні якості
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буття досвіду фахової діяльності студентами у 

вищому навчальному закладі економічного про-

філю. Найвагомішими факторами, на думку рес-

пондентів, є прагнення студентів стати кваліфі-

кованими фахівцями (33%) та професійно-

спрямоване навчання (27%). 19% респондентів, 

визначили різноманітні види практик; 11% – 

особисті здібності студентів; 7% – пізнавальну 

самостійність студентів; 3% – матеріально-

технічну базу.  

На жаль, як показало опитування серед сту-

дентів і викладачів, існує проблема у реалізації 

принципу професійної спрямованості навчання 

студентів у вищих навчальних закладах еконо-

мічного профілю. Викладачі серед дев’яти за-

пропонованих варіантів відповідей, через які ві-

дбувається реалізація професійно-спрямованого 

навчання у процесі викладання конкретної дис-

ципліни обирали максимально три. Зокрема, за-

дачі економічного змісту, аналіз господарських 

ситуацій, зустрічі зі спеціалістами, розігрування 

рольових ситуацій. Поза увагою залишились ва-

ріанти: ділові ігри, ігрове проектування, іміта-

ційні вправи, інтегровані заняття, інтегровані 

курси. Аналогічними були відповіді студентів, 

крім того на запитання «Як часто у Вашому на-

вчальному закладі, викладачі використовують 

зазначені форми навчальної діяльності?» 59% 

респондентів відповіли частково, 17% − майже 

не використовують, 17% − використовують час-

то, 7% − важко відповісти.  

Усі студенти висловили позитивну думку 

щодо впливу нетрадиційних форм навчання на 

набуття досвіду фахової діяльності майбутніх 

економістів, про що свідчать результати подані 

на рис. 2. 

 

 
Рис.2. Відповіді студентів на запитання «Чи впливають, на Вашу думку, нетрадиційні форми навчання на 

набуття досвіду фахової діяльності майбутніх економістів?». 

 

Головними проблемами щодо реалізації про-

фесійно-спрямованого навчання під час вивчен-

ня природничо-наукових дисциплін, на думку 

респондентів, є відсутність ініціативи з боку 

студентів, викладачі недостатньої використову-

ють нетрадиційні форми навчання, великий об-

сяг навчального матеріалу і недостатня кількість 

годин для вивчення, недостатнє матеріально-

технічне забезпечення.  

Як свідчать наші дослідження, реалізація 

принципу професійної спрямованості навчання у 

вищому навчальному закладі економічного про-

філю є вагомим чинником для набуття досвіду 

фахової діяльності студентами.  

Розширення можливостей для набуття досві-

ду фахової діяльності сприяє більш ефективному 

та глибокому вивченню професійно-

орієнтованих дисциплін, розумінню студентами 

причинно-наслідкових зв’язків, і як наслідок пі-

двищенню якості формування фахової компете-

нтності майбутніх економістів. Шляхи забезпе-

чення професійної спрямованості навчання вба-

чаємо у наповненні природничо-наукових дис-

циплін прикладними задачами та окремими пи-

таннями, які є професійно значущими для май-

бутніх економістів. Опираючись на наші дослі-

дження, ці положення можливо реалізувати, як-

що у процесі навчання використовувати раціо-

нально-підібрану систему професійно-

орієнтованих завдань, імітаційно-ігровий підхід, 

інтегровані заняття.  

Раціонально-підібрана система професійно-

орієнтованих завдань з кожної дисципліни при-

родничо-наукового циклу позитивно впливає на 

підвищення ефективності процесу формування 

фахової компетентності майбутніх економістів. 

Завдання економічного змісту дають змогу проі-

люструвати застосування навчального матеріалу 

дисципліни до розв’язування задач, що виника-

ють у фаховій діяльності економіста.  

Розглянемо особливості підібраної системи 

завдань економічного змісту:  

1. Цінні папери можуть подорожчати на 3% 

протягом одного дня з ймовірністю 0,9, або по-

дешевшати на 2% з ймовірністю 0,4. Вважаючи, 

що щоденні ціни незалежні, розрахувати ймові-

рність таких подій: 

а) А – «протягом трьох днів цінні папери бу-

дуть дорожчати»; 

б) В – «два дні ціні папери будуть дорожчати, 

а один день – дешевшати». 

2. У банку є дві філії І і ІІ, що приносять бан-

ку прибутки. Ймовірність того, що прибуток 

принесе філія І, дорівнює 0,9, а того, що ІІ, – 0,8. 

59%

41%

так

певною мірою
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Частка прибутків філії І становить 0,6, а ІІ – 0,4. 

Знайти ймовірність таких подій: 

а) А – «банк отримав прибуток від своїх фі-

лій»; 

б) В – «банк отримав прибуток від філії ІІ». 

3. Менеджер з інвестицій передбачає в май-

бутньому році три варіанти розвитку економіч-

ної ситуації: високе зростання, відсутність зрос-

тання і спад. Ймовірність цих подій становить 

0,6, 0,3, 0,1 відповідно. Очікується отримання 

прибутку з наявного активу. Ймовірність отри-

мання прибутку становить: у випадку високого 

зростання – 0,8, за відсутності зростання – 0,6, у 

випадку спаду – 0,1. Знайти ймовірність таких 

подій: 

а) отримано прибуток з наявного активу; 

б) отримано прибуток з наявного активу в 

умовах високого зростання економіки. 

4. На біржі виставлено 10 цінних паперів. 

Ймовірність того, що вони подорожчають протя-

гом одного дня, становить 0,6. Визначити ймові-

рність того, що подорожчають:  

а) рівно 5 цінних паперів; 

б) не більше, ніж 5 цінних паперів; 

в) менше, ніж 5 цінних паперів; 

г) від 3 до 5 цінних паперів. 

5. Інвестор укладає договір на фондовій бір-

жі. Ймовірність укладення однієї угоди за один 

день становить 0,7. З припущення, що упродовж 

двох тижнів за день укладається не більше, ніж 

одна угода, визначити ймовірність таких подій: 

А – «буде укладено рівно 7 угод»; 

В – «буде укладено рівно 9 угод»;  

С – «буде укладено не менше, ніж 7 угод». 

Представлена система завдань з дисципліни 

«Теорія ймовірності і математична статистика» 

на тему: «Основні теореми теорії ймовірностей». 

Навчальна мета: закріплення теорем додавання і 

множення ймовірностей, формули повної ймові-

рності та формули Байєса, формули Бернуллі; 

формування здатності використання навчально-

го матеріалу у задачах економічного змісту. На-

буття студентами досвіду у прийманні рішень, 

щодо ефективної діяльності підприємства. 

Теорія ймовірності є важливим засобом у 

розв’язанні економічних завдань. Зокрема, за-

стосування у обчисленні ризикових ситуацій; 

формуванні інвестиційного портфеля, доходнос-

ті та ризику; різних біржових прогнозуваннях 

ймовірнісного прибутку з продажу цінних папе-

рів тощо.  

Значні можливості для набуття досвіду фахо-

вої діяльності майбутніх бакалаврів економіки 

містить імітаційно-ігровий підхід (ділові ігри, 

розігрування рольових ситуацій, аналіз госпо-

дарських ситуацій, імітаційні вправи тощо) до 

організації навчальної роботи зі студентами.  

Опираючись на наші дослідження, розгляне-

мо можливі шляхи формування фахової компе-

тентності у майбутніх економістів за допомогою 

методу аналіз господарських ситуацій.  

Як приклад розглянемо заняття з дисципліни 

«Вища математика» на тему: «Застосування ін-

тегрального числення в економічному аналізі».  

Навчальна мета: формувати готовність у сту-

дентів застосовувати інтегральне числення в 

економічному аналізі; підвищувати здатність 

розв’язувати фахові завдання, формувати висно-

вки з економічної точки зору. Набуття студента-

ми досвіду у вирішенні завдань ефективності ка-

піталовкладень.  

Студентам пропонується така ситуація:  

«Компанія повинна обрати одну із двох мож-

ливих стратегій розвитку: 1) вкласти 10 млн. грн 

у нове обладнання і одержувати 3 млн. грн при-

бутку кожного року на протязі 10 років; 2) заку-

пити на 15 млн. грн більш досконале обладнан-

ня, яке дозволить одержати 5 млн. грн прибутку 

щорічно на протязі 7 років. Яку стратегію треба 

обрати компанії, якщо номінально облікова що-

річна ставка 10%». 

Студенти об’єднуються у дві групи. Викладач 

виступає в ролі експерта, стежить за перебігом 

заняття та непомітно спрямовує студентів до 

правильного розв’язку. При цьому студенти ма-

ють переконати експерта у доцільності своїх мі-

ркувань і зробити правильні висновки.  

При розв’язанні даного завдання методами 

інтегрального числення приходимо до висновку, 

що, для першої стратегії значення прибутку за 10 

років буде 8,964 млн. грн., для другої 10,17 млн. 

грн. Отже, друга стратегія краще першої і тому її 

доцільно обрати для подальшого розвитку ком-

панії. 

На завершення завдання викладач підводить 

підсумки проведеної роботи, відзначає внесок 

учасників у розв’язування проблеми. Важливим 

є те, що участь студентів у аналізі господарських 

ситуацій подібна до структури їхньої майбутньої 

фахової діяльності. Це створює обстановку 

«умовної практики», зближує навчальну і май-

бутню фахову діяльність. 

Однією з перспективних тенденцій у профе-

сійно-орієнтованій навчальній діяльності майбу-

тніх фахівців є інтеграційні зв’язки дисциплін 

природничо-наукового циклу. Ми погоджуємось 

з думкою Д.І. Коломієць, що для формування 

систематизованих знань важливо навчити студе-

нтів не тільки здобувати знання, а й застосовува-

ти раніше засвоєні при вивченні інших дисцип-

лін. При цьому він стверджує, що для здійснення 

інтеграції на заняттях з природничо-наукових 

дисциплін необхідно: 
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– формувати зміст кожної навчальної дисци-

пліни на основі максимальної інтеграції компо-

нентів навчального матеріалу; 

– створювати інтегровані підручники, посіб-

ники та методичні рекомендації, які були б адек-

ватні вимогам сучасного виробництва; 

– ширше практикувати проведення міжкафе-

дральних науково-методичних семінарів з метою 

здійснення наступності, інтеграції, диференціації 

навчальних предметів, усунення невиправданого 

дублювання окремих тем, встановлення єдності 

у формуванні й тлумаченні наукових понять та 

ін. [1]. 

Міждисциплінарне інтегроване заняття про-

демонструємо на прикладі природничо-наукових 

дисциплін: математики та мікроекономіки. Ана-

лізуючи зміст дисциплін слід зазначити ряд вза-

ємопов’язаних тем, на основі яких відбувається 

взаємопроникнення зазначених дисциплін. На-

приклад, однією з тем дисципліни «Вища мате-

матика» є «Граничний (маргінальний) аналіз» 

(зауважимо, що диференціальне числення часто 

називають граничним аналізом). Граничний ана-

ліз є одним основних методів мікроекономіки. 

Одним із основних понять граничного аналізу є 

граничні витрати, граничний дохід, гранична ко-

рисність, еластичність тощо.  

Розглянемо інтегроване заняття з дисциплін 

«Вища математика» та «Мікроекономіка» на те-

му: «Цінова еластичність попиту: її види і спо-

соби визначення». Навчальна мета: закріпити го-

товність використовувати навчальний матеріал з 

інтегрального числення; формувати здатність 

студентів обчислення коефіцієнта еластичності, 

еластичності попиту за ціною,  

У процесі пояснення даної теми розкриваєть-

ся математична та економічна складова навчаль-

ного матеріалу.  

Викладач з вищої математики аналізує основ-

ні поняття з математичної точки зору та розгля-

дає опорну задачу: 

– еластичність функції - це відношення тем-

пів зростання залежної змінної до темпів зрос-

тання незалежної змінної.  

– коефіцієнт еластичності показує, на скіль-

ки відсотків зміниться залежна змінна при зміні 

незалежної змінної на 1% і обчислюється за фо-

рмулою: 
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y
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 . 

Зважаючи на знак коефіцієнта еластичності 

(плюс або мінус), між змінними величинами 

спостерігається два типи залежності: 

1) пряма (Е > 0) – зростання однієї змінної ви-

кликає зростання іншої; 

2) зворотна (Е < 0) – зростання однієї змінної 

викликає зниження іншої. 

– опорна задача: знайти  f(x)E 2x , якщо 

43)(  xxf . 

Розв’язання: Еластичність заданої функції 

обчислюємо за формулою:  
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Це означає, що при збільшенні х з 2 до 2,02 

значення функції зростає на 0,6%. 

Під час пояснення навчального матеріалу ви-

кладач мікроекономіки демонструє економічну 

складову даної теми: 

В економічному аналізі в якості залежної 

змінної найчастіше використовують такі вели-

чини як попит, пропозицію, прибуток та ін., а 

незалежної змінної − ціна товару, ціни взаємоз-

в'язаних товарів, доходи споживачів, витрати на 

рекламу тощо. 

Цінова еластичність (еластичність попиту 

за ціною) показує, на скільки відсотків зміниться 

величина попиту при зміні ціни на 1%. 

 
P
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PQQ
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)(PQ  − функція попиту від ціни  

1. Якщо |Ех(f(x))| < 1, то функція називається не-

еластичною. 

2. Якщо |Ех(f(x))| > 1, то функція називається 

еластичною. 

Короткий фрагмент інтегрованого заняття 

демонструє глибокі міжпредметні зв'язки дисци-

плін, при цьому математична складова навчаль-

ного матеріалу є необхідним засобом для розу-

міння суті економічних категорій. Студенти 

отримують можливість по-новому сприймати 

навчальний матеріал, який вивчають; забезпечу-

ється активна співпраця викладачів і студентів, 

підвищується інтерес до навчання.  

Висновки. Невід’ємною частиною ефектив-

ності процесу формування фахової компетент-

ності у студентів вищих навчальних закладів 

економічного профілю є набуття досвіду фахової 

діяльності у процесі навчання природничо-

наукових дисциплін. При цьому важливого зна-

чення набуває використання прикладних задач 

та питань, які певним чином моделюють майбу-

тню діяльність. Реалізувати такий підхід можли-

во засобами професійно-спрямованого навчання. 

Зокрема, використанням раціонально-підібраної 

системи професійно-орієнтованих завдань, імі-

таційно-ігрового підходу, інтегрованих занять.  
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Аннотация. В статье анализируются возможности приобретения опыта профессиональной деятельности 

будущих бакалавров экономики в процессе обучения фундаментальных дисциплин. Профессиональная 

компетентность специалиста формируется и совершенствуется с приобретением опыта профессиональной 

деятельности. При этом важное значение приобретает использование в процессе профессионального 

образования определенных учебных действий, которые будут направлены на приобретение и обогащение 

опыта. Реализация данного подхода рассматривается средствами профессионально-направленного обучения в 

процессе обучения фундаментальным дисциплинам. В частности, использованием рационально-подобранной 

системы профессионально-ориентированных задач, имитационно-игрового подхода, интегрированных занятий. 
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Явище прецедентності неодноразово ставало 

об’єктом уваги як російських, так і вітчизняних 

лінгвістів (Ю.М. Караулов, А.Є. Супрун, 

В.Г. Костомаров, Г.Г. Слишкін, Д.Б. Гудков, 

І.В. Захаренко, В.В.Красних, Д.Б. Багаєва, 

Ю.О. Сорокін, О.А. Земська, В.О. Вуколова, 

Р.С. Чорновол-Ткаченко, К.С. Серажим тощо). У 

наукових дослідженнях уживаються різні термі-

ни: «прецедентний текст», «прецедентний фено-

мен», (Ю.М. Караулов, Г.Г. Слишкін, Д.Б. Гуд-

ков, І.В. Захаренко, В.В. Красних, Д.Б. Багаєва, 

В.О. Вуколова, І.К. Кобякова, Р.С. Чорновол-

Ткаченко, К.С. Серажим); «логоепістема», що 

включає в тому числі і прецедентний текст 

(В.Г. Костомаров, Н.Д. Бурвікова), «прецедент-

ний культурний знак» (В. Лукін), «текстова ре-

мінісценція» (А.Є. Супрун, Н.О. Ізмайлова, 

В. Просалова), «прецедентна текстова ремініс-

ценція» (Ю.Є. Прохоров), «облігаторні тексти» 

(Є.М. Верещагін, В.Г. Костомаров) водночас у 
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всіх випадках йдеться про апеляцію до культур-

ної пам’яті соціуму.  

Структурована сукупність обов’язкових знань 

і уявлень, якими володіють всі представники пе-

вної лінгвокультурної спільноти, визначається 

як когнітивна база, ядерними елементами якої є 

прецеденті феномени. У нашому дослідженні 

зупинимося на розгляді такого прецедентного 

феномену, як прецедентний текст.  

Як відомо, ідея «вертикального контексту» 

при вивченні художньої літератури досить акти-

вно використовується у філологічній практиці 

(О.С. Ахманова, І.В. Гюббенет, Д.Б. Гудков, 

Л.І. Даниленко, О.В. Найдюк, В.А. Просалова), 

має безпосереднє прикладне застосування в ме-

тодиці навчання іноземної мови (Є.М. Вереща-

гін, В.Г. Костомарова, С.Г. Тер-Мінасова, 

Г.Д. Томахін). Натомість принцип прецедентно-

сті до сьогодні ще не набув популярності (реалі-

зується переважно як факультативний) у мето-

диці викладання української мови і літератури у 

ВЗО філологічного профілю. Попри очевидну 

значущість методичної інтерпретації текстів зі 

статусом «прецедентний», які, як відомо, відіг-

рають важливу роль у формуванні мовленнєвої 

субкультури вчителів-словесників, означені фе-

номени не були предметом лінгводидактичних 

досліджень в Україні. Вважаємо, що однією з 

об’єктивних причин є очевидна відсутність ґру-

нтовних досліджень з вивчення динаміки розви-

тку означених текстів, які або доволі активно ви-

являють себе у національному культурно-

мовному просторі, або вийшли з розряду преце-

дентних через певні екстралінгвістичні причини. 

На нашу думку, головним аргументом, який до-

водить необхідність звернення вітчизняної лінг-

водидактики до хрестоматійних, зокрема преце-

дентних текстів, може послужити той факт, що 

осягнення текстів саме цього типу є незапереч-

ним показником долучення особистості до пев-

ної історико-літературознавчої епохи, її культу-

ри, життєвої ідеології соціуму. Крім того, оскі-

льки національно-текстова концептосфера охоп-

лює значну частину тезаурусу мовної особистос-

ті студента-філолога, формуючи концепт, преце-

дентні тексти ніби вмотивовується у контекст 

інших цінностей етнокультури, утворюючи з 

ними асоціативний зв’язок. 

Мета запропонованої розвідки полягає у роз-

гляді прецедентного тексту як лінгвокультурно-

го феномену, а завдання – обґрунтувати лінгво-

дидактичний потенціал означених текстів у мов-

но-літературній освіті майбутніх словесників. 

У свідомості носіїв культури тексти зберіга-

ються у вигляді концептів. Зокрема з-поміж вер-

бальних текстів, що якнайбільше впливають на 

формування мовної особистості, як індивідуаль-

ної, так і колективної, важливе місце належить 

прецедентному тексту, що є складовою прецеде-

нтних феноменів. Прецедентні феномени – це 

феномени культури, інваріанти сприйняття яких 

добре відомі всім представникам лінгвокультур-

ної спільноти [3]. Найважливішою функціональ-

ною ознакою прецедентних феноменів є їх здат-

ність зберігати у згорнутому вигляді великий 

обсяг інформації, глибина якого визначається 

когнітивною базою особистості, її здатністю до 

асоціативного сприйняття інформації.  

У започаткованому дослідженні базовим є 

поняття прецедентності, запропоноване 

Ю.М. Карауловим, за яким прецедентні тексти 

визначено, як: 1) значущі для тієї чи тієї особис-

тості в пізнавальному й емоційному відношенні; 

2) мають надособистісний характер, тобто добре 

відомі і широкому оточенню цієї особистості, 

включаючи її попередників та сучасників, і на-

решті, 3) такі, звернення до яких неодноразово 

поновлюється в дискурсі цієї мовної особистості  

[2, 105]. Зазначимо, що прецедентними тексти 

стають, а не зберігаються як такі в когнітивній 

базі соціуму чи окремого індивіда. Зберігаються 

ціннісні, значущі для життя суспільства концеп-

ти, що акумулюють пізнавальну діяльність люд-

ського розуму. Тільки такі концепти активізу-

ються за нових умов, матеріалізуються у нових 

текстах, вони стають прецедентними, як і знаки, 

що їх охоплюють. Прецедентність, як лінгвісти-

чне явище, зумовлена національними, соціаль-

ними, історичними й іншими чинниками, тому 

може бути представленою на різних рівнях: на-

ціональному, соціумному, універсальному, інди-

відуальному і в різних сферах функціонування 

мови. За кожним прецедентним текстом стоїть 

своя унікальна система асоціацій, яка відобража-

ється у свідомості носіїв мови. Саме ця уключе-

ність в асоціативні зв’язки з іншими мовними 

концептами зумовлює регулярну актуалізацію 

прецедентних текстів у різних видах дискурсу. 

Ці асоціативні зв’язки дослідники означають як 

аспекти прецедентності (такими можуть бути 

особистість автора, приналежність до історичної 

епохи, сюжет, найбільш вражаючі уривки, вели-

чина тексту, особливості авторської стилістики, 

історія написання і т. ін.). У структурі концепту 

прецедентного тексту можуть бути виділені як 

внутрішньотекстові (напр. назва, окремі уривки, 

імена персонажів) і позатекстові (напр., час і си-

туація створення, ставлення до тексту з боку со-

ціальних інститутів) аспекти прецедентності. 

Отже, прецедентні тексти у когнітивній базі 

зберігаються у вигляді інваріанта сприйняття. 

Вони, на нашу думку, складають фонд націона-

льно-культурної й історичної пам’яті українсь-

кого етносу, входять у колективні фонові знання 
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лінгвокультурної спільноти, а отже, є суттєвим 

елементом загальнокультурної грамотності мов-

ної особистості майбутнього словесника. Відси-

лання до прецедентних текстів зорієнтоване не 

на звичайну комунікацію, а на прагматичну 

спрямованість, виявляючи глибинні властивості 

мовної особистості, зумовлені цілями, мотивами, 

ситуаційними інтенціями.  

Із трьох відомих способів існування прецеде-

нтних текстів у дискурсі національної мовної 

особистості (натуральний спосіб, при якому 

текст доходить до читача або слухача як прямий 

об’єкт сприйняття, розуміння, переживання, ре-

флексії; вторинний – припускає або трансфор-

мацію первинного тексту в інший вид мистецтва, 

або вторинні роздуми з приводу первинного тек-

сту; семіотичний ‒ при якому звернення до ори-

гінального тексту подається натяком, відсилан-

ням, ознакою, і таким чином у процес комуніка-

ції включається або весь текст, або його фраг-

мент) найскладнішим для розуміння є семіотич-

ний, коли на певний відомий більшості носіїв 

мови текст культури вказують непрямі відсилан-

ня, натяки, алюзії [2]. З іншого боку, саме часто-

тна актуалізація таких натяків і алюзій у свідо-

мості носіїв мови маркує текст як прецедентний. 

Під символами цих текстів дослідник розуміє 

«оформлену вказівку на прецедентний текст, що 

актуалізує в адресата відповідний текст і 

пов’язані з ним конотації» [2, 105]. Г.Г. Слишкін 

виділяє основні види ремінісценцій, що слугу-

ють засобом апеляції: згадка, пряма цитація, ква-

зіцитація, алюзія і продовження [4]. Д.Б. Багаєва, 

Д.Б. Гудков, І.В. Захаренко, В.В. Красних спів-

відносять символ із його змістом, що передаєть-

ся культурною інформацією, оскільки «прецеде-

нтні феномени – це одиниці, які відображають 

категорії культури» [3, 67]. Дослідник 

Г.Г. Слишкін уважає, що використання текстів, 

маркованих прецедентністю, повинно відповіда-

ти таким умовам: «1) усвідомленість адресантом 

факту відсилання до певного тексту; 2) знайомс-

тво адресата з початковим текстом і його здат-

ність розпізнати відсилання до цього тексту; 3) 

наявність в адресанта прагматичної пресупозиції 

знання адресатом цього тексту» [4, 32]. Зміст за-

пасів пам’яті комунікантів вербалізується у пре-

цедентному тексті, що зберігається у «колектив-

ній пам’яті» народу, у вигляді фразеологічних 

одиниць, паремій, крилатих слів і висловів, а та-

кож в індивідуальній пам’яті окремих носіїв мо-

ви чи групи носіїв через твори класичної та сві-

тової літератури, відомі пісні тощо.  

До джерел прецедентних феноменів відноси-

мо усну народну творчість, художню літературу, 

історичні події. Упродовж історичного процесу 

національно-детерміновані мінімізовані уявлен-

ня деяких прецедентних феноменів можуть змі-

нюватися. Джерелом прецедентних текстів пере-

дусім є одиниці фразеологізмів (які можуть 

включати і афоризми, і назви фільмів, пісень, і 

фрагменти рекламних роликів, і вислови громад-

ських діячів, політиків, що стали відомими, то-

що). Прецедентним може бути текст будь-якого 

розміру: від афоризму до епосу. Частотність зве-

рнень до будь-якого тексту у процесі створення 

нових текстів свідчить про ціннісне до нього 

ставлення, і отже, про його прецедентність. 

Розбіжність національних інваріантів сприй-

няття прецедентного тексту досить часто стає 

джерелом комунікативних невдач. Сприйняття 

одного і того ж самого прецедентного тексту 

представниками різних лінгвокультурних спіль-

нот буде детерміновано особливостями культур-

ного й історичного розвитку кожної національ-

ної лінгвокультурної спільноти, уявленнями, що 

стоять за одним і тим самим феноменом, а отже 

– буде різнитися. Наприклад, Дон Кіхот в іспан-

ській культурі – образ навіженого лицаря, який 

неспроможний усвідомити дійсність і розібрати-

ся у своїх вчинках, що спричиняють сміх. Однак, 

він покликаний крізь призму світу наруги, нев-

дач i поразок пронести ідеал справедливості й 

свободи. Німці вважають Дон Кіхота не тільки 

легковажним, а й «генієм», яким заволоділа 

людська захопленість (Генріх Гейне). В україн-

ській культурі Дон Кіхот асоціюється з легкова-

жним героєм, романтичним образом, якому при-

таманні пустощі, захопленість і безтурботність. 

Це прецедентне ім’я буде апелювати до преце-

дентного тексту «Пригоди Дон Кіхота» Івана 

Франка. Ім'я Дон Кіхота з власного перетвори-

лось на загальне, донкіхотами стали називати 

людей, що неспроможні розібратися в дійсності, 

тому їхні погляди і вчинки виглядають комічно і 

нічого, крім сміху, викликати не можуть. 

Досить часто різні прецедентні імена, що 

входять до прецедентного тексту, у лінгвокуль-

турних спільнотах актуалізують одне і те саме 

явище або ознаку. Недолугий, незрозумілий, ди-

вакуватий борець за справедливість асоціюється 

з англійським прецедентним ім’ям – Гамлет і ро-

сійським – князь Мишкін з роману Ф. Достоєв-

ського «Ідіот», але цей образ майже безтурбот-

ної, небайдужої людини, що неспроможна прой-

ти повз біди та горе інших, але суспільством 

сприймається як безпомічна істота. Зазначимо, 

що цікавим є і образ українського гетьмана Івана 

Мазепи, що у французькій літературі презенто-

вано як авантюриста («Історія Карла ХІІ» Воль-

тера), в англійській літературі – це піднесено 

романтичний образ страдника (поема Байрона 

«Мазепа»), в російській літературі – це образ 

зрадника, бунтівника-злодія, що не вартий навіть 
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Божого прощення («Полтава» О. Пушкіна), в 

українській літературі – це образ невизнаного 

ватажка, що був зраджений власним народом, 

патріота («Мазепа» В. Сосюри). Досить часто рі-

зні прецедентні імена, що входять до прецедент-

ного тексту, у лінгвокультурних спільнотах ак-

туалізують одне і те саме явище або ознаку. Вір-

на, любляча жінка, що чекає свого коханого асо-

ціюється в античній літературі з образом Пене-

лопи, в українській та російській літературах  – 

це Ярославна зі «Слова о полку Ігоревім», чи 

Наталка Полтавка І. Котляревського для суто 

української. 

Прецедентні тексти різних культур можуть 

актуалізувати одну прецедентну ситуацію (вели-

ке нерозділене кохання), як-от: у «Книга пісень» 

Франческа Петрарки, лірична драма «Зівˊяле ли-

стя» Івана Франка, «Книга пісень» Генріха Гей-

не.  

Одним із джерел НПТ є кінематографія, 

включаючи і мультиплікацію. Реінтерпретовані 

національні прецеденти популярні, вони постій-

но поповнюються. Переважна більшість картин 

на твори української літератури була відзнята в 

першій половині ХХ століття, телесеріал «Чорна 

рада» М. Засєєва-Руденка (2000), кінофільми 

«Тіні забутих предків» К. Костюкова (1990) і 

Ю. Суярка (1990), «Відьма» Г. Шигаєва (1990), 

«Записки кирпатого Мефістофеля» Ю. Ляшенка 

(1994), мультфільм «Енеїда» В. Дахна (1991).  

Отже, ядро знань і уявлень лінгвокультурної 

спільноти є когнітивною базою, увійшовши до 

якої, прецедентний феномен набуває статусу 

прецедентного, внаслідок чого все різноманіття 

властивостей і якостей «культурного об’єкта» 

редукується до жорстко обмеженого набору ди-

ференціальних ознак, що входять в уявлення про 

нього. А інваріант сприйняття НПТ ґрунтується 

на спільності фонових знань (соціальних, куль-

турних або мовних) адресата і адресанта.  

Використання прецедентних текстів повинне 

відповідати таким умовам, як: усвідомленість 

адресантом факту відсилання до певного тексту, 

обізнаність адресата з початковим текстом і його 

здатність розпізнати відсилання до цього преце-

дентного тексту, наявність в адресанта прагма-

тичної пресупозиції знання адресатом цього тек-

сту. Якщо текст не є прецедентним, тобто добре 

відомим, то виникає «мінус-ефект комунікації» 

(термін В.В. Красних). Ми також погоджуємося 

з тезою дослідників (Д.Б. Багаєва, Д.Б. Гудков, 

І.В. Захаренко, Ю.М. Караулов, В.В.Красних, 

Г.Г. Слишкін) про те, що апелювання до преце-

дентного тексту відбувається через пов’язані з 

цим текстом прецедентні висловлювання («І чу-

жому навчайтесь, і свого не цурайтесь», «Слово, 

чому ти не твердая криця?!», «Кохайтеся, чорно-

бриві, та не з москалями», «Еней був парубок 

моторний І хлопець хоть куди козак…»), преце-

дентні ситуації (повстання гайдамаків проти не-

чуваних розбоїв та знущання Польщі, що отри-

мало назву гайдамаччина; жадібність та скна-

рість «нових господарів» (Пузиря, Калитки) у 

час зародження капіталізму на Україні охаракте-

ризована як «стяжання заради стяжання»), пре-

цедентні імена героїв (Ярославна, Микита Ула-

сович Забрьоха, Інститутка) чи авторів (Кобзар, 

Каменяр, Марко Вовчок) або описово. 

Отже, прецедентні тексти використовуються 

в мовленні, проникаючи в пам’ять мовної особи-

стості іноді попри її волю, і виринають у вигляді 

добре відомих висловлювань. Ці тексти вифор-

мовують особливу ділянку колективної творчос-

ті – мовленнєву субкультуру, що існує у свідо-

мості носіїв у вигляді цитат, вихоплених із текс-

тів української літератури, усної народної твор-

чості, з різних комунікативних ситуацій тощо. 

Сумуючи викладене зазначимо, що знання та ви-

користання прецедентних текстів допомагає мо-

вцеві увиразнити зміст висловлювання, що, від-

повідно, стає більш інформативним та виразним. 

Ці тексти є механізмами породження і сприйнят-

тя повідомлюваного й використовуються кому-

нікантами в різних сферах спілкування. Проте 

для кожного з них визначальними стають певні 

функції і характеристики, а саме ‒ ті, які макси-

мально відповідатимуть комунікативним потре-

бам носіїв мови в конкретних умовах.  
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Budnik A., Hiznyak I. Precedential texts as the way of forming the communicative competence in language and 

literary education of future philologists 
Abstract. The main units of cognitive base and discourse which are represented by «precedential phenomena», are 

studied in the article. The correlation between an individual cognitive sphere and a cognitive national sphere is analysed 

by the author. Selection of such language phenomenon as national and precedential text is argued; lingvodidactical po-

tential of mentioned notion is proved. It should be mentioned that precedential texts play the important part in formation 

of language sub-culture of future philologists, although in modern Ukrainian lingvodidactical science they were not the 

point of scientific researches. The main argument, which proves the necessity of paying attention of lingvodidactics of 

our country to self-evident texts, can serve the fact, that capturing of precedential texts is an unreserved proof of belong-

ing of the person to definite historical and literary age, culture, life ideology of society. Despite this, as national and tex-

tual sphere of concepts spread on the main part of vocabulary of language personality of future philologists, preceden-

tial texts while forming concepts, are motivated by context of other values of ethno culture and form associative con-

nection with them. We want to remember, that reference to precedential texts is oriented not on the usual communica-

tion, but is pragmatically oriented, it reveals features of language personality which are brought by aims, motives and 

situational intensions. Precedential texts are used in speech; they can get into memory of the language personality, 

sometimes it happens besides of person’s will, and appear as well-known utterings. This texts form special area of col-

lective creative and language sub-culture, which exists in consciousness of native speakers as quotations. They are to be 

taken from texts of Ukrainian literature, folklore and different communicative situations. 

Keywords: precedential text, language personality, communicative competence, future philologists, belle-lettres, 

ethno culture. 

 

Будник А.А., Хижняк И.А. Прецедентные тексты как способ формирования коммуникативной компе-

тенции в языково-литературном образовании будущих словесников 

Аннотация. В статье авторы рассмотрели главные составляющие когнитивной базы и дискурса, которые пред-

ставлены в виде прецедентных феноменов; проанализировали корреляцию между индивидуальной когнитивной 

сферой и когнитивно-национальной сферой дискурса; аргументировали целесообразность выделения такого 

языкового явления как прецедентный текст, обосновали лингводидактический потенциал обозначенного поня-

тия. 

Ключевые слова: прецедентный текст, языковая личность, коммуникативная компетентность, будущие 

словесники, художественная литература, этнокультура. 
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Обґрунтування вибору базових професійно-предметних компетентностей  

як складових компетентністного профілю майбутніх фахівців аграрної галузі

                                                      
1
 Букаткіна Юлія Михайлівна, аспірант кафедри вищої математики і фізики  

Полтавського університету економіки і торгівлі, м. Полтава, Україна 
 

Анотація. У статті проаналізовані основні підходи щодо визначення понять компетентність, компетенція, про-

фесійно-предметна компетентність майбутнього інженера-аграрія; виокремлені базові складові професійної 

компетентності майбутніх інженерів-аграріїв, які формуються на основі математичної та науково-природничої 

підготовки. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійно-предметна компетентність, інте-

лектуально-предметні компетенції, операційно-предметні компетенції, регулятивно-предметні компетенції. 

 

Сучасний етап розвитку світової економіки ха-

рактеризується підвищеним попитом на фахівців 

інженерних спеціальностей. Враховуючи, що в 

Україні однією із провідних є аграрна галузь 

економіки, робота державних інституції спрямо-

вана на підготовку висококваліфікованих фахів-

ців аграрного профілю, що задекларовано відпо-

відним Указом “Про державну підтримку підго-

товки фахівців для сільської місцевості” 

(2005 р.) та відображено у “Концепції реформ і 

розвитку аграрної освіти і науки України” 

(2010 р.) [8], де чітко зазначено, що однією із її 

цілей є “… формування кадрового потенціалу, 

спроможного швидко адаптуватись і ефективно 

працювати в нових економічних умовах та у мі-

жнародному конкурентному середовищі”. 

Останнє і актуалізує проблеми, пов’язані з фор-

мування професійної компетентності майбутньо-

го фахівця аграрної галузі, і зокрема, з її струк-

турними компонентами, які ґрунтуються на ба-

зових компетентностях, що закладаються в про-

цесі вивчення дисциплін природничо-наукової 

підготовки. 
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Компетентнісний підхід є важливою і необ-

хідною умовою якісної професійної підготовки у 

ВНЗ, що змушує переосмислювати організацію 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх ін-

женерів-аграріїв в контексті відповідності реалі-

ям сьогодення.  

Проведений аналіз наукових досліджень свід-

чить, що науковці трактують категорії “компете-

нція”, “компетентність”, “професійна компетен-

тність” з різних позицій, беручи до уваги різні 

авторські концепції та методологічний апарат, 

який покладено в їхню основу. Питанням впро-

вадження компетентнісного підходу, складовою 

якого і є професійно-предметна компетентність, 

у процес професійної підготовки спеціалістів ці-

кавить багатьох вчених (А. Алексюк, В. Бондар, 

Н. Дем'яненко, В. Євдокимов, А. Капська, 

А. Маркова, А. Нікуліна, Л. Нічуговська, 

О. Романовський, В. Сидоренко, Н. Твере-

зовська, Л. Тархан та ін.). Що стосується інже-

нерної освіти, то основні положення професійної 

діяльності інженера та його підготовки вивчають 

С. Артюх, А. Ашеров, Н. Брюханова, А. Добря-

ков, Е. Зеєр, О. Коваленко, О. Романовський, 

Н. Рубан, П. Яковишин та ін.; застосування про-

фесійних знань майбутніми інженерами у виро-

бничих умовах – Б. Арпентьєв, Т. Дмитренко, 

М. Лазарєв та ін. Проблему професійної підгото-

вки майбутніх фахівців технічного профілю в 

аграрних ВНЗ досліджували І. Блозва, А. Бу-

герко, І. Буцик, О. Дьомін, Т. Іщенко, В. Лозо-

вецька, П. Лузан, П. Олійник, П. Решетник, 

М. Хоменко та ін., професійна компетентність 

інженера-електромеханіка – М. Гордієнко, 

Д. Костюк та ін. Водночас виявлена недостатня 

увага науковців до формування професійної 

компетентності студентів ВНЗ в процесі опану-

вання дисциплінами математичного та природ-

ничо-наукового циклу взагалі та майбутніх ін-

женерів з напряму підготовки “Процеси, машини 

та обладнання агропромислового виробництва” 

зокрема. 

Для розв’язання поставленої проблеми важ-

ливим є розуміння сутності поняття “професій-

ної компетентності” та “професійно-предметної 

компетентності” як складової компетентнісного 

підходу до фахової підготовки майбутніх фахів-

ців аграрної галузі.  

Розглянемо, що ж саме означають терміни 

“компетентність” та “компетенція”, які є сьогод-

ні найуживанішими при дослідженні питання пі-

дготовки майбутнього фахівця. 

У словнику А. Івченко [3] знаходимо таке 

визначення: “Компетентний – той, хто має до-

статні знання в певній галузі”. 

Науковець С. Е. Шишов розглядає компе-

тентність як загальну здібність, що заснована на 

знаннях, досвіді, цінностях, схильностях, набу-

тих завдяки навчанню. Компетенція, за 

С.Е. Шишовим, – це можливість встановлення 

зв’язку між знаннями і ситуацією, або здатність 

знайти, висвітлити процедуру (знання і дію), що 

підходить до проблеми. При цьому автор додає, 

що “...поки мова йде про знання, навчальні пла-

ни і програми, винагороджується логіка викла-

дача. Як тільки мова заходить про компетенції, 

ми потрапляємо на сторону студента, який пови-

нен оволодіти ними або їх розвивати” [10]. 

Науковець Дж. Равен, розглядаючи проблему 

компетентності, наголошує на її специфічності, 

яка виявляється в окремій предметній діяльності, 

“...необхідна для ефективного виконання кон-

кретної дії в конкретній предметній області і 

включає вузькоспеціальні знання, особливі 

предметні навики, засоби мислення, а також ро-

зуміння відповідальності за свої дії. Бути компе-

тентним спеціалістом  означає мати набір спе-

цифічних компетентностей різного рівня (спо-

стерігати, бути глибоко обізнаним у предметі, 

самостійно ставити питання, доводити власну 

правоту, справлятися з міжособистісними кон-

фліктами тощо)” [7]. Також до компетентностей 

автор зараховує наявність у людини високого 

рівня ініціативи, здатності організовувати інших 

людей на досягнення поставлених цілей, го-

товність оцінювати і аналізувати соціальні 

наслідки своїх дій тощо. 

Підкреслюючи, що прояв компетентності 

відбувається лише в певному виді діяльності, 

А. Хуторськой визначає компетентність як су-

купність смислових орієнтацій, знань, умінь, 

навичок і досвіду діяльності щодо певного кола 

об’єктів реальної дійсності, необхідних для 

здійснення особистісно і соціально значущої 

продуктивної діяльності [9]. 

Науковець І. А. Зимня визначає компетент-

ність як інтелектуально та особистісно обумов-

лену професійну діяльність людини, що базуєть-

ся на знаннях [2].  

Аналіз визначень професійної компетентності 

різними авторами дозволяє зробити висновок, 

що всі вони вміщують особистісну складову, а 

сама компетентність уявляє собою сукупність 

взаємопов’язаних критеріїв, які нині називають 

“компетенції”.  

Проаналізувавши різноманітні підходи до ви-

значення понять “компетенція”, “компетент-

ність”, “професійна компетентність”, “профес-

сійно-предметна компетенція”, “профессійно-

предметна компетентність”, у своєму дослі-

дженні зупинимося на наступному формулюван-

ні: професійно-предметна компетентність май-

бутнього інженера-аграрія (за напрямком підго-

товки “Процеси, машини та обладнання агроп-
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ромислового виробництва”) – це спеціальні про-

фесійні знання, особливі предметні навики, за-

соби мислення та вміння застосовувати їх у май-

бутній діяльності. Необхідно підкреслити, що 

певна компетентність розглядається нами як 

якість особистості, яка базується на відповідно 

засвоєній компетенції або на системі засвоєних 

компетенцій; компетенція – як те, що потрібно 

засвоїти. Тобто до професійно-предметних ком-

петенцій належать: базові знання з фундамента-

льних наук в обсязі, необхідному для освоєння 

загальнопрофесійних навчальних дисциплін; 

вміння формалізувати; інтерпретувати; здійсню-

вати практичну реалізацію теоретичної інформа-

ції; навички роботи з комп’ютером; використо-

вувати комп’ютерні технології в процесі роботи 

з інформацією; а також здатність до самокрити-

ки, до системного мислення; активність та кому-

нікабельність; наполегливість; відповідальність 

за якість виконуваних робіт тощо [4]. 

Провівши детальний огляд класифікацій про-

фесійної компетентності, розробленої науковця-

ми, зупинимось на виділених групах компетен-

цій у процесі роботи відомого міжнародного 

проекту “Tuning” [6]: загальні та спеціальні 

(професійні, предметні) компетенції. 

Водночас наскрізне дослідження виробничих 

функцій, які повинен здійснювати майбутній 

компетентний фахівець аграрного профілю до-

зволило виділити серед них такі як: дослідниць-

ку, проектувальну, організаторську, управлінсь-

ку, технологічну, контрольну, прогностичну та 

технічну тощо. Ефективна реалізація виробни-

чих функцій потребує від студентів опанування 

наступними компетенціями: виконання необхід-

них математичних розрахунків під час констру-

ювання машин та обладнання, для прогнозуван-

ня, планування як необхідного компонента про-

фесійної діяльності; проведення збору, обробки, 

аналізу і систематизації науково-технічної інфо-

рмації з метою підвищення ефективності вироб-

ництва; застосування статистичних методів об-

робки даних; виконання фізичного та математи-

чного моделювання явищ та процесів з подаль-

шим аналізом технологічних параметрів; прийн-

яття оптимальних рішень; виконання креслення 

робочих органів з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій тощо. Отже, основні 

компетенції, які пронизують всі виробничі фун-

кції спираються на математичну та природничо-

наукову підготовку, яка слугує відправною точ-

кою для засвоєння складових професійно-

предметної компетентності. 

Доцільно зазначити, що виділені нами профе-

сійно-предметні компетенції як цілісний резуль-

тат фундаментальної підготовки об’єднують ін-

струментальні (розуміння та використання ідей; 

раціональна організація часу та стратегії навчан-

ня; розв’язування проблемних ситуацій; викори-

стання технологічних засобів у майбутній про-

фесійній діяльності; здатність до комунікації 

тощо), міжособистісні (робота у команді; толе-

рантне міжособистісне спілкування; вияв почут-

тів; відношення до суспільних та етичних цінно-

стей тощо), системні (ті, що відповідають систе-

мі взагалі; дозволяють сприймати частини у їх 

цілісності) компетенції. 

Якщо ж звернути увагу на вимоги роботодав-

ців до випускника, то як видно з посадової ін-

струкції інженера по автоматизації і механізації 

виробничих процесів, випускник має знати, на-

приклад: перспективи технічного розвитку підп-

риємства; конструктивні особливості і призна-

чення засобів автоматизації і механізації, прави-

ла їх експлуатації; порядок і методи планування 

робіт, пов’язаних з автоматизацією та механіза-

цією виробництва; основні вимоги до конструк-

цій, що розробляються; технологію виробництва 

продукції підприємства; порядок та методи про-

ведення патентних досліджень; методи аналізу 

технічного рівня об’єктів техніки і технології; 

основні вимоги до раціональної організації праці 

під час проектування і констуктурування; засоби 

обчислювальної техніки, комунікації і зв’язку; 

методи визначення економічної ефективності 

впровадження засобів автоматизації і механізації 

виробництва; передовий вітчизняний і зарубіж-

ний досвід з приводу автоматизації і механізації 

виробничих процесів; основи економіки, органі-

зації виробництва, праці і управління тощо. 

Всі вище зазначені вимоги до інженера не 

можуть бути виконані без ґрунтовної професіо-

нальної підготовки, яка в свою чергу, вимагає 

сформованої системи професійно-предметних 

компетентностей. Цей процес базується на за-

своєнні дисциплін циклу математичної та при-

родничо-наукової підготовки, до якої належать: 

вища математика, хімія, фізика, нарисна геомет-

рія та комп’ютерна графіка, комп’ютери та 

комп’ютерні технології (дисципліни норматив-

ної частини); прикладна математика, основи ма-

тематичного моделювання, комп’ютерна графі-

ка, енергозбереження, біофізика (дисципліни ві-

льного вибору студентів і навчального закладу). 

Проведений аналіз галузевих стандартів вищої 

освіти України для аграрної галузі, зокрема осві-

тньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) [1], 

освітньо-професійної програми (ОПП) та плану 

підготовки бакалаврів напряму “Процеси, маши-

ни та обладнання агропромислового виробницт-

ва” на інженерно-технологічному факультеті 

Полтавської державної аграрної академії свід-

чить, що дисципліни математичного та природ-
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ничо-наукового циклу становлять близько 60% у 

першому семестрі і близько 40% – у другому. 

В даному контексті слід підкреслити, що в 

процесі математичної та науково-природничої 

підготовки викладачі в умовах строго обмежен-

ня навчального часу, виділеного на опрацювання 

дисциплін, спрямовують співпрацю зі студента-

ми на аналітичне освоєння теоретичного матері-

алу як такі, що вимагають більше часу для вико-

нання. Водночас, ураховуючи досвід європейсь-

кої вищої освіти, спрямованої на засвоєння саме 

практичних умінь і навиків, ми вважаємо доці-

льним більше уваги приділяти розв’язуванню 

практичних, професійно-орієнтованих задач, 

тобто формувати предметні компетентності з 

урахуванням особливостей майбутньої профе-

сійної діяльності. 

Наприклад, у дисципліні “Вища математика” 

доцільним є підведення підсумків після опану-

вання модуля “Диференціальні рівняння” або 

“Кратні та криволінійні інтеграли” здійснити за-

пропонувавши студентам задачі, що розкрива-

ють, наприклад, питання взаємодії матеріалу, що 

обробляється, з робочим органом сільськогоспо-

дарських машин, реалізувавши таким чином ін-

теграційні зв’язки в межах циклу дисциплін ма-

тематичної та природничо-наукової підготовки 

(„Вища математика”, “Нарисна геометрія та 

комп’ютерна графіка”). До речі, викладач може 

запропонувати здібним студентам розв’язати од-

ну з таких задач самостійно (під керівництвом) 

перед вивченням зазначених модулів, що суттєво 

промотивує їх до навчальної діяльності, а ре-

зультати такої роботи можуть бути висвітлені на 

щорічній науковій студентській конференції. 

Отже, все вище викладене дозволяє виокре-

мимо базові складові професійної компетентнос-

ті майбутніх інженерів-аграріїв. 

По-перше, це інтелектуально-предметні ком-

петентності як комплекс умінь з аналізу, синте-

зу, порівняння, абстрагування, узагальнення, си-

стематизації, конкретизації тощо на основі реалі-

зації евристики, гнучкості, критичності мислен-

ня тощо. 

По-друге, операційно-предметні компетент-

ності, що визначаються певним набором нави-

чок, необхідних майбутньому фахівцю для здій-

снення професійної діяльності. Серед них – про-

гностичні, проективні, предметно-методичні, ор-

ганізаторські, творчої імпровізації, експертних 

технологій тощо. 

По-третє, це регулятивно-предметні компете-

нтності, як уміння студентів управляти власною 

поведінкою, що включає планування, мобіліза-

цію внутрішніх зусиль, стійку активність, праг-

нення до лідерства, оцінку результатів навчаль-

но-пізнавальної діяльності, прийняття рішень, 

рефлексію тощо. 
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Bukatkina Yu. Foundation of the choice of basic professional-subject competences as components of competent 

profile of upcoming specialists in agricultural field 

Abstract. Our own understanding of terms ‘professional competence’, ‘professional-subject competence’ are intro-

duced here alongside with different ways to formulate terms ‘competence’, ‘competent’. As a result of the research re-

garding the branch standards of high education of Ukraine in agricultural field, the educational-professional program, 

the plan of training of bachelor in the field ‘Processes, machines and equipment of agricultural production’ the industri-

al functions of upcoming engineer in agricultural field were found. Effective realization of professional productive 

functions demands students to have following kinds of competences: fulfilment of mathematics calculation during ma-

chine and equipment construction, predictions, planning of required components of professional activity, doing of the 
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collection, processing, analysis and systematization of scientific information on purpose to increase effectiveness of 

production, applying of statistic methods of data processing, fulfiling of physical and mathematical modeling of effects 

and processes with upcoming analysis of technological settings, confirmation of optimal decisions, execution of drafts 

of work organs with using of modern computer technologies. Also the forming of competences mentioned above is 

based on mathematical and nature background which serves as the sending point for adoption of the components of pro-

fessional-subject competence. Thus everything fixed here allows emphasizing of basic components of professional 

components of future engineers in agricultural field. Firstly, they are the intellectual-subject competences as complex of 

skills connected with analysis, synthesis, comparing, abstracting, summarizing, systematization, specification etc. which 

are based on heuristics, flexibility, criticality of thinking etc. Secondly, operational-subject competences which are de-

fined with the set of skills required for future specialists for fulfiling professional activity. They are: prediction, project-

ing, subject-methodological, organizational, creative skills, expert technologies. Thirdly, these are regulative-subject 

competences like the ability of students to rule their own behavior (planning, mobilization of powers, stable activity, 

tendency to leadership, marking of results of studying activity, acceptance of the decision, reflection etc.) 

Keywords: competence, professional competence, professional-subject competence of future agrarian engineer, in-

tellectual-subject competence, operational-subject competence, regulative-subject competence. 

 

Букаткина Ю.М. Обоснование выбора базовых профессионально-предметных компетентностей как со-

ставляющих компетентстного профиля будущих специалистов аграрной отросли 

Аннотация. В тезах представлено наше понимание сути понятий “профессиональная компетентность”, “про-

фессионально-предметная компетентность” на фоне разных подходов к формулировкам понятий “компетен-

ция”, “компетентность”, “компетентный”. В результате проведенного исследования отраслевых стандартов 

высшего образования Украины для аграрной отросли, образовательно-профессиональной программы, плана 

подготовки бакалавров направления “Процессы, машины и оборудование агропромышленного производства”, 

должностные инструкции инженера по автоматизации и механизации производственных процессов выделены 

производственные функции будущего инженера аграрной отросли. Эффективная реализация профессиональ-

ных производственных функций требует, чтобы студенты овладели следующими компетенциями: выполнение 

необходимых математических расчетов при конструировании машин и оборудования, прогнозирование, плани-

рование как необходимых компонентов профессиональной деятельности, проведение сбора, обработки, анализа 

и систематизации научно-технической информации с целью повышения эффективности производства, приме-

нение статистических методов обработки данных, выполнение физического и математического моделирования 

явлений и процессов с последующим анализом технологических параметров, принятие оптимальных решений, 

выполнение чертежа рабочих органов с использованием современных компьютерных технологий. При этом 

формирование выше названых компетенций основывается на математическую и естественнонаучную подготов-

ку, которая служит отправной точкой для усвоения составляющих профессионально-предметной компетентно-

сти. Итак, все вышеизложенное позволяет выделить базовые составляющие профессиональной компетентности 

будущих инженеров-аграриев. Во-первых, это интеллектуально-предметные компетентности как комплекс 

умений по анализу, синтезу, сравнению, абстрагированию, обобщению, систематизации, конкретизации и т.п. 

на основе реализации эвристики, гибкости, критичности мышления и т.д. Во-вторых, операционно-предметные 

компетентности, которые определяются определенным набором навыков, необходимых будущему специалисту 

для осуществления профессиональной деятельности. Среди них – прогнозирование, проектирование, предмет-

но-методические, организаторские, творческой импровизации навыки, экспертных технологий. В-третьих, это 

регулятивно-предметные компетентности, как умение студентов управлять собственным поведением (планиро-

вание, мобилизация внутренних усилий, устойчивая активность, стремление к лидерству, оценку результатов 

учебно-познавательной деятельности, принятие решений, рефлексия и другое). 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, профессионально-предметная ком-

петентность будущего инженера-агрария, интеллектуально-предметные компетенции, операционно-

предметные компетенции, регулятивно-предметные компетенции. 
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Методичні аспекти формування економічної компетентності молодших спеціалістів  

у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах

                                                      
1
 Вітер Світлана Анатоліївна, аспірант лабораторії трудової підготовки і  
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Анотація. У статті проведено узагальнення методики формування економічної компетентності молодших спе-

ціалістів у процесі фахової підготовки в агротехнічних коледжах. Проаналізовано чинники, які доводять необ-

хідність впровадження і систематичного використання в навчальному процесі інтерактивних методів навчання. 

Наведено конкретні приклади використання методів інтерактивного навчання при викладанні дисципліни 

«Економіка підприємства» в аграрних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації. 

Ключові слова: економічна компетентність, молодший спеціаліст, фахова підготовка, методика формуван-

ня економічної компетентності, інтерактивне навчання. 

 

Процеси глобалізації економіки, активний роз-

виток інформаційних технологій та інтеграція 

української системи вищої професійної освіти у 

світовий освітній простір посилюють вимоги до 

підвищення якості фахової підготовки майбутніх 

економістів, у тому числі агропромислового сек-

тору економіки.  

Наразі важливим аспектом модернізації осві-

ти виступає компетентнісна парадигма профе-

сійної підготовки фахівців. Більшість складових 

компетентності фахівця формуються і розвива-

ються в процесі навчання у вищих навчальних 

закладах. Тому, формування економічної компе-

тентності молодших спеціалістів у процесі фахо-

вої підготовки – це шлях до вирішення супереч-

ностей між суспільними вимогами до рівня ква-

ліфікації фахівців та їхньою недостатньою під-

готовленістю, рівнями теоретичної і практичної 

підготовленості випускників, а також освітніми 

завданнями щодо формування особистості су-

часного фахівця і організацією навчально-

виховного процесу в аграрних коледжах. У 

зв’язку з цим актуалізується потреба удоскона-

лення форм і методів навчання, орієнтація при 

цьому не на запам’ятовування і просте механіч-

не відтворення, а на глибоке розуміння матеріа-

лу, уміння застосовувати його на практиці. 

Теоретичні засади застосування сучасних те-

хнологій у навчальному процесі вищої школи 

розкрито у багатьох працях вітчизняних і зару-

біжних учених, зокрема З.Н. Барсукової, 

А.А. Вербицького, О.В. Козлова, С.О. Сисоєвої, 

Ю.П. Сидоренко, Н.А. Суміної, Н.Ю. Ушакової 

та ін. Важливий внесок у дослідження проблем 

впровадження і використання активних методів 

навчання зробили низка науковців, серед яких 

варто зазначити: О.В. Баєва, Д.Є. Губар, 

І.Я. Лернер, А.П. Панфілова, В.Я. Платонов, 

О.І. Пометун, А.І. Посторонко, Л.С. Рибалко, 

О.А. Слатвінська, Ю.М. Ємельянов, 

Л.В. Штефан, Л.Р. Ярруліна. Суттєвий вклад у 

розвиток інтерактивних методик організації, ди-

дактичного наповнення інтерактивних методів 

навчання в економічній освіті внесли 

О.О. Бабаян, Г.І. Матукова, І.Ф. Полєщук, 

Т.М. Примак, В.В. Різник, К.Є. Рум’янцева, 

Л. І. Федулова, Л.Л. Філіпова, Н.М. Шостаків-

ська, Т.М. Чебан та ін.  

Однак проблема формування економічної 

компетентності молодших спеціалістів не розг-

лядалася як комплексна, мало дослідженим за-

лишається широке коло питань, що стосуються 

методики формування даного інтегративного 

утворення. 

Метою статті є висвітлення методики форму-

вання економічної компетентності молодших 

спеціалістів у процесі фахової підготовки в агро-

технічних коледжах, розробленої автором у про-

цесі здійсненого дослідження. 

При розробці методики ми виходили з того, 

що сприятливими для формування досліджува-

ної характеристики є такі педагогічні умови: за-

кріплення мотиваційних установок до оволодін-

ня професією економіста-аграрника; забезпе-

чення спрямованості навчального процесу на ро-

звиток у студентів навичок ефективної самоос-

віти; раціональне поєднання у навчально-

виховному процесі різноманітних активних 

форм ы методів навчання, що сприяють розви-

ткові особистісно-професійних якостей майбу-

тніх економістів; застосування маркетингового 

підходу до організації і проведення навчального 

процесу в агротехнічних коледжах задля посилен-

ня його практичної спрямованості. 

Реалізація цих умов передбачає відповідну 

поетапну методику формування усіх компонен-

тів економічної компетентності: мотиваційно-

ціннісного, когнітивно-пізнавального, діяльніс-

но-практичного, особистісно-професійного. 

Вважаємо, що процес формування повинен від-

буватися у три етапи: 

1) мотиваційно-підготовчий – характеризується 

забезпеченням фахової поінформованості, усві-

домленням студентами фахових можливостей і 

здібностей, професійно важливих якостей, що 

відповідають вимогам фаху. За мету ставиться 
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формування позитивної мотивації до оволодіння 

фахом економіста-аграрія. На цьому етапі пе-

редбачається формування мотиваційно-

ціннісного компоненту (інтерес до економічної 

діяльності, усвідомлення змісту своєї професії, 

мотиви її вибору, ціннісні орієнтації, які висту-

пають стимулом до безперервної самоосвіти і 

визначають рівень усвідомленості цінності знань 

для розвитку своєї особистості) та особистісно-

професійного (наявні особистісно-професійні 

якості та нахили студентів до економічної робо-

ти, а також їхнє прагнення до підвищення влас-

ної компетентності); 

2) базовий етап включає фазу поглиблення роз-

витку загальноекономічних і становлення про-

фесійних компетенцій. При цьому необхідно за-

безпечити активізацію інтересу студентів до 

опанування нових знань і набуття нових нави-

чок. На цьому етапі відбувається процес форму-

вання когнітивно-пізнавального компоненту (рі-

вень засвоєння економічних знань: фахової тер-

мінології, фактів, концепцій, принципів і теорій 

економіки; рівень економічного мислення) і по-

дальший розвиток особистісно-професійного че-

рез репродуктивні, творчо-репродуктивні і част-

ково-пошукові види діяльності; 

3) інтеграційний етап передбачає корекцію еко-

номічної компетентності молодших спеціалістів 

у практичній діяльності, зокрема формування ді-

яльнісно-практичного компоненту (рівень еко-

номічних умінь, навичок, практичного досвіду 

економічної діяльності). Для третього етапу ха-

рактерним є становлення професійно-

орієнтованих компетенцій на основі інтеграції 

раніше набутого досвіду розв’язування завдань 

навчального характеру з досвідом розв’язування 

завдань професійного спрямування. 

Задля забезпечення поставлених цілей на 

першому етапі в структуру навчального процесу 

пропонуємо включити мотиваційний тренінг як 

метод групової форми навчання. В рамках нашо-

го дослідження тренінг «Аграрій за покликан-

ням» орієнтований на закріплення мотиваційних 

установок щодо оволодіння обраним фахом че-

рез усвідомлення важливості своєї майбутньої 

фахової діяльності, активізацію й посилення 

внутрішніх мотивів студентів до особистісно-

професійного зростання. Він передбачає викори-

стання таких засобів як групова дискусія, міні-

лекція, створення «нарису самохарактеристики», 

навчальний відеофільм, створення «нарису страте-

гічного бачення професійного майбутнього» та ін. 

вправи. 

Ми погоджуємося з думкою С. С. Занюка, 

який вказує на те, що курси мотиваційного тре-

нінгу є недостатньо ефективними для покращен-

ня академічної успішності, але те, що стосується 

широкого ефекту тренінгу, зокрема вироблення і 

перспективне планування професійних намірів і 

глобальних життєвих цілей, цей вид тренінгу 

суттєво змінює показники рівня мотивації [1, 

279]. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, 

що тренінг сприяє зміні структури мотивації мо-

лоді у напрямку посилення таких видів мотивів: 

– соціально-значущих мотивів, пов’язаних з ус-

відомленням суспільної значущості діяльності, з 

почуттям боргу, відповідальності перед групою 

та суспільством; проявляються у нормативності, 

лояльності до групових стандартів, визнанні і 

захисті групових цінностей, прагненням реалізу-

вати групові цілі; 

– пізнавальних мотивів – інтересу до оволодіння 

новими знаннями в галузі обраного фаху; 

– мотивів саморозвитку – потяг до повної реалі-

зації своїх здібностей і бажання відчувати свою 

компетентність; 

– мотивів самоствердження (потяг затвердити 

себе у соціумі), пов’язаних з почуттям власної 

гідності, честолюбством, самолюбством, коли 

людина прагне довести оточуючим, що вона на 

щось здатна, прагне отримати або підтримати 

високий соціальний статус, позитивну оцінку 

оточуючих, бажає, щоб її поважали і цінували 

[1]. 

На цьому ж етапі ми передбачаємо форму-

вання системи вмінь, навичок і прийомів самоо-

світи. Критеріями сформованості навичок самос-

тійної роботи, з нашої точки зору виступають 

наступні види діяльності (уміння): 

– складати конспект лекцій; 

– працювати зі спеціальною літературою, довід-

никами, періодичними виданнями; 

– розв’язувати економічні задачі, виконувати 

вправи; 

– складати таблиці, графіки, ілюстрації; 

– складати наукові доповіді, статті, тези, рефера-

ти, звіти, тощо; 

– працювати із системними каталогами, добува-

ти інформацію з різних джерел, використовувати 

пошукові системи, новітні технологічні досяг-

нення; 

– виконувати творчі завдання, які передбачають 

самостійне складання задач, тестових завдань, 

комплексу вправ тощо та їх оформлення; 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати, уза-

гальнювати явища, факти, закономірності, ви-

кладені у друкованих джерелах інформації, з ме-

тою підготовки відповідей на поставлені напере-

додні запитання. 

Розробка методичних вказівок з організації 

самостійної роботи студентів з кожної дисциплі-

ни, дасть можливість розв’язати цілий комплекс 

організаційно-методичних проблем, на що вка-
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зує Н.С. Матяш [2, 213]. Проте, ми вважаємо, 

цього недостатньо, необхідно конкретизувати 

зміст самостійної роботи не по дисциплінах, а по 

темах чи винесених на самостійне опрацювання 

питаннях. План організації самостійної роботи 

по темах дозволить студентам повніше розкрити 

зміст питань запропонованої теми, логічно конс-

труювати відібраний матеріал, концентрувати 

увагу на окремих моментах. 

Студенти в кінці заняття отримують завдання 

і на наступне заняття здають заповнену картку 

для оцінювання самостійної роботи. Усі завдан-

ня самостійної роботи поділені на обов’язкові та 

вибіркові. До обов’язкових належать завдання, 

які всі студенти повинні виконати обов’язково 

під час опанування дисципліни. До вибіркових 

належать альтернативні завдання, серед яких 

кожен студент може вибрати завдання на влас-

ний розсуд так, щоб набрати необхідну кількість 

балів. При цьому запроваджено використання рі-

зноманітних видів самостійної роботи, що до-

зволяє суттєво активізувати роботу студентів. 

Запропонована методика передбачає чітке та 

своєчасне оцінювання по кожній вивченій темі 

курсу в цілому, що впливає на можливість прив-

чити студентів до регулярного і систематичного 

опрацювання матеріалу. 

Для правильного виконання студентами тих 

чи інших завдань самостійної пізнавальної дія-

льності пропонуємо використовувати пам’ятки: 

– рекомендації з написання та оформлення 

конспекту; 

– рекомендації роботи над рефератом; 

– рекомендації роботи з текстами літератур-

них джерел; 

– рекомендації роботи із формування бібліог-

рафії; 

– рекомендації роботи зі складання тестів. 

Задля забезпечення поставлених цілей на дру-

гому етапі пропонуємо впровадження у навчаль-

ний процес системи інтерактивних методів. Ці 

методи не є новими для освіти України. Проте, 

за результатами констатувального експерименту 

з’ясувалося, що активні форми організації на-

вчання (найчастіше ділові та імітаційно-рольові 

ігри, брейн-ринги, «КВК», метод мозкового 

штурму) використовуються безсистемно, пере-

важно на підсумкових або відкритих заняттях. 

Зрозуміло, що епізодичне введення заходів у на-

вчальний процес не дасть бажаного ефекту. 

Треба визнати, що лекційна форма навчання 

не може бути замінена жодною іншою. Проте 

традиційні лекції потребують пожвавлення, вне-

сення певних нестандартних методичних прийо-

мів. Відомо, що навчальний матеріал добре 

сприймається і засвоюється студентами, якщо 

він активізує навчально-пізнавальну діяльність, 

увагу студентів, рух їхнього мислення за думкою 

лектора.  

Такого ж важливого значення інтерактивні 

технології набувають при проведенні семінарсь-

ких і практичних занять, які Л.В. Проніна нази-

ває «майстернями», де студенти під час обгово-

рень вирішують значущі проблеми спеціальності 

на основі власних самостійних напрацювань, а 

не просто «опитуються» за матеріалом, начита-

ним у лекціях [3, 59]. 

Зауважимо, що інтерактивні методи навчання 

не будуть ефективними, якщо не враховувати 

об’єктивні закономірності їхнього використання. 

Насамперед, задля забезпечення ефективності 

використання інтерактивних методів у навчаль-

ному процесі необхідно подбати про поглиблен-

ня мотивації навчання, переорієнтацію на актив-

не пізнання [4, 21]. Якщо студент не прагне на-

вчатися, предмет навчання не викликає в нього 

інтересу, інтерактивні методики викликатимуть 

тільки роздратування необхідністю активно 

щось робити, готуватися, мислити. При цьому, є 

ще один фактор, який впливає на активність і за-

цікавленість студентів – актуальність знань і їх-

ній тісний зв’язок з практикою. Тому недопус-

тимо пропонувати студентам ситуації, відірвані 

від життя, уявні дані, умовні обставини, завдан-

ня, рішення яких описано у підручниках. 

Наступне – це поступовість введення інтерак-

тивних методів у процес навчання. Цією мето-

дикою повинен володіти не тільки викладач, 

студент також має вміти спілкуватися, дискуту-

вати, працювати в команді. Таке вміння форму-

ється поступово (від простих до найскладніших 

методів), з першого курсу навчання до останньо-

го.  

Є очевидним й те, що дидактично доцільним 

має бути поєднання методів навчання готовим 

знанням і методів навчання способам діяльності 

з їх придбання на основі міркувань; методів, що 

передбачають створення ситуацій, стимулюють 

самостійні відкриття студентами економічних 

фактів, законів тощо [6, 264]. 

Задля забезпечення поставлених цілей на тре-

тьому етапі пропонуємо створити систему залу-

чення до освітянського процесу спеціалістів-

практиків, які брали б участь у проведенні прак-

тичних занять, майстер-класів, тренінгів, олімпі-

ад; на підприємствах, що підтримують навчаль-

ний процес бажано організовувати стажування 

за наскрізною програмою практики. 

Основою авторської методики формування 

економічної компетентності молодших спеціалі-

стів ми обрали базову навчальну дисципліну 

«Економіка підприємства», враховуючи важли-

вість її значення для подальшого вивчення спе-

ціальних дисциплін. Відповідно до навчальної 
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програми цієї дисципліни було розроблено сис-

тему методичного супроводу проведення лек-

ційних, семінарських і практичних занять з еле-

ментами інтерактиву. 

Залежно від мети навчання пропонуємо на-

ступні форми аудиторної роботи: лекція-бесіда, 

проблемна лекція, лекція-дискусія, лекція-

конференція, лекція-прес-конференція, лекція-

аналіз конкретної ситуації, семінар-круглий стіл, 

семінар-дослідження, бінарні практичні заняття. 

Дамо коротку їх характеристику. 

Лекція-бесіда (запропонована тема «Підпри-

ємство в сучасній системі господарювання» та 

ін.) передбачає безпосередній контакт педагога з 

аудиторією, що дає змогу зосередити увагу сту-

дентів на найбільш важливих проблемах теми, 

визначити зміст і темп викладу навчального ма-

теріалу з урахуванням рівня підготовленості ау-

диторії. Для участі студентів у лекції-бесіді ви-

користовуємо прийом запитань до аудиторії. 

Проблемна лекція (запропонована тема «Ос-

новні засоби аграрних підприємств» та ін.) пе-

редбачає проблемність питань або ситуацій, при 

цьому процес засвоєння інформації відбувається 

через науковий пошук засобів її вирішення у ді-

алозі і співпраці студентів з викладачем, викори-

стовуючи прийоми: робота в малих групах, ме-

тод «мозковий» штурм, метод «спільний про-

ект», метод «прес».  

Різновидом проблемної лекції є лекція-

дискусія (запропонована тема «Інвестиції аграр-

них підприємств» та ін.), яка передбачає актив-

ний обмін думками та обов’язкову наявність у 

змісті проблемного питання дискусійного харак-

теру (зіткнення протилежних позицій). Ефектив-

ними прийомами в даному випадку вважаємо: 

метод «дебати», дискусія з провокаційними пи-

таннями, евристична дискусія, логічна дискусія.  

Лекція-конференція (запропонована тема «Ін-

тенсифікація виробництва та науково-технічний 

прогрес» та ін.) проводиться за схемою наукових 

конференцій, складається із заздалегідь постав-

леної проблеми і системи доповідей. Функція 

викладача полягає у керуванні підготовкою та-

ких доповідей до лекції. Під час лекції викладач 

може дещо узагальнити матеріал, допомогти 

«лектору-початківцю» з числа слухачів студен-

тів, якщо йому не зовсім вдається відповісти на 

питання аудиторії. 

Лекція-прес-конференція (запропонована те-

ма «Земельні ресурси аграрних підприємств» та 

ін.) передбачає конкретизацію окремих проблем 

та участь спеціалістів-практиків цього профілю, 

наприклад представників державного землеко-

ристування, в обговоренні фахових питань. Сту-

дентам заздалегідь видається завдання ознайо-

митись зі змістом теми і скласти перелік питань, 

які потребують роз’яснення або доповнення ін-

формації. 

На початку роботи студенти у письмовій фо-

рмі задають питання фахівцям, які їх аналізують 

та групують. Відповідь дається на групи однорі-

дних запитань. Можливі уточнення і доповнення 

питань з обох сторін. Викладач має роль керую-

чого і контролюючого процесом, слідкує за пов-

нотою охоплення і розкриття проблеми. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації (запропо-

нована тема «Трудові ресурси» та ін.) передба-

чає використання дискусійної взаємодії всіх уча-

сників учбового процесу на прикладі 

розв’язання фахової ситуації (кейсу) на основі 

фактів реального аграрного виробництва. 

Семінар-дослідження (тема «Економіка осно-

вних галузей сільського господарства») присвя-

чений дослідженню об’ємної проблеми, що не 

одержала усебічного висвітлення в навчальній 

літературі. Моделювання або детальний опис 

умов дослідницьких завдань супроводжується їх 

постановкою для підгруп, кількість яких визна-

чається залежно від кількості досліджуваних 

проблем та їх об’єму. Це спонукає усіх студентів 

підгрупи до пошукової діяльності, обміну дум-

ками, вирішення проблем. У підгрупах готують-

ся доповіді і проводяться виступи її представни-

ків з відповідями на проблемне питання. На 

останньому етапі роботи семінару виробляється 

позиція всієї групи, що інтегрує точки зору підг-

руп. 

Оскільки програмою навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства» відведено лише дві 

години аудиторного часу на семінарське заняття 

(решта годин – лекційні та практичні заняття) ми 

розглянули один вид інтерактивної форми семі-

нару. 

Виходячи з трактування поняття «бінарний» 

(від лат. binarius - подвійний, такий, що склада-

ється з двох частин, компонентів [5, 81]) пропо-

нуємо проведення бінарних практичних занять 

(тема «Визначення фонду оплати праці по кате-

горіях працівників», «Визначення розміру земе-

льного паю і орендної плати за землю» та ін.) у 

взаємодії з практичними працівниками, що по-

силить практичне спрямування навчального 

процесу. Ціль такого уроку – створити умови 

мотивованого практичного застосування знань, 

умінь, навичок. 

Вищевказані форми навчання за принципом 

систематичного їх використання доцільні при 

викладанні інших економічних дисциплін фахо-

вої підготовки молодших спеціалістів, з враху-

ванням особливостей змісту та об’єму програм-

ного матеріалу. 

Таким чином, запропонована методика фор-

мування економічної компетентності передбачає 
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поєднання теоретичного і практичного навчання, 

дає змогу інтенсифікувати освітній процес, збі-

льшити швидкість сприйняття, розуміння і гли-

бину засвоєння великих об’ємів економічної ін-

формації. Використання інтерактивного навчан-

ня дозволить набувати навичок майбутнього фа-

ху, підтримувати діалог між учасниками навча-

льного процесу, а це, в свою чергу, сприяє зрос-

танню у студентів пізнавального інтересу до на-

вчання. 

Перспективним напрямом подальших дослі-

джень можна вважати впровадження і перевірку 

ефективності науково-методичного забезпечення 

у навчальному процесі агротехнічних коледжів. 
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Viter S.A. Methodical aspects of formation economic competence of junior specialists in the process of profes-

sional training in the agro technical colleges 
Abstract. The article is devoted to generalization of methods of forming economic competence young specialists in the 

process of professional training in agro technical colleges. In the article we examined contradictions of the process of 

preparing future specialists which actualize the need to improve content, forms and methods of teaching. The article al-

so tells about pedagogical conditions which are in the foundation of developing methods of formation of all components 

of economic competence: motivational and value, cognitive and educational, action-practical and personal and profes-

sional. We think that the process of formation of the studied characteristics has three stages of its implementation: moti-

vational and preparatory, basic, integrated. Special attention is given to concise characterization of each stage, definition 

of its goal, some technologies, which are formed by means of separate components of economic competence of young 

specialists. Specific suggestions for improving the methodological system of training of economists-agrarians from the 

standpoint of the competency approach put forward to ensure these goals. In particular, the first stage involves using the 

motivational training as a group form of teaching; we consider its meaning and means of influence on the personality of 

student. The structure of motives is defined and provided to increase them due to the introduction of motivational train-

ing. We described the author's technique of organization of independent work of students, substantiated its advantages, 

allocated criteria of formation of independent work skills. We analyzed the factors which demonstrate the need for sys-

tematic implementation and use in the educational process interactive methods of teaching. Attention is paid to taking 

into account objective regularities and necessary conditions of effective using of interactive methods. There are specific 

examples of using interactive teaching methods in the course “Economics of Enterprise” in agricultural higher educa-

tional establishments I and II accreditation levels, and also we disclosed the features of the methods and receptions of 

stimulating cognitive interest of students to learning. 

Keywords: economic competence, junior specialist, professional training, methods of formation of economic com-

petence, interactive teaching. 

 
Витер С.А. Методические аспекты формирования экономической компетентности младших специали-

стов в процессе профессиональной подготовки в агротехнических колледжах 

Аннотация. В статье проведено обобщение методики формирования экономической компетентности младших 

специалистов в процессе профессиональной подготовки в агротехнических колледжах. Рассматриваются осно-

вные противоречия процесса подготовки будущих специалистов, актуализирующие необходимость усовершен-

ствования содержания, форм и методов обучения. Перечислены педагогические условия, лежащие в основе 

разработки методики формирования всех компонентов экономической компетентности: мотивационно-

ценностного, когнитивно-познавательного, деятельностно-практического, личностно-профессионального. Ав-

тор считает, что процесс формирования исследуемой характеристики должен предусматривать три этапа его 

реализации: мотивационно-подготовительный, базовый, интегрированный. Отдельное внимание уделено сжа-

той характеристике каждого этапа, определению его цели, технологий, средствами которых формируются от-

дельные компоненты экономической компетентности младших специалистов. Для обеспечения поставленных 

целей выдвинуты конкретные предложения по совершенствованию методической системы подготовки эконо-

мистов-аграриев с позиций компетентностного подхода. В частности, первый этап предусматривает примене-

ние мотивационного тренинга как групповой формы обучения, рассматривается его значение и средства воз-
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действия на личность студента. Определена структура мотивов, которые предусматривается усилить в резуль-

тате внедрения мотивационного тренинга. Представлена методика организации самостоятельной работы сту-

дентов, обоснованы ее преимущества, выделены критерии сформированности навыков самостоятельной рабо-

ты. Проанализированы факторы, доказывающие необходимость внедрения и систематического использования в 

учебном процессе интерактивных методов обучения. Акцентируется внимание на учете объективных законо-

мерностей и необходимых предпосылок эффективного использования интерактивных методик. Приведены 

конкретные примеры использования методов интерактивного обучения при преподавании дисциплины «Эко-

номика предприятия» в аграрных вузах I-II уровня аккредитации, раскрыты особенности методов и приемов 

стимулирования познавательного интереса студентов к обучению. 
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Анотація. На підставі аналізу літератури з психології встановлено, що задача – це мета, що дана в певних умо-

вах. Процес пошуку умов для розв’язання задачі становить сутність розумової діяльності, яка достатньо повно 

розкривається в процесі розв’язання задач. Найбільш повним, на наш погляд, є поняття задачі, яке пропонує 

Г.А.Балл, розглядаючи задачу як вимогу до діяльності суб’єкта. Поняття задачі розкривається у трьох аспектах: 

як мета діяльності; як ситуація, яка вимагає від суб’єкта деякої дії, спрямованої на знаходження невідомого на 

основі зв’язків з відомими; як ситуація, яка вимагає від суб’єкта деякої дії, спрямованої на знаходження невідо-

мого на основі його зв’язків з відомим в умовах, коли суб’єкт не володіє способом цієї дії. Поняття задачі в 

психології характеризує спрямованість і мету діяльності людини, досягнення якої здійснюється певним спосо-

бом. В загальній дидактиці та в методиках поняття «задача» розглядають як навчальну задачу, яка визначається 

через структуру досліджуваного предмета. Педагогічна задача виникає тоді, коли неможливо одне рішення. В 

роботі виділено перелік педагогічних завдань і етапи їх розв’язання; обґрунтовано процес розв’язання задач; за-

значено, що метою розв’язання методичної задачі є оволодіння методичними вміннями. Також зазначено, що є 

результатом вирішення методичних завдань, а також дидактичні цілі, що ставляться перед методичними зада-

чами. Виконано класифікацію методичних завдань: за рівнем складності, за змістом, за дидактичними цілями, 

за типом мислення. Виділено основні (базові) задачі, які сприяють формуванню методичної компетентності 

майбутнього вчителя математики. Представлено модель управління технологією навчання на основі мотивації 

та розв’язання методичних задач, яка складається з таких блоків: мета, зміст, засоби педагогічної комунікації, 

методичне забезпечення, контроль, корекція, базові методичні завдання. Процес формування методичної ком-

петенції майбутнього вчителя математики складається з: цілі формування методичної компетентності майбут-

нього вчителя математики, завдання, змісту, особистості студента, технології навчання, умов формування ме-

тодичної компетентності вчителя математики, результатів і корекції. Значення представленої системи полягає в 

тому, що на всіх етапах формування методичної компетентності майбутнього вчителя відбувається творення 

себе, свого професійного потенціалу, своєї професійно-педагогічної культури. 

Ключові слова: методична задача, діяльність, суб’єкт, мета, мета діяльності, педагогічна задача, процес 

розв’язування задач, технологія навчання. 

 

Професійна підготовка майбутнього вчителя ма-

тематики – це забезпечення високого рівня осо-

бистісної і спеціальної компетентності спеціалі-

ста. Сучасні вимоги до професійної компетент-

ності передбачають розширення системи знань, 

вмінь і навичок, необхідних як для ефективної 

професійної діяльності, так і для життєдіяльності 

в цілому. Від учителя математики вимагається 

високий рівень кваліфікації. Професійну компе-

тентність визначають як сукупність якостей осо-

бистості, які забезпечують їй ефективну профе-

сійну діяльність. Компетентність вчителя прояв-

ляється в його здібності освоювати нові концеп-

ції предмета, нові педагогічні технології, виби-

раючи програму і підручники із декількох альте-

рнативних, оцінювати їх з позиції методики пре-

дмета, своїх можливостей, типу навчального за-

кладу і особливості школярів. Сучасний вчитель 
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повинен мати широкий кругозір в галузі змісту 

свого предмета і методики його викладання, вмі-

ти вести дослідницьку роботу, вивчати вітчизня-

ний і зарубіжний досвід для розвитку власної 

творчості. Сьогодні потрібний вчитель з цінніс-

ною установою на розвиток особистості школя-

ра, здатний реалізувати творчі процеси, який 

прагне до саморозвитку і професійної самоосві-

ти, що об’єднується в сучасний змістовний інте-

грований термін «компетентність». 

Методична компетентність учителя матема-

тики – складова його професійної компетентнос-

ті. Методична компетентність містить володіння 

методами навчання, знання дидактичних мето-

дів, прийомів і вміння їх застосовувати у процесі 

навчання математики, знання психологічних ме-

ханізмів засвоєння знань і вмінь та є особливо 

важливою для вчителя математики. 

Вищим рівнем оволодіння методичною ком-

петентністю є набуття вчителем педагогічного 

досвіду, розроблення власної методики, яка є 

«вченням про завдання, зміст, методи і форми 

навчання певному навчальному предмету» і є 

вищою формою активності й творчої самостій-

ності. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати сут-

ність педагогічної задачі та процес її 

розв’язування; та сутність методичних задач як 

засобу формування методичної компетентності 

майбутнього вчителя математики. 

В літературі з психології існує декілька під-

ходів до означення поняття «задача». Найбільш 

поширеним є поняття сутності задачі як мети 

педагогічної діяльності, в процесі якої йде по-

шук шляхів та засобів її розв’язання для одер-

жання деякого пізнавального результату. 

Загальне психологічне визначення задачі на-

водиться в теорії діяльності О.М.Леонтьєвим: 

задача – це «ціль, яка дана у визначених умовах» 

[10, с.249]. Це означення використовує 

С.Л.Рубінштейн і розглядає задачу як «ціль для 

розумової діяльності індивіда, співвіднесену з 

умовами, якими вона задана» [19, с.369]. Для 

К.К.Платонова «задача – ціль, поставлена в кон-

кретних умовах, яка потребує виконання, 

розв’язання» [14, с.39]. 

Ряд психологів (В.В.Давидов, 

О.В.Запорожець, В.П.Зінченко, О.Р.Лурія, 

О.М.Матюшкін, О.В.Петровський) наводять таке 

визначення задачі: «задача (проблема) – ціль ді-

яльності, яка дана у визначених умовах і потре-

бує для свого досягнення використання адекват-

них цим умовам засобів» [17, с.106]. 

Із наведених дефініцій бачимо, що процес 

пошуку умов для розв’язання задачі складає 

сутність розумової діяльності, яка, в свою чергу, 

розкривається найбільш повно через процес 

розв’язування задач. Саме поняття задачі не іс-

нує поза мисленням. 

Іншого відтінку набуває визначення поняття 

«задача» в роботах К.О.Абульханової-Славської, 

Л.Л.Гурової, Я.О.Пономарьова. Так, 

К.О.Абдульханова-Славська розглядає задачу як 

«ситуацію, в якій міститься щось невідоме, не-

розкрите, непередбачене» [1, с.66]. 

У розумінні Я.О.Пономарьова «задача є та 

ситуація, яка визначає дії суб’єкта, який задово-

льняє потребу шляхом зміни ситуації» [16, 

c.111]. Він поділяє задачі на розумові і нерозу-

мові, прийнявши за основу характер і результат 

взаємодії об’єкту з суб’єктом діяльності. Крите-

рієм такого виділення виступає сам «факт набут-

тя знань». У Л.Л.Гурової поняття задачі ідентич-

но поняттю цілі діяльності, і в процесі 

розв’язування задачі йде пошук суб’єктом необ-

хідних для її розв’язання засобів, тобто «задача, 

в більш широкому значенні цього поняття, озна-

чає ціль діяльності, при постановці якої суб’єкт 

не розраховує необхідними для її досягнення за-

собами» [6, с.8]. 

При такому підході за основу береться харак-

тер і результат взаємодії суб’єкта з об’єктом дія-

льності, тобто задача виступає об’єктом, у якому 

в сконцентрованому вигляді подані об’єктивні і 

суб’єктивні сторони мислення. 

Підхід до розуміння сутності поняття «зада-

ча» у Д. Пойя, на наш погляд, односторонній, 

оскільки він відзначає, що «задача» передбачає 

необхідність свідомого використання відповід-

ного засобу для досягнення виразно видимої, але 

безпосередньо недоступної цілі [15, с.143]. 

Ядром змісту задачі у О.Ф.Есаулова виступає 

проблема, тобто «задача – це уже продукт деяко-

го аналізу проблеми, яка лежить в його основі 

[23, с.62], що звужує визначення задачі і в деякій 

мірі зводить її до проблемної ситуації». 

Традиційне розмежування понять «задача» і 

«задача – проблема» міститься в роботах психо-

логів Д.М.Богоявленського і Н.О.Менчинської. 

В їх розумінні задача виступає передусім як за-

сіб формування понять і розвитку мислення. Во-

ни підкреслюють, що в процесі розв’язування 

задач «відбувається органічне злиття засвоєного 

знання і практичної дії» [3, с.8]. 

Найбільш повним, на наш погляд, є поняття 

задачі, яке пропонує Г.О.Балл [2]. Розглядаючи 

задачу як вимогу до діяльності суб’єкта і умов її 

проникнення, він вказує, що поняття задачі не-

обхідно розкривати в трьох основних аспектах. 

По-перше (за О.М.Леонтьєвим), як цілі діяльно-

сті [9, с.249], по-друге (за Г.С.Костюком), як си-

туації, яка потребує від суб’єкта деякої дії, спря-

мованої на знаходження невідомого на основі 

зв’язків з відомим [8], по-третє (за А.Ньюеллом), 
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як ситуації, яка потребує від суб’єкта деякої дії, 

спрямованої на знаходження невідомого на ос-

нові його зв’язків з відомим в умовах, коли 

суб’єкт не володіє способом цієї дії [13, с.500-

530]. 

Такий багатоаспектний підхід до задачі дає 

йому підставу для виділення трьох видів задач: 

задачі, мислительної задачі, проблемної задачі. 

Із сказаного витікає, що ці поняття є супідряд-

ними, в них ураховується ціль діяльності, досвід 

суб’єкта і його володіння способом розв’язання. 

Г.С.Костюк вважає, що поняття задачі може пре-

тендувати на статус психологічної категорії. «Є 

всі підстави доповнити систему психологічних 

категорій категорією задачі, суттєво важливою 

для опису і аналізу детермінації активності 

суб’єкта зовнішніми і внутрішніми умовами йо-

го діяльності» [8, с.28] . 

В усіх розглянутих визначеннях задачі, 

центральним виступає поняття дії. «Дія – одна із 

складових діяльності людини, що спонукається 

мотивом і співвідноситься з визначеною ціллю» 

[17, с.84]. 

Особлива увага поняттю дії приділяється в 

роботах С.О.Рубінштейна, для якого дія – «пер-

вісна форма» … існування мислення. Первісний 

вид мислення – це мислення в дії і в діянні, мис-

лення, яке здійснюється в дії і в діянні виявля-

ється» [19, с.362]. Будь-яка розумова діяльність 

починається з постановки питання, проблеми, 

задачі. З.І.Калмикова вважає, що «одним із пока-

зників розумового розвитку може бути фонд ді-

йових знань», які можуть використовуватись при 

розв’язуванні задач [15, с.74]. 

У кожній дії необхідно виділити ціль, мотив, 

предмет і спосіб. Ціль становить собою деяку 

вимогу до стану об’єкта і на виконання цієї ви-

моги спрямовується дія суб’єкта в процесі 

розв’язання задачі. Ціль дії досягається через за-

доволення деякої потреби (мотиву). Предметом 

виступає об’єкт (задача), що перетворює дії ви-

значеним способом і в свою чергу включає пос-

лідовність операцій. 

Багатоплановий підхід до визначення задачі 

знайшов відображення у Великій Радянській Ен-

циклопедії: «Задача: 1) поставлена ціль, яку пра-

гнуть досягти; 2) доручення, завдання; 3) питан-

ня, яке потребує розв’язання на основі визначе-

них знань і роздумів (математична задача, шахо-

ва задача, логічна задача, письмова задача), про-

блема; 4) один із методів навчання і перевірки 

знань і практичних навичок учнів, який застосо-

вується в усіх типах загальноосвітніх і спеціалі-

зованих навчальних закладах [4, с.277]. За таким 

підходом задача виступає як ціль, завдання, пи-

тання, проблема, метод навчання і контролю. 

У рамках педагогічної психології задача розг-

лядається як ситуація (Г.О.Балл, В.М.Глушков, 

Г.С.Костюк), як засіб формування і розвитку ми-

слення (Л.В.Занков, К.Н.Кабанова-Меллер, 

С.П.Рубінштейн, О.К.Тихомиров), як форма за-

своєння знань (З.І.Калмикова, О.Ф.Есаулов), як 

результат засвоєння знань і показник ефективно-

сті (Д.Н.Богоявленський, Н.О.Менчинська). 

Таким чином, поняття задачі в психології ха-

рактеризує спрямованість і ціль діяльності лю-

дини, досягнення якої здійснюється визначени-

ми засобами. 

У дидактичній літературі задача подається як 

метод навчання, спрямований на досягнення 

освітніх цілей. Так, І.Я.Лернер виділяє особливі 

«педагогічні конструкції у вигляді побудованих 

педагогом творчих задач» [11, с.77]. Взявши за 

основу психологічний підхід до визначення за-

дачі, він намагається розкрити її сутність через 

зміст і структуру, в кожному із яких виділяється 

проміжна ланка (кроки ходу розв’язання) і вво-

диться поняття «пізнавальні задачі», які поділя-

ють на три типи: навчально-пізнавальні, трену-

вальні, пошуково-пізнавальні. Загальним зміс-

том в усіх задач є «… проблема, в основі якої 

лежить протиріччя між відомим і пошуком, яке 

знаходиться за допомогою середнього члена 

(проміжних операцій)» [11, c.81]. 

Такий поділ задач дає І.Я.Лернеру підставу 

вважати, що «пізнавальні задачі» відносяться до 

одного із основних методів навчання творчої ді-

яльності – дослідницького. 

Аналізуючи поняття «задача» в загальній і 

часткових дидактиках, будемо мати на увазі на-

вчальну задачу. Навчальна задача відрізняється 

за своєю структурою і функціональним призна-

ченням від поняття задача. 

Навчальна задача є елементом навчальної ді-

яльності. В.В.Давидов відзначає, що навчальна 

задача потребує визначених способів розумової 

діяльності, орієнтованих на оволодіння найбільш 

загальними відношеннями предметної дійсності 

[7]. Навчальна задача припускає відкриття і 

освоєння загальних способів розв’язання віднос-

но широкого кола проблем наукової і практичної 

галузі. 

За В.В.Давидовим, «навчальна задача», з ви-

значення якої починає розгортатися навчальна 

діяльність, спрямована на аналіз учнем умов по-

ходження теоретичних понять і оволодіння іс-

нуючими узагальненими способами дій, орієнто-

ваних на деякі загальні відношення засвоюваної 

предметної галузі. Іншими словами, суттєвою 

характеристикою навчальної задачі є оволодіння 

учнями змістом за допомогою теоретично уза-

гальнених способів розв’язання деякого класу 

конкретно-практичних задач [7, с.88]. 
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У часткових дидактиках оперують різними 

визначеннями навчальної задачі. Частіше за все 

зустрічається визначення задачі через структуру 

предмету, що вивчається. Математика визначає 

задачу через її структурні елементи (В.М.Брадіс, 

В.В.Репьєв, А.А.Столяр, Л.М.Фрідман). Напри-

клад, А.А.Столяр в дефініції задачі виділяє її 

вимоги [20], В.В.Репьєв вказує на необхідність 

функціональної залежності між шуканими і да-

ними величинами [18], В.М.Брадіс визначає за-

дачу через математичне питання, не вказуючи 

при цьому її ознак [5], Л.М.Фрідман виділяє 

структурні елементи задачі [21]. «Усяку знакову 

модель проблемної ситуації ми будемо називати 

задачею», – вказує вчений [21, с.8]. 

Під задачею будемо розуміти об’єкт розумо-

вої діяльності, в якому в діалектичній єдності 

пред’явлені складові елементи (предмет, умова, 

вимога), і одержання пізнавального результату 

можливе при розкритті відношень між відомими 

і невідомими елементами задачі. 

У роботах присвячених проблемі творчого 

мислення (Дж. Брунер; К.Дункер, Є.І.Єфимов, 

В.П.Зінченко, Н.Нільсон, Д.О.Поспелов, 

Л.Секей, Дж.Слейг), в задачі виділені задачна і 

розв’язувальна системи. В задачну входять пре-

дмет, умова і вимога (дані і шукані величини), в 

розв’язувальну – наукові методи, способи, при-

йоми і засоби, які є джерелом створення алгори-

тмічних і евристичних приписів для розв’язу-

вання задачі (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Структурні одиниці задачної і розв’язувальної систем 

 

Педагогічна задача виникає тоді, коли мож-

ливе не одне розв’язання, а вимагається знахо-

дження доцільного способу досягнення бажано-

го результату. Сам же процес розв’язування за-

дачі являє собою пошук виходу із утруднень або 

процес досягнення цілі, яка початково не відразу 

здається доступною [2, с. 54]. 

Продуктивно педагогічні задачі можуть бути 

розв’язані тільки за умови самостійних дій учнів, 

якщо вони підпорядковані у них формуванню 

знань, умінь, навичок і відношень. У цьому сми-

слі педагогічні задачі безпосередньо наближа-

ються до навчальних задач, основна відмінність 

яких від усяких інших в тому, що їх цілі і ре-

зультати зв’язані із зміною самого діючого 

суб’єкти, яка заключається в оволодінні визна-

ченими способами дій (Д.Б. Ельконін).  

Продуктивно педагогічні задачі можуть бути 

розв’язані тільки за умови самостійних дій учнів, 

якщо вони підпорядковані у них формуванню 

знань, умінь, навичок і відношень. У цьому сми-

слі педагогічні задачі безпосередньо наближа-

ються до навчальних задач, основна відмінність 

яких від усяких інших в тому, що їх цілі і ре-

зультати зв’язані із зміною самого діючого 

суб’єкти, яка заключається в оволодінні визна-

ченими способами дій (Д.Б. Ельконін).  

До педагогічних задач відносять: 

– задачі педагогічної діагностики (вивчення ти-

пу, характеру особистості, мислення, стилю по-

ведінки або спілкування і ін); з проектування 

змісту і відбору способів діяльності учнів; з ор-

ганізації діяльності учнів; з формування суспіль-

ної думки колективу; з переорієнтації учня; з 

зміни відношення до навчання; з закріплення 

звички та інтересу; з посилення самоконтролю 

слів і дій учня; з росту самостійності; на розви-

ток і виявлення творчості; з педагогічного сти-

мулювання; 

– задача з вибору прийомів і методів впливу на 

учня; 

– задачі на підвищення відповідальності, дисци-

плінованості і розвитку моральних якостей осо-

бистості; 
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– задачі на самовиховання. 

Етапи розв’язання педагогічної задачі: 

– постановка педагогічної задачі на основі аналі-

зу ситуації і конкретних умов; 

– конструювання способу педагогічної взаємодії 

(діяння) ; 

– процес розв’язання педагогічної задачі; 

– аналіз результатів розв’язання педагогічної за-

дачі. 

У теорії задач прийнято вирізняти способи і 

процес розв’язання задачі. Спосіб – це деяка си-

стема послідовно здійснюваних операцій (про-

цедур), яка призводить до розв’язання задачі. 

Він може мати алгоритмічний і квазіалгоритміч-

ний вигляд у залежності від ступеня жорсткості 

детермінації наступних операцій. Більшості пе-

дагогічних задач характерний квазіалгоритміч-

ний спосіб розв’язання. Слід зауважити, що для 

однієї і тієї ж педагогічної задачі завжди може 

бути знайдено не одне, а кілька рішень (норма-

тивних способів) в залежності від особистої «Я – 

концепції» педагога.  

 
 

Рис. 2. Класифікація методичних задач 

 

Реалізація способу педагогічної дії починається з 

орієнтувальної частини і нею закінчується. У 

противному разі розв’язання педагогічної задачі 

виявляється не закінченою. 

З способом розв’язання задачі тісно 

пов’язаний процес розв’язання задачі. Процес 

розв’язання задачі може бути описаний як реалі-

зація деякого способу, як «фрагмент функціону-

вання вирішувача», який здійснюється ним при 

розв’язанні задачі або з метою її розв’язання. 

При цьому при описі процесу розв’язування за-

дачі враховується не тільки операції самі по собі, 

які здійснює вирішувач, але також часові і енер-

гетичні витрати на їх здійснення та інші явища, 

що супроводжують цей процес. Відмінність 

розв’язування педагогічної задачі від способу 

дає можливість говорити про продуктивність і 

непродуктивність розв’язання педагогічної зада-

чі різними педагогами, в той час як спосіб сам по 

собі в більшості випадків нейтральний. Процес 

розв’язання педагогічної задачі – це завжди тво-

рчість. В його етапності виражається діалектика 

взаємопереходів теоретичного і практичного ми-

слення. Основний ефект розв’язання педагогіч-

них задач полягає в тому, щоб вибрати такі спо-

соби дій, при яких створювалася б проблемна 

ситуація для учнів. Усвідомлення учнями ство-

реної викладачем будь-якої проблемної ситуації 

набуває форми навчальної задачі. Специфіка на-

вчальної задачі, за Д.Б.Ельконіним, полягає в 

тому, щоб передбачені педагогом способи їх 

розв’язання могли б вести до зміни і психічного 

розвитку самих учнів [22]. Цим навчальні задачі 

відрізняються від усіх інших задач, ціль і ре-

зультат яких полягають не в зміні самого 

суб’єкту діяльності, а її предмету. 

Згідно з уявленнями про цілісний педагогіч-

ний процес поняття дидактична задача і виховна 

задача повинне розглядатися як видове по від-

ношенню до родового поняття «педагогічна за-

дача». 

Дидактичні задачі – це задачі управління на-

вчально-пізнавальною діяльністю (тобто учня-

ми). В них, на думку В.І. Загвязинського, завжди 

міститься протиріччя між їх вихідними і перспе-

ктивними параметрами. Розв’язування дидакти-
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чних задач повинно підвести учнів до умілого 

виконання двох категорій дій. Відповідно до 

цього виділяють дві групи задач. До першої гру-

пи належать дії, які складають навчальну діяль-

ність (навчальні дії), і задачі, на розв’язання 

яких спрямовані (або можуть бути спрямовані) 

ці дії (навчальні задачі). Другу групу становлять 

дії, яким учень повинен навчитися здійснювати 

(критеріальні дії), і задачі, які він повинен на-

вчитися розв’язувати (критеріальні задачі) [2, 

с. 139]  

У процесі вчення учні оволодівають способа-

ми розв’язування критеріальних задач, у тому 

числі моделями способів розв’язування. Їх успі-

шне розв’язання – показник досягнення цілей 

навчання за умови, що останні адекватно пред-

ставлені в системі критеріальних задач. Опис 

критеріальних задач подається в навчальних 

програмах у вигляді вимог до знань і умінь уч-

нів. 

 

 
 

Рис. 3. Модель управління технологією навчання на основі мотивації і розв’язання методичних задач 

 

Якщо задача – це мета за певних умов, то ме-

тою розв’язування методичної задачі буде ово-

лодіння методичними уміннями [12]. Прямим 

результатом розв’язування методичних задач є 

одержання методичних фактів: виділення основ-

ного і другорядного навчального матеріалу, ти-

пологія математичних задач; навчальний матері-

ал, організований у певну систему відповідно до 

поставленої мети; відбір засобів і прийомів на-

вчання для досягнення поставленої мети та ін. 

Як і будь-яка задача, методична задача 

розв’язується за допомогою певних дій і опера-

цій. Першою і суттєвою особливістю методич-

них дій є їх узгодженість з метою діяльності в 

цілому і конкретною методичною задачею зок-

рема.  

Кожна методична задача вимагає своїх, адек-

ватних їй методичних і навчальних дій. 

Дидактичні цілі, які можна поставити перед 

методичними задачами: 

– висунення і усвідомлення навчальної проблеми 

(проблем); 

– актуалізація знань і способів діяльності, нако-

пичення нових фактів 

– засвоєння навчального матеріалу і його уза-

гальнення; 

– закріплення і удосконалення знань, формуван-

ня методичних умінь і навичок; 
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– узагальнення і систематизація вивченого – за-

стосування знань, методичних умінь і навичок і 

способів діяльності в конкретній ситуації; 

– аналіз результатів навчання і розвитку студен-

тів, перевірка і оцінка одержаних ними знань, 

методичних умінь і навичок. 

На наш погляд, класифікацію методичних за-

дач можна представити таким чином (див. рис. 

2). Аналіз методичних задач на заняттях озброює 

студентів умінням використовувати емпіричне і 

теоретичне пізнання для проникнення в суть пе-

дагогічних явищ, а в результаті розв’язування їх 

майбутні вчителі отримують можливість форму-

вати уміння аналізувати педагогічні факти, спів-

ставляти і класифікувати, робити на основі цих 

процедур відповідні висновки і теоретичні уза-

гальнення. 

Ми розглядаємо розв’язання методичних за-

дач як засіб формування методичної компетент-

ності у майбутніх учителів. До основних (базо-

вих) методичних задач, які сприяють формуван-

ню методичної компетентності майбутнього 

вчителя математики, відносимо: формування у 

учнів уміння виділяти головне, суттєве в навча-

льному матеріалі шкільного курсу математики; 

виконання логіко-дидактичного аналізу навча-

льного матеріалу; визначення цілі навчання ма-

тематики; складання тестів контролю навченості 

математики; проектування технології навчання в 

умовах особистісно-орієнтованого навчання; ви-

значення типових помилок при вивченні теми і 

робота над ними; використання комп’ютера в 

навчальному процесі, розвиток критичного мис-

лення учнів при вивченні математики.  

 

 
 

Рис. 4. Модель процесу формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики 

 

 

Ми пропонуємо модель управління технологією 

навчання на основі розв’язування методичних 

задач (рис.3). Поетапне управління навчальним 
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процесом у вигляді систем методичних задач, 

формування умінь та професійного підходу до їх 

розв’язання. Задачний підхід вимагає застосу-

вання в навчальній роботі творчих методів: 

– задачі, які пропонуються студентам, повинні 

містити дослідницьку проблему, що вирішується 

за допомогою пошукових методів; 

– у процесі навчання розкривається творче 

мислення майбутніх педагогів. Модель процесу 

формування методичної компетентності майбут-

нього вчителя обґрунтована в роботах 

В.Г. Моторіної і має вигляд, зображений на 

рис. 4. 

На практичних заняттях формується компе-

тентність майбутніх спеціалістів у вигляді знань, 

умінь і навичок. Завдання викладача полягає в 

поясненні методичних задач з вказаної теми, в 

аналізі типових задач, відповідей на питання, які 

виникли у студентів, перевірці розв’язання ме-

тодичних задач, в управлінні процесом пізнання 

через безперервне формування мотивації. Один 

із таких методів полягає в тому, що студент, пе-

реходячи від розв’язання простих методичних 

задач до більш складних, продовжує весь час 

просуватися вперед, а контроль в кінці занять, 

окрім правильного розв’язання, ще враховує і 

час виконання. 

Модель управління технологією навчання на 

основі мотивації і розв’язання методичних задач 

включає блоки: ціль, зміст, засоби педагогічної 

комунікації, методичне забезпечення, контроль, 

корекцію, базові методичні задачі. 

Значення цієї системи полягає в тому, що на 

всіх етапах формування методичної компетент-

ності майбутнього вчителя – це творення себе, 

свого професійного потенціалу, своєї професій-

но-педагогічної культури. У практичному плані 

це виявляється у критичному ставленні майбут-

ніх учителів до результатів попередньої роботи і 

виробленні конструктивних ідей щодо вдоско-

налення своєї професійної діяльності, самовдос-

коналення. 
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Abstract. The Solution of Methodological Problems as Mean of Formation the Methodical Competence of the 

Future Teachers of Mathematics. Vodolazhenko A.V., Motorina V.G. On the basis of the analysis of literature on 

psychology it was found that the problem is a goal, which is given in certain circumstances. The process of finding con-

ditions for solving the problem is the essence of mental activity, which adequately disclosed in the process of solving 

tasks. The most complete, in our opinion, is the notion of tasks, which G.A.Ball offers, considering a problem with a re-

quirement that the activities of the entity. The notion of tasks is revealed in three aspects: as the purpose of the activity; 

a situation that requires the subject of a certain actions aimed at finding the unknown on the basis of ties with well-

known; a situation that requires the subject of a certain actions aimed at finding the unknown on the basis of its relations 

with the well-known conditions, when the subject is not fluent in the way of this action. In psychology the notion of 

problem characterizes the direction and purpose of human activities, the achievement of which is carried out in a certain 

way. In the common and special didactics the concept of «problem» is considered as a learning task, which is deter-

mined by the structure of the studied subject. Pedagogical task occurs at a time when no one solution. In the article the 

list of pedagogical tasks and stages of their solution is allocated; the problem solving process is justified. It’s pointed 

out that the purpose of the decision of the methodical task will be the methodological skills mastering. Also it’s indicat-

ed that there is a result of solving the methodological problems; didactic goals set before the instructional challenges. 

Performed classification of methodological problems: the level of complexity in content, for didactic purposes, by type 

of thinking. Main problems that contribute to the formation of methodical competence of the future teachers of mathe-

matics. Presents a model of the management technology based learning motivation and solution of methodological 

problems, which consists of blocks: objective, scope, pedagogical communication, methodological support, monitoring, 

correction, basic methodological problems. The process of the formation of methodical competence of a future teacher 

of mathematics consists of: the purpose of the formation of methodical competence of the future teachers of mathemat-

ics, tasks, content, personality of a student, technologies, training, conditions of formation of methodical competence of 

the teacher of mathematics, results and correction. The value of the system presented is that at all stages of the for-

mation of methodical competence of future teacher of creation itself, its professional capacity, their professional and 

pedagogical culture. 

Keywords: methodical problem, activities, entity, goal, the purpose of activity, pedagogical task, the problem 

solving process, learning technology. 

 

Аннотация. Решение методических задач как средство формирования методической компетентности бу-

дущего учителя математики. Водолаженко А.В., Моторина В.Г. На основе анализа психологической уста-

новлено, что задача – это цель, данная в определённых условиях. Процесс поиска условий для решения задачи 

составляет сущность умственной деятельности, которая достаточно полно раскрывается в процессе решения 

задач. Наиболее полным, на наш взгляд, есть понятие задачи, которое предлагает Г.А.Балл, рассматривая зада-

чу как требование к деятельности субъекта. Понятие задачи раскрывается в трёх аспектах: как цель деятельнос-

ти; как ситуация, которая требует от субъекта некоторого действия, направленного на нахождение неизвестного 

на основании связей с известными; как ситуация, которая требует от субъекта некоторого действия, направлен-

ного на нахождение неизвестного на основе его связей с известным в условиях, когда субъект не владеет спосо-

бом этого действия. Понятие задачи в психологии характеризует направленность и цель деятельности человека, 

достижение которой осуществляется определённым способом. В общей и частных дидактиках понятие «задача» 

рассматривают как учебную задачу, которая определяется через структуру изучаемого предмета. Педагогичес-

кая задача возникает тогда, когда невозможно одно решение. В работе выделены перечень педагогических за-

дач и этапы их решения; обоснован процесс решения задач; указано, что целью решения методической задачи 

будет овладение методическими умениями. Также указано, что есть результатом решения методических задач; 

дидактические цели, ставящиеся перед методическими задачами. Выполнена классификация методических за-

дач: по уровню сложности, по содержанию, по дидактическим целям, по типу мышления. Выделены основные 

(базовые) задачи, которые содействуют формированию методической компетентности будущего учителя мате-

матики. Представлена модель управления технологией обучения на основе мотивации и решения методических 

задач, которая состоит из блоков: цель, содержание, средства педагогической коммуникации, методическое 

обеспечение, контроль, коррекцию, базовые методические задачи. Процесс формирования методической ком-

петенции будущего учителя математики состоит из: цели формирования методической компетентности буду-

щего учителя математики, задачи, содержания, личности студента, технологии обучения, условий формирова-

ния методической компетентности учителя математики, результатов и коррекции. Значение представленной си-

стемы состоит в том, что на всех этапах формирования методической компетентности будущего учителя прои-

сходит создание себя, своего профессионального потенциала, своей профессионально-педагогической культу-

ры. 

Ключевые слова: методическая задача, деятельность, субъект, цель, цель деятельности, педагогическая за-

дача, процесс решения задач, технология обучения. 
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Герасименко Л.С.
 1
 

Організаційно-педагогічне забезпечення професійної адаптації викладачів іноземної мови  

в льотних навчальних закладах

                                                      
1
 Герасименко Людмила Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов,  

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету, м. Кіровоград, Україна 

 
Анотація. У статті визначається та обґрунтовується організаційні та педагогічні основи адаптації викладачів 

іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закладах. Розроблено й обґрунтовано модель 

реалізації системи адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних навчальних закла-

дах, де відзеркалено взаємозв’язки між завданнями, принципами, змістом, педагогічними умовами. Аналіз тео-

ретичних джерел дозволив виокремити такі компоненти в основі адаптації до професійної діяльності: мотива-

ційний, змістово-операційний, рефлексивний. Мета ефективної адаптації викладачів іноземної мови до професій-

ної діяльності в льотних навчальних закладах досягається за допомогою змісту, форм та методів. Змістом професій-

ної адаптації в льотних навчальних закладах визначено авіаційний складник професіограми викладача. Для реалізації 

запропонованої моделі ми пропонуємо такі форми роботи у процесі адаптаційних заходів для навчання викладачів 

іноземної мови: семінари, лекції, тренінги, індивідуальна робота, показові практичні заняття, екскурсії в аеропорт, 

відвідування занять інших викладачів, відвідування тренажерного центру, льотного підрозділу, метеостанції, 

аварійно-рятувальної служби. Адаптативні заходи вимагають упровадження інтерактивних методів навчання, 

проблемно-пошукові методів, тренінгу, перегляду та обговорення відеофільмів з аналізу авіаційних пригод і ка-

тастроф. 

Ключові слова: професійна адаптація, викладач іноземної мови, професіограма викладача, льотні навчальні 

заклади. 

 

Нові вимоги щодо формування викладача-

професіонала, зумовлені інтеграцією у глобаль-

ний освітній простір, ґрунтуються на гуманісти-

чних засадах, прагненні до творчості та 

комп’ютерній та педагогічній обізнаності. У 

контексті світових тенденцій українська система 

освіти зорієнтована на неперервність процесу 

навчання викладачів ВНЗ, що передбачає підви-

щення їх професійного рівня та потребу постій-

ного самовдосконалення. 

Аналіз досвіду освітньої практики засвідчує, 

що нині вкрай актуальною є проблема входжен-

ня молодих педагогів до нового педагогічного 

простору, зокрема авіаційної сфери. Гуманітарна 

спрямованість навчання на факультеті іноземних 

мов у педагогічних ВНЗ не дозволяє виклада-

чам-початківцям зрозуміти технічні аспекти у 

процесі викладання власної дисципліни. Окрім 

того, існують мотиваційні та соціальні фактори, 

що ускладнюють процес успішної професійної 

адаптації. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних 

досліджень показав, що проблему професійної 

адаптації педагога до роботи в навчальному за-

кладі представлено в роботах Я.В. Абсалямової, 

С.О. Гури, Г.В. Кондратьєвої, О.Г. Мороза, 

І.І. Облєс, М.І. Скубія, В.О. Сластьоніна, 

О.Г. Солодухової, С.М. Хатунцевої, Н.А. Чайкі-

ної. 

Метою статті є визначення та обґрунтування 

організаційних та педагогічних основ адаптації 

викладачів іноземної мови до професійної діяль-

ності в льотних навчальних закладах. 

Адаптація до професійної діяльності спрямо-

вана на кінцевий результат – становлення викла-

дача як професіонала. Професійне становлення 

фахівця є довготривалим процесом, який почи-

нається від обрання професії до перших років 

самостійної праці. За дослідженнями 

О.Г. Мороза, система професійної підготовки 

фахівця об’єднує такі основні етапи [4, c. 248]: 

професійну орієнтацію; професійний відбір; ада-

птацію першокурсника до умов ВНЗ; динаміку 

професійного становлення майбутнього фахівця 

в процесі підготовки у ВНЗ; діяльність випуск-

ника після закінчення ВНЗ, його професійну 

адаптацію. Для становлення професіонала всі 

етапи є значущими, проте початок професійної 

діяльності, його адаптація в трудовому колективі 

є достатньо обґрунтованими критеріями для оці-

нки рівня професійної підготовки. На нашу дум-

ку, реалізація адаптаційних заходів дозволить 

значною мірою уникнути таких негативних 

явищ, як нестабільність та плинність кадрів, по-

вільне зростання професійної майстерності мо-

лодого фахівця, конформізм і негативний стиль 

діяльності викладача-початківця. 

Проаналізувавши низку робіт з професійної 

адаптації (Я.В. Абсалямової, С.О. Гури, О.Г. Мо-

роза, І.І. Облєс, В.О. Сластьоніна, С.М. Хатунце-

вої), ми виокремлюємо такі компоненти адапта-

ції викладачів іноземної мови до професійної ді-

яльності в льотних навчальних закладах: моти-

ваційний, змістово-операційний, рефлексивний.  

Мотиваційний компонент об’єднує мотиви, 

мету, потреби в професійному навчанні, удоско-

наленні, самовихованні, саморозвитку, ціннісні 
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установки актуалізації в професійній діяльності, 

стимулює творчий прояв особи в професійній ді-

яльності. Він припускає наявність інтересу до 

професійної діяльності, який характеризує пот-

ребу людини в знаннях, в оволодінні ефектив-

ними способами організації професійної діяль-

ності. Крім того, мотиваційний компонент міс-

тить мотиви здійснення педагогічної діяльності, 

спрямованість на передачу сукупності знань і 

розвиток особистості курсантів та систему цінні-

сних орієнтацій, смислових установок, якими 

керується педагог. Критерієм оцінювання сфор-

мованості мотиваційного компонента є доміну-

вання внутрішньої мотивації до професійної дія-

льності. Ми виокремлюємо такі показники моти-

ваційного компонента адаптації до професійної 

діяльності викладача іноземної мови в льотному 

навчальному закладі: прагнення до самовдоско-

налення та самореалізації, задоволення педагогі-

чною професією, орієнтування на успіх.  

Змістово-операційний компонент є системою 

особистісно-привласнених знань щодо самоор-

ганізації і самовдосконалення в професійній дія-

льності, знання з психолого-педагогічних, фун-

даментальних і предметно-педагогічних дисцип-

лін, які розкривають зміст майбутньої виклада-

цької діяльності, та системою умінь і навичок 

саморозвивальної та саморегуляційної діяльності 

викладача, практичних умінь та навичок самоп-

роектування в предметно-педагогічній діяльнос-

ті. 

У змістово-операційному компоненті ми роз-

межовуємо критерій – якість системи професій-

них знань педагогічного процесу та сформова-

ність умінь і навичок професійної діяльності ви-

кладача льотного навчального закладу.  

Вивчивши діяльність викладача іноземної 

мови в льотному навчальному закладі та проана-

лізувавши літературу, в якій розглянуто змістов-

ний та операційний компонент педагогічної дія-

льності загалом (В.В. Панчук, О.М. Пєхота), ми 

виокремили систему професійних знань викла-

дача іноземних мов льотних навчальних закла-

дів, що об’єднує: методичні знання; психолого-

педагогічні знання; авіаційні базові знання.  

Психолого-педагогічні вміння, за 

А.І. Кузьмінським [3], є важливим компонентом 

педагогічної майстерності. До умінь і навичок 

професійної діяльності викладача льотного на-

вчального закладу належать організаторські, 

конструктивні, комунікативні, дидактичні, пер-

цептивні, сугестивні, пізнавальні, прикладні 

вміння.  

Отже, у змістово-операційному критерію ми 

виокремлюємо такі показники: методичні та 

психолого-педагогічні, базові авіаційні знання; 

організаторські, конструктивні, комунікативні, 

дидактичні, перцептивні, сугестивні, пізнаваль-

ні, прикладні уміння. 

Рефлексивний компонент передбачає форму-

вання у викладачів цілісного уявлення про сут-

ність викладацької діяльності в льотних навча-

льних закладах, про зміст професійної компетен-

тності викладача, про сутність феномена рефле-

ксії, про відповідність власних рис професійним 

якостям викладача іноземних мов льотного на-

вчального закладу. Рівень розвитку рефлексив-

них властивостей особистості є визначальним 

фактором досягнення людиною високого профе-

сіоналізму у своїй справі. Рефлексія як система 

інформативних зворотних зв’язків відіграє вели-

ку роль у розвитку особистості, її діяльності, 

стосунках і взаємодіях. Рефлексивний компо-

нент ґрунтується на засадах самопізнання, само-

організації, саморегуляції, саморозвитку та са-

мореалізації. Самопізнання і самоорганізація за-

безпечують адекватне розуміння власних мож-

ливостей і ресурсів. Самоорганізація упорядко-

вує правильне використання останніх у процесі 

організації складних видів діяльності. Саморегу-

ляція, особливо емоційна, дозволяє подолати де-

структивний вплив стресорів екстремальних си-

туацій. Без саморозвитку працівник швидко ви-

черпує свої можливості в постійно змінюваних 

ситуаціях трудової діяльності. Самореалізація 

так само, як і самоактуалізація, є важливим про-

дуктивним процесом виявлення професійного 

потенціалу, особистісної, суб’єктивної сутності 

працівника. Критерієм рефлексивного компоне-

нта ми вважаємо оцінювання професійної діяль-

ності. Показниками цього критерію є здатність 

до самоаналізу, стійкість професійної самооцін-

ки, оцінювання власної поведінки. 

Отже, інтегральна єдність мотиваційного, 

змістово-операційного та рефлексивного компо-

нентів готовності до професійної діяльності ви-

кладача іноземної мови в льотних навчальних 

закладах створює передумову успішної адапта-

ції. Розвиток усіх показників компонентів готов-

ності викладача до професійної діяльності спри-

ятиме покращенню адаптаційного періоду. 

Ефективність процесу адаптації базується на 

загальнодидактичних і специфічних принципах, 

властивих дорослим людям, які вже є сформова-

ними особистостями – принципах андрагогіки. 

За словами С.І. Змєєва, доросла людина має дос-

татній рівень самосвідомості, життєвого досвіду, 

розуміння мети навчання та шляхів реалізації 

здобутих знань, умінь і навичок, особистісних 

якостей та ціннісних орієнтацій [2, c. 33]. Про-

аналізувавши основні принципи андрагогіки, ми 

розмежовуємо такі специфічні принципи: домі-

нування самостійного навчання; опора на досвід 

суб’єктів навчання;індивідуалізація навчання 
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(створення індивідуальних програм навчання); 

системність навчання; контекстність навчання (у 

льотних навчальних закладах викладачі отрима-

ють знання для того, щоб викладати курсантам з 

позицій їхніх майбутніх авіаційних спеціальнос-

тей); актуалізація результатів навчання (застосу-

вання на практиці); елективність навчання (сво-

бода при виборі цілей, змісту, форм, методів, 

джерел, засобів, термінів, місця і оцінювання ре-

зультатів). 

Здійснення освітнього процесу адаптаційного 

періоду та подальшого становлення викладача 

іноземних мов можливе на базі шкіл та лабора-

торій, створених на кафедрах іноземних мов 

льотних навчальних закладів, що мають на меті 

організаційно забезпечити оптимальні умови для 

розвитку знань, умінь і навичок, професійно ва-

жливих якостей викладачів для подальшого ефе-

ктивного функціонування. Досягнення мети на-

вчального процесу викладачів забезпечується 

змістом, методами та прийомами. Зміст адаптації 

викладачів іноземної мови до професійної діяль-

ності в льотних навчальних закладах об’єднує: 

сутність та особливості діяльності викладача 

іноземної мови в льотному навчальному закладі; 

викладання іноземної мови як фактору безпеки 

польотів; професійне становлення й постійне 

самовдосконалення викладачів. Зміст адаптації 

викладача іноземної мови саме до льотного на-

вчального закладу визначається авіаційним 

складником професіограми викладача, який від-

дзеркалює основні функції та вимоги до педаго-

га льотного навчального закладу, базові авіацій-

ні знання, уміння й навички, інтегративні профе-

сійні якості. Професіограма базується на змісті 

діяльності та об’єднує базові знання та вміння 

згідно з навчальною, науковою, методичною, ор-

ганізаційною та виховною діяльністю. З-поміж 

умінь до кожного виду діяльності розмежовуємо 

такі: гностичні, прогностичні, дидактичні, орга-

нізаційні, рефлексивні. 

До базових знань з навчальної діяльності на-

лежать: фразеологія радіообміну; базова авіацій-

на термінологія з авіаційних дисциплін; зміст 

основних документів ІКАО (ІКАО Doc. 4444, 

ІКАО Doc. 9432, ІКАО Doc. 9835). Базовими 

вміннями з навчальної діяльності є: встановлю-

вання міжпредметних зв’язків іноземної мови та 

авіаційних технічних дисциплін; прогнозування 

перебігу та результатів викладання авіаційної 

англійської мови; розробка навчального матеріа-

лу з іноземної мови професійного спрямування, 

організація практичних занять, використання 

найбільш раціональних форм і методів; активі-

зування навчально-професійної діяльності кур-

сантів; аналіз власної професійної діяльності з 

позиції навчання іноземній мові професійного 

спрямування. 

Знання спеціально-наукової методології дос-

ліджень; авіаційної педагогіки та психології; ме-

тодологічних засад підготовки операторів склад-

них систем дають змогу організувати наукову 

діяльність викладача іноземної мови льотного 

навчального закладу. До базових умінь наукової 

діяльності належать: формулювання мети, про-

блеми, гіпотези, завдань дослідження з проблеми 

авіаційної педагогіки; створення моделі науко-

вого пошуку, побудова системи наукових гіпотез 

та доказів; аналіз зв’язків між явищами; аналіз 

власної наукової діяльності; розробка й адапта-

ція методів наукових досліджень авіаційної пе-

дагогіки; оволодіння способами активізації нау-

кової діяльності курсантів та реалізація резуль-

татів наукових досліджень у педагогічній прак-

тиці; аналіз власної наукової діяльності. 

Методична діяльність викладача іноземної 

мови льотного навчального закладу передбачає 

володіння знаннями нормативно-правового за-

безпечення підготовки авіаційних фахівців, ме-

тодики викладання «Професійно-орієнтованої 

англійської мови». Методична діяльність вима-

гає досягнення таких умінь: складання навчаль-

ної робочої документації; розробка моделі на-

вчальної діяльності курсантів; розробка та впро-

вадження нових методів навчання авіаційної ан-

глійської мови; складання навчального матеріа-

лу, структурувати матеріал; аналіз ефективності 

професійної підготовки, методів організації на-

вчально-виховного процесу. 

Організаційна діяльність в льотних навчаль-

них закладах вимагає базових знань нормативно-

правових засад організації навчально-виховного 

процесу льотного навчального закладу, тенден-

цій розвитку, основних напрямів та результатів 

наукових пошуків у галузі авіації; основ проф-

орієнтаційної роботи в авіації. Базовими уміння-

ми організаційної роботи є: передбачення інди-

відуально-психологічної схильності особистості 

до авіаційних спеціальностей; аналіз стану та те-

нденцій розвитку професійного простору авіа-

ційних спеціальностей, вимог до майбутнього 

авіаційного фахівця; розробка й адаптація мето-

дів діагностики, технології профорієнтаційної 

роботи; мотивування курсантів до участі у вихо-

вній роботі, у наукових конференціях і семіна-

рах. 

Виховна діяльність у льотних навчальних за-

кладах об’єднує базові знання нормативно-

правових засад організації навчально-виховного 

процесу льотного навчального закладу, знання 

статуту льотного навчального закладу. Базовими 

вміннями виховної діяльності є: моделювання 

виховного і професійного простору становлення 

та розвитку майбутнього авіаційного фахівця; 
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встановлення психологічного контакту з курсан-

тами; створення комфортного психологічного 

клімату в освітньому процесі; підтримка органі-

заційно-стройового режиму льотного навчально-

го закладу; аналіз рівень власної обізнаності в 

авіаційній сфері. 

 
Рис. 1. Модель реалізації системи адаптації викладачів іноземної мови до професійної діяльності в льотних на-

вчальних закладах 

Професійні якості педагога ми розглядаємо 

згідно дослідження О.І. Гури [1] у межах підсис-

тем професійного мислення, професійної спря-

мованості, експресивної, організаторської та ко-

мунікативної підсистем. Професійне мислення 

об’єднує аналітичний склад, самостійність, гну-

чкість, динамічність, критичність, продуктив-

ність, творчість. У підсистему професійної 

спрямованості входять принциповість, високий 

рівень професійної мотивації, адекватна самоо-

цінка, адекватний рівень домагань, цілеспрямо-

ваність, гуманістична спрямованість, ідейна пе-
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реконаність, позитивне ставлення до самого се-

бе. Експресивна підсистема містить емоційну-

вольову стабільність, стійкість до стресу, опти-

мізм, емоційну сприйнятливість, витримку, оп-

тимістичність, самоконтроль. Організаторська 

підсистема передбачає наявність таких якостей: 

відповідальності, вимогливості, працездатності, 

ініціативності, наполегливості. До якостей ко-

мунікативної підсистеми належать контактність, 

емпатійність, терпимість, тактовність, рефлекси-

вність, толерантність [1, с. 70].  

У процесі реалізації адаптаційних заходів для 

викладачів доцільно використовувати такі мето-

ди навчання: інтерактивні, тренінг, проблемно-

пошукові, метод перегляду та обговорення віде-

офільмів з аналізу авіаційних пригод і катаст-

роф. 

Одним з найбільш важливих етапів дослі-

дження є побудова моделі явища, що досліджу-

ється, тобто уявного або умовного образу, що ві-

дтворює його найважливіші властивості за до-

помогою системи спеціально розроблених зна-

ків. У педагогіці моделювання як засіб пізнання 

складних педагогічних феноменів є часто єди-

ним методом віддзеркалення системи організації 

педагогічного процесу. Здійснений теоретичний 

аналіз проблеми професійної адаптації й поло-

жень, що регламентують організацію освітнього 

процесу в льотних навчальних закладах, дає змо-

гу створити модель реалізації системи адаптації 

викладачів іноземних мов до професійної діяль-

ності в льотних навчальних закладах (рис. 1.). В 

основу моделі покладено мету, педагогічні умо-

ви, компоненти професійної адаптації, принци-

пи, зміст, завдання, методи та прийоми, форми, 

критерії, показники, рівні адаптованості й ре-

зультат. 

Отже, розроблена та обґрунтована нами мо-

дель адаптації викладачів до професійної діяль-

ності в льотних навчальних закладах дозволить 

наочно представити взаємодію мети, завдань, 

педагогічних умов, принципів, змісту, форм і 

методів навчання для досягнення результату, 

критеріями якого є мотиваційний, змістово-

операційний та рефлексивний компоненти про-

фесійної адаптації з відповідними показниками. 
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Gerasimenko L. Organizational and Pedagogical Provision of Foreign Language Teachers’ Professional Adapta-

tion in the Flying Educational Institutions 

Abstract. The article formulates and grounds organizational and pedagogical provision of foreign language teachers’ 

professional adaptation in the flying educational institutions. The theoretical analysis gives opportunity to define peda-

gogical conditions which determine the effectiveness of Foreign Language teachers’ professional adaptation, such as in-

tegration of aviation subjects and Foreign Language, development of teachers’ pedagogical responsibility, motivation to 

self-development and self-education.  There has been worked out the pedagogical model of Foreign Language teachers’ 

professional adaptation system in flying educational institutions. Having analyzed theoretical sources we suggest the 

following components of adaptation to the professional activity: motivation, content-operational, reflexive. The criteria 

and measures of every component have been defined. The criterion of the motivation component is inner professional 

motivation predominance, the criterion of the content-operational one is the quality of professional pedagogical 

knowledge and presence of professional skills, the criterion of the reflexive component is professional activity evalua-

tion. The criteria and levels of teachers’ adaptation to the professional activity flying educational institutions have been 

revealed. The measures determining professional motivation formation levels are the following: self-development and 

self-fulfilment drive, pedagogical profession satisfaction, success orientation, professional knowledge (tutorial, psycho-

logical, pedagogical, basic aviation), numerous skills (managerial, construction, communicative, training, perceptive, 

suggestive, cognitive, practical), self-analysis ability, professional self-esteem resistance, own behavior evaluation. The 

goal of effective foreign language teachers’ professional adaptation is achieved with the help of learning content, forms 

and methods. The content of teachers’ professional adaptation in the flying educational institutions is the aviation con-

stituent of the teachers’ job description. We suggest the following forms of study in the process of adaptation: seminars, 

lections, trainings, individual work, demonstrative practical lessons, excursions to an airport, visiting other teachers’ 

lessons, visiting simulator training centre, and others. Adaptation measures require interaction and problematic teaching 

methods, trainings, watching and discussing films ‘Air Crashes Investigations’. 

Keywords: professional adaptation, Foreign Language teachers, teachers’ job description, flight educational institu-

tions. 
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Герасименко Л.С. Организационно-педагогическое обеспечение профессиональной адаптации препода-

вателей иностранного языка в летных учебных заведениях 

Аннотация. В статье выделяется и обосновывается организационные и педагогические основы адаптации пре-

подавателей иностранного языка к профессиональной деятельности в летных учебных заведениях. Анализ тео-

ретических основ дал возможность определить педагогические условия, от реализации которых зависит успеш-

ность адаптации преподавателя иностранного языка к профессиональной деятельности в летных учебных заве-

дениях, а именно: интеграция дисциплин авиационного содержания и дисциплины «Иностранный язык»; раз-

витие педагогической ответственности у преподавателей иностранного языка; мотивация к саморазвитию и са-

мообразованию. Разработана и обоснована модель реализации системы адаптации преподавателей иностранно-

го языка к профессиональной деятельности в летных учебных заведениях. Анализ теоретических источников 

позволил выделить следующие компоненты в основе адаптации к профессиональной деятельности: мотиваци-

онный, содержательно-операционный, рефлексивный. Выделены критерии и показатели каждого компонента. 

Критерием мотивационного компонента является доминирование внутренней мотивации к профессиональной 

деятельности, содержательно-операционного – качество системы профессиональных знаний педагогического 

процесса и сформированность умений и навыков профессиональной деятельности преподавателя летного учеб-

ного заведения, рефлексивного - оценка профессиональной деятельности. Показатели, определяющие уровни 

формирования профессиональной мотивации следующие: стремление к самосовершенствованию и самореали-

зации; удовлетворения педагогической профессии; ориентация на успех; методические и психолого-

педагогические, базовые авиационные знания; организаторские, конструктивные, коммуникативные, дидакти-

ческие, перцептивные, суггестивные, познавательные, прикладные умения; способность к самоанализу; устой-

чивость профессиональной самооценки; оценки собственного поведения. Цель эффективной адаптации препо-

давателей иностранного языка к профессиональной деятельности в летных учебных заведениях достигается с 

помощью содержания, форм и методов. Содержанием профессиональной адаптации в летных учебных заведе-

ниях является авиационная составляющая профессиограммы преподавателя. Для реализации предложенной 

модели мы определяем следующие формы работы в процессе адаптационных мероприятий для обучения пре-

подавателей иностранного языка: семинары, лекции, тренинги, индивидуальная работа, показательные практи-

ческие занятия, экскурсии в аэропорт, посещение занятий других преподавателей, посещение тренажерного 

центра, летного подразделения, метеостанции, аварийно-спасательной службы. Адаптативные мероприятия 

требуют внедрения интерактивных методов обучения, проблемно-поисковых методов, тренингов, просмотра и 

обсуждения видеофильмов по анализу авиационных происшествий и катастроф. 

Ключевые слова: профессиональная адаптация, преподаватель иностранного языка, профессиограмма пре-

подавателя, летные учебные заведения. 
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Эвристическое обучение как способ формирования  

профессионально-интеллектуальной мобильности будущих учителей
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Аннотация. В статье рассматриваться эвристическое обучение как способ формирование профессионально ин-

теллектуальной мобильности учителей. Создание максимальных условий для развития профессиональной мо-

бильности и саморазвития личности, активного использования эвристического обучения в обучающей деятель-

ности. 

Ключевые слова: мобильность, профессионально-интеллектуальная мобильность, формирование, эвристи-

ческое обучение, будущий учитель. 

 

Рост значимости формирования профессиональ-

ной мобильности будущих учителей объясняется 

особенностями социально-экономического раз-

вития Украины. Меняющиеся условия рыночных 

отношений, глобальные процессы интеграции, 

все шире интеллектуализация труда, информати-

зация общества требуют от будущих учителей не 

только соответствующего объема фундамен-

тальных знаний, профессиональной компетент-

ности, но и высокого интеллектуального разви-

тия, определенных личностных качеств, нового 

типа мыслительной деятельности. Только про-

фессионально мобильные личности смогут адап-

тироваться в условиях радикальных изменений 

окружающего мира. Не случайно в Националь-

ной доктрине развития образования Украины в 

XXI веке отмечена необходимость обеспечения 

высокого профессионализма, конкурентоспо-
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собности и мобильности современных специали-

стов. 

Современные приоритеты развития образова-

ния обусловливают потребность в подготовке 

специалистов, способных к творческому труду, 

профессионального развития и совершенствова-

ния, освоение и внедрение новых образователь-

ных технологий. Поэтому подготовка будущих 

учителей в нынешних условиях должна обеспе-

чивать оптимальные предпосылки для самореа-

лизации личности, раскрытия всех заложенных в 

ней потенциальных задатков, сил, способностей, 

способности к творчеству, принятию нестан-

дартных и оперативных решений.  

Профессиональная мобильность предполагает 

развитие умений и формирование навыков само-

стоятельной работы, стремление к творческому 

поиску, решению учебных и профессиональных 

задач, где очень часто учителю приходится при-

нимать решения как в типичных (спланирован-

ных), так и нетипичных (внезапно возникающих) 

ситуациях учебного процесса. Поэтому пробле-

ма формирования профессионального мышления 

будущих учителей в процессе профессиональной 

мобильности является актуальной, поскольку 

связана с решением учебных и профессиональ-

ных задач в педагогической деятельности.  

Анализ последних исследований и публика-

ций. Проблема формирования профессиональ-

ной мобильности будущего учителя является 

предметом исследований многих ученых: 

И. Гальперина, Д. Завалишина, Л. Засекин, 

М. Кашапова, Ю. Корнилова, Ю. Кулюткина, 

А. Маркова, Н. Повьякель, С. Рубинштейна, 

Б. Теплова, А. Тихомирова и др. 

Целью этой статьи является исследование 

научных подходов к анализу содержания и ха-

рактеристик профессиональной мобильности и 

раскрыть возможности эвристического обучения 

для формирования профессионально-

интеллектуальной мобильности будущих учите-

лей. 

Изложение основного материала. В психо-

лого-педагогической литературе отмечено, что 

процесс формирования профессиональной мо-

бильности будущих учителей является долго-

временным, который сопровождается преодоле-

нием трудностей в профессиональной деятель-

ности: отойти от изученного образца в препода-

вании; критически относиться к отбору учебной 

информации, быть открытым к новым идеям, 

подходов; творчески применять различные ме-

тоды и медики обучения; быстро ориентировать-

ся в возникающих педагогических ситуациях, 

осуществлять поиск оригинальных способов ре-

шения учебных и профессиональных задач; про-

гнозировать и предвидеть возможные результа-

ты собственной педагогической деятельности. 

Одним из показателей сформированности про-

фессиональной мобильности у будущих учите-

лей должно стать осознание ими своей деятель-

ности как непрерывного процесса решения 

учебных и профессиональных задач, решение 

которых требует от учителя постоянного ум-

ственного напряжения, поэтому формирование 

профессиональной мобильности обеспечивает 

учителя знаниями и умениями, необходимых 

ему для успешного выполнения профессиональ-

ных действий и когда необходимо перевести си-

туацию из одного состояния в другое: транс-

формировать одну систему знаний, умений и 

навыков в другую. 

Из анализа работ [3, 5] мы определили, что 

алгоритм решения учебных и профессиональных 

задач как совокупность и последовательность 

действий состоит из анализа, систематизации 

фактов, формулировка задачи, конструирования, 

контроля и оценки результатов учебного процес-

са.  

Итак, на основе анализа научных исследова-

ний [5, 7, 8] процесс формирования профессио-

нальной мобильности будущих учителей, можно 

определить как процесс решения учебных и 

профессиональных задач в педагогической дея-

тельности. [3] 

Некоторые ученые (С. Каплина, С. Кугель, 

Р. Рывкина) считают, что мобильность присущая 

любому познавательному процессу, в том числе 

и той его форме, которая реализуется в учебном 

процессе. Поскольку «мобильность» означает 

подвижность, движение человека в его жизнеде-

ятельности, суть ее развития, то ее проявления 

важно раскрывать в отношении всех компонен-

тов, обеспечивающих процессы жизнедеятель-

ности и обучения. Профессионально-

интеллектуальная мобильность проявляется в 

различных видах практической деятельности и 

направлено на решение специфических задач 

при определенных условиях, самостоятельно 

решать учебные задачи, поскольку именно ис-

полнение всегда стимулирует к дальнейшей 

успешной профессиональной деятельности; дей-

ствовать оперативно в зависимости от изменения 

существующей деятельности и изменений в 

принятии решений в соответствии с новой ин-

формации, принятия нестандартных решений в 

различных педагогических ситуациях, широко 

оценивать круг вопросов и фактов посредством 

собственного опыта, искать все возможные спо-

собы решения учебных и профессиональных за-

дач; критически соотносить способы решений с 

объективными условиями задачи, обосновывать, 

аргументировать собственные позиции. 
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Мобильный учитель должен развивать твор-

ческий потенциал, находить в условиях задачи 

наиболее существенное, отличать главные связи 

и закономерности от несущественных, второсте-

пенных, выполнять задачи в кратчайшие сроки, 

быстро ориентироваться в условиях задачи. 

Успешность процесса формирования профес-

сиональной мобильности будущего учителя за-

висит от развития его творческих способностей, 

ведь индивидуальные свойства, или «внутрен-

ние» личностные свойства включают в себя все 

самобытное и оригинальное, творческое. Твор-

ческие способности личности содержится в ее 

подвижности, что творит и создает себя и мир 

вокруг себя, в основе которой заложены особые 

свойства личности. Мы разделяем мнение уче-

ных (Е. Иванченко, Ю. Калиновского и др.) о 

том, что мобильность вбирает в себя все инди-

видуальные, особые свойства личности: и спо-

собность к самосовершенствованию, и способ-

ность к самобытности и творческие акты, обес-

печивающие творческий процесс. Поэтому со-

временная цивилизация ставит требования к 

стилю мышления учителя (скорость, темп, эф-

фективность, интенсивность, оперативность, 

быстрое реагирование). 

Способности к профессиональной мобильно-

сти предусматривают развитые креативность, 

критичность мышления и когнитивные способ-

ности.  

Анализ научной литературы дал основания 

выяснить, что мобильность является важной ха-

рактеристикой интеллекта личности. Интеллек-

туальная мобильность, как один из показателей 

профессиональной мобильности играет ориен-

тировочную роль, способствует ее самоопреде-

лению, самореализации и самоактуализации, яв-

ляется показателем уровня интеллектуального 

развития личности, критерием ее социальной 

адаптации. 

Интеллектуальную мобильность определяем 

как интегративное личностное образование, 

включающее интеллектуальные умения, творче-

ские способности и личностные качества, кото-

рые дают возможность учителям быстро нахо-

дить, обрабатывать и применять информацию, 

принимать решения и оперативно действовать в 

стандартных и нестандартных ситуациях, эф-

фективно реализовывать полученные знания в 

практической деятельности, выбирать опти-

мальные способы выполнения профессиональ-

ных задач как репродуктивного, так и творческо-

го характера. 

 Интеллектуальная мобильность личности 

прежде всего проявляется в интеллектуальных 

умениях, основой которых является мыслитель-

ные операции, обеспечивающие обнаружение, 

обработку и применение информации в учебном 

процессе. Успешность формирования интеллек-

туальной мобильности будущих учителей во 

многом обусловлено их личностными качества-

ми (энергичность, решительность, воля, актив-

ность, самостоятельность, деловитость, осмот-

рительность, способность к принятию решений). 

Особенности интеллектуальной мобильности 

связаны с совершенствованием в них формаль-

но-логического и формально-операционного 

мышления, качественными изменениями всех 

сторон их психической деятельности, способ-

ствующей овладению сложными интеллектуаль-

ными операциями анализа и синтеза, теоретиче-

ского обобщения и абстрагирования, аргумента-

ции и доказательства, умениями устанавливать 

причинно-следственные связи и т.п. 

По нашему мнению, в процессе формирова-

ния профессиональной мобильности будущих 

учителей целесообразно применять методы эв-

ристического обучения, предложенные 

А. Хуторским, среди которых ученый выделяет 

когнитивные, креативные, оргдеятельностные. К 

когнитивным методам относятся сравнение, ана-

логии, синтез, классификации и др. Оргдеятель-

ностные методы обучения предусматривают 

овладение учебным целенаправленным планиро-

ванием, организацию контроля и оценки работы, 

осуществление педагогической рефлексии при 

проведении занятий по педагогике. К традици-

онным методам креативного типа эвристическо-

го обучения относятся: «мозговой штурм», ме-

тод эмпатии, методы сенектики, морфологиче-

ского ящика. Цель этих методов – обеспечить 

логическую опору для создания образовательной 

продукции. 

 К наиболее эффективным эвристическим ме-

тодам можно отнести: метод эвристических во-

просов, сравнение, эвристическое наблюдение, 

метод эвристического исследования, конструи-

рование понятий, метод гипотез, метод ошибок, 

метод прогнозирования, метод «если бы ...», ме-

тод сочинения, гиперболизации, агглютинации и 

другие.  

К видами эвристической деятельности, к ко-

торым мы относим: конструирование собствен-

ных профессиональных мотивов; эвристическую 

беседу; собственную трансформацию основных 

профессиональных определений, толкований, 

закономерностей; сопоставления, сравнения, 

обобщения основных признаков; генерацию 

идей, развитие эмпирических знаний до уровня 

теоретических; решения эвристических задач; 

моделирования производственных ситуаций бу-

дущей профессиональной деятельности. Задача 

эвристической образовательной деятельности–

конструирование собственного образования че-
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рез сотворение продуктов, входящих в содержа-

ние этого образования.  

Для решения эвристических задач будущий 

учитель должен обладать профессионально мо-

бильными качествами, такими как: креативные 

(воображение, вдохновение, интуиция, неорди-

нарность, изобретательность, чувство новизны, 

независимость, склонность к риску, прогнозиру-

емость и др.), когнитивные (любознательность, 

проницательность, увлеченность, сообразитель-

ность, аналитичность, поиск проблем, способ-

ность к экспериментам и др.)., оргдеятельност-

ные или методологические (целеполагание, 

устойчивость в достижении цели, планирование, 

гибкость и вариативность действий, коммуника-

тивность, смысловое видение, рефлексивность, 

самоанализ, самооценка и др.). 

Очень важно учить будущих учителей само-

стоятельно выполнять эвристические задачи, а 

также правильно организовывать поисковую де-

ятельность. Они должны не просто использовать 

проблемно-поисковые методы обучения (про-

блемное изложение материала или частично-

поисковый метод), но и подчеркивать при этом, 

какой именно метод ним применяется в кон-

кретной ситуации. К ним относится, прежде все-

го, алгоритмизация процесса обучения: установ-

ление определенной последовательности выпол-

нения умственных действий при решении зада-

чи. При этом следует помнить, что алгоритмиза-

ция – не только репродуктивный процесс ис-

пользования готовых алгоритмов. Выявление, 

установление алгоритмов – процесс творческий. 

В дидактическом отношении такой способ алго-

ритмизации наиболее продуктивный. В методи-

ческом – способствует формированию не только 

интеллектуальных, но и педагогических умений. 

Обучая как выявить алгоритм, мы одновременно 

решаем две задачи: формируем у будущих учи-

телей эвристическое мышление и показываем, 

как такое мышление развивать у школьников.  

В эвристическом обучении также формирует-

ся умение выдвигать гипотезы, то есть развива-

ется видение путей решения проблемы. Студен-

ты часто не уверены в правильности своего ва-

рианта решения, не решаются высказать мнение. 

Для активизации мобильности будущих учите-

лей и эффективного формирования интеллекту-

альных умений целесообразно использовать 

упражнения с применением интерактивных тех-

нологий обучения. Стоит заметить, что рассмот-

рение и анализ эвристических ситуаций форми-

рует у будущих учителей не только умение ре-

шать проблемы, но и способность их видеть, по-

нимать, ставить перед собой, что не менее важно 

для формирования интеллектуальных умений. 

Так, например, технология «брейсторминг» 

или «мозговой штурм» [1,19-21] предусматрива-

ет исключение критики при высказывании лю-

бых гипотез, наоборот, поощряется высказыва-

ние необычных, «диких» идей, приветствуется 

максимальное количество идей за ограниченное 

время и быстрая их фиксация, комбинирования, 

улучшение, развитие идей независимо от того, 

кем они были высказаны. 

Работать над проблемой можно и «синекти-

ческий методом» (методом аналогий), предло-

женным американским психологом У.-Д. Гордо-

ном. Цель этого метода - поиск творческих 

находок путем тренировки воображения и объ-

единения несовместимых элементов, преобразо-

вание необычного на привычное и наоборот. 

При этом главное увидеть в новой, непривычной 

ситуации, проблеме что-то знакомое, такое, что 

решается известными способами.  

Выводы. Обобщая результаты теоретических 

исследований, мы пришли к выводу, что про-

фессиональная мобильность будущего учителя - 

это интегративная качество, сочетающее в себе: 

сложившуюся внутреннюю потребность в про-

фессиональной мобильности личности, что явля-

ется необходимым для успешности личности в 

современном обществе, которая проявляется в 

деятельности и обеспечивает самоопределение. 

Определяющими характеристиками профессио-

нально мобильного учителя становятся самосто-

ятельность, нестандартность мышления и дей-

ствий, эффективность решения профессиональ-

ных и жизненных задач разного уровня и спо-

собность быть субъектом профессионального 

развития. 
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Guba Y.A. Heuristic teaching as method of forming of professional intellectual mobility of future teachers 

Abstract. In article the author considers pedagogical aspects of a problem ofprofessional mobility; makes definition of 

professional mobility and allocates the basic pedagogical approaches to the decision of this problem. Current priorities 

of education are responsible for the need to train specialists capable of creative work, professional development and im-

provement, development and implementation of new educational technologies. Therefore, training of future teachers in 

the current environment should provide optimal conditions for self-realization, disclosure of all potential inherent in her 

instincts, strength, ability, creativity, acceptance of non-standard and operational decision. Professional mobility in-

volves the development of skills and the skills of independent work, the pursuit of creative solutions, the decision of ed-

ucational and professional goals, where very often the teacher has to make decisions in a typical (planned) and atypical 

(sudden-onset) cases of the educational process. Therefore, the problem of formation of professional thinking of the fu-

ture teachers in the process of occupational mobility is relevant, as it is connected with the solution of educational and 

professional goals in teaching work. The process of formation of professional mobility of the future teachers is a long-

term, which is accompanied by overcoming difficulties in professional work: to move away from the studied sample in 

teaching, critical of the selection of educational information, to be open to new ideas, approaches, creative use of vari-

ous techniques and medical education; quickly navigate the emerging pedagogical situations, search for original ways to 

address educational and professional goals, forecast and anticipate possible outcomes of their own teaching. One meas-

ure of the formation of professional mobility of students should be the realization of their activities as a continuous pro-

cess of learning and professional tasks. Professional mobility is manifested in various forms of practice and addresses 

the specific tasks, under certain conditions, to decide learning tasks, as it is always stimulating performance to the con-

tinued success of professional work; act promptly in response to changes of existing activities and changes in decision-

making in accordance with the new information, the adoption of non-standard solutions in a variety of pedagogical situ-

ations, widely assess the range of issues and facts through their own experience, to seek all possible ways to address ed-

ucational and professional goals; critically correlate with objective ways of making the problem conditions. 

Keywords: mobility, professional-intellectual mobility, future teacher, heuristic teaching, forming. 
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Критерії сформованості предметної (хімічної) компетентності майбутніх будівельників

                                                      
1
 Гулай Ольга Іванівна, кандидат технічних наук, доцент,  

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна 
 

Анотація. У статті визначені критерії сформованості предметної (хімічної) компетентності з урахуванням її 

внутрішньої структури та показники виявлення кожного критерію. Представлено чотири рівні сформованості 

хімічної компетентності майбутніх будівельників. Обгрунтована потреба у формуванні хімічної компетентності 

як необхідного елементу в повсякденному житті, у процесі навчання та для майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: предметна компетентність, критерій, показник, рівні сформованості.  

 

Актуальність дослідження. Опанування буді-

вельного фаху як наукомісткої та високотехно-

логічної спеціальності вимагає кардинальних 

змін змісту навчання та технологій його здійс-

нення. Цілі діяльності фахівця, задачі і засоби їх 

вирішення, які він обирає, суттєво залежать не 

тільки від рівня його фахової підготовки, але й 

від гуманітарної і методологічної підготовки та 

від його загальної культури. Навчальні заклади 

керуються у своїй діяльності двома аспектами: 

необхідністю надати людині певний рівень осві-

ти, що відповідає суспільному ідеалу освіченос-

ті, та забезпечити опанування регламентованим 

державними освітніми стандартами рівнем ква-

ліфікації у обраній професії, який задовольнить 

вимоги працедавців та дозволить самореалізува-

тися у професійній діяльності.  

Сьогодні важливим стає не лише опанування 

престижною професією, і навіть не певною про-

фесією, що користується попитом на ринку пра-

ці, а досягнення певного освітнього й культурно-

го рівня, надбання певних компетенцій з метою 

підвищення конкурентноспроможності на ринку 

праці. Метою навчання у закладах ступеневої 

системи професійної освіти незалежно від рівня 

акредитації є набуття фахової компетентності. 

Незважаючи на численні публікації, що свідчать 

про актуальність даної проблеми, критерії, пока-

зники і рівні сформованості фахової компетент-
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ності та її окремих складових потребують додат-

кових досліджень. 

Аналіз досліджень та публікацій, в яких 

започатковано розв’язання даної проблеми. 

Компетентнісна парадигма, безпосередньо 

пов’язана із долученням українського освітнього 

простору до європейської системи освіти, зумо-

влює сучасний розвиток професійної освіти. Чи-

сленні дослідження вітчизняних педагогів спря-

мовані на теоретичне обґрунтування ознак та 

структури професійної компетентності, розробку 

методології її формування та критеріїв діагнос-

тики. Характерні ознаки професійних компетен-

тностей наведено у роботах М. Волошиної, 

О. Гончарової, І. Драча, Т. Шамової, В. Ягупова. 

Проблема підготовки майбутніх будівельників 

розглянута в роботах О. Білик, О. Булейко, Г. 

Гладишева, А. Литвина, А. Цимбровського. Пре-

дметні компетенції з хімії у вищій екологічній 

освіті досліджувала О. Заблоцька. 

Як зазначає В. Ягупов [6], показниками про-

фесійної компетентності фахівця є не тільки 

знання, уміння, навички, які формують загаль-

ний професійний інтелект, але і професійна по-

зиція та індивідуально-психічні особливості фа-

хівця. У наших дослідженнях беремо за основу 

сучасні методологічні підходи до формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців, 

визначені А. Лігоцьким і Л. Романишиною [5]. 

Проблема діагностування критеріїв сформо-

ваності компетентності перебуває у колі уваги 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед останніх 

публікацій виокремимо роботи Е. Луговської 

(наведено критерії, показники, рівні та методики 

діагностики сформованості фахової компетент-

ності техніків-механіків) [3], Т. Лупиніс (обґрун-

товано відповідність рівнів сформованості інфо-

рмаційної компетентності до шкали ECTS) [4], 

Н. Єрмакової та О. Черченко (визначено критерії 

сформованості фізичної компетентності з ураху-

ванням її внутрішньої структури) [2]. Однак, 

проблема діагностики сформованості предмет-

них складових професійної компетентності май-

бутніх будівельників залишається малодослі-

дженою. 

Мета статті – розробка системи критеріїв ви-

явлення рівня сформованості предметної (хіміч-

ної) компетентності як складової професійної 

компетентності майбутніх будівельників. 

Виклад основного матеріалу. Професійна 

компетентність, формування якої розпочинаєть-

ся у системі ступеневої освіти та продовжується 

у процесі фахової діяльності, регламентується 

соціальним замовленням та вимогами працедав-

ців, з одного боку, та особистими інтересами і 

прагненнями людини, що навчається, з іншого 

боку. Сучасна навчальна діяльність як синерге-

тична взаємодія студентів, викладачів та освіт-

нього середовища спрямована на формування 

професійної компетентності, яку трактуємо як 

сукупність глибоких фахових знань та вмінь, 

ґрунтовної фундаментальної підготовки та зага-

льної освіченості, поєднаних потребою і вмінням 

отримувати нові знання та використовувати їх у 

професійній діяльності.  

Предметні компетентності є необхідними 

елементами у формуванні компетентного фахів-

ця будівельного профілю. Система підготовки 

майбутніх будівельників складається із трьох 

складових – цикли дисциплін гуманітарної і со-

ціально-економічної підготовки, природничо-

наукової та професійно-практичної підготовки за 

напрямом. Саме дисципліни природничо-

наукової підготовки (серед яких і хімія) закла-

дають фундамент майбутньої професійної ком-

петентності. 

Як приклад предметної компетентності наво-

димо авторську структуру хімічної компетент-

ності [ ], яка включає в себе: 

– хімічне мислення як розуміння взаємозв’язку 

матеріальних об’єктів реальної дійсності за схе-

мою: структурна організація речовини – фізичні 

та хімічні властивості – знаходження в природі 

та взаємоперетворення – застосування – вплив 

на навколишнє природне середовище; 

– хімічну грамотність – вміння записувати хімі-

чні формули та рівняння, розуміти їхню суть та 

здійснювати за ними необхідні обрахунки; вмін-

ня знаходити необхідну хімічну інформацію та 

використовувати її; вміння поводитися з хіміч-

ними речовинами, здійснювати з ними певні пе-

ретворення і прогнозувати результати цих пере-

творень; 

– хімічну відповідальність – усвідомлення ролі 

різноманітних хімічних речовин і матеріалів у 

життєдіяльності людини та в існуванні довкілля. 

У процесі дослідження проблеми діагносту-

вання критеріїв сформованості хімічної компе-

тентності як складової професійної компетент-

ності майбутніх будівельників нами проаналізо-

вано роботи Р. Горбатюка, Н. Єрмакової, 

А. Литвина, Е. Луговської, Т. Лупиніс, І. Мель-

ничук, Г. Мешко, О. Торічного та ін. Більшість 

науковців вводить для визначення рівня сформо-

ваності компетентності три-чотири критерії, 

пов’язані із теоретичними знаннями, практични-

ми вміннями та мотиваційно-рефлексивною 

сферою (мінімально – два критерії: діяльнісно-

практичний та особистісно-функціональний 

(О. Торічний); максимально – п’ять: мотивацій-

ний, когнітивний, діяльнісний, операційний, 

креативний (А. Литвин, Г. Мешко)). Кількість 

рівнів сформованості кожного критерію стано-

вить 3 або 4, однак спостерігається неоднознач-
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ність у трактуванні цих рівнів. Більшість дослід-

ників вирізняють низький, середній та високий 

рівні сформованості компетентності, поряд із 

якими окремі дослідники діагностують мініма-

льний (О. Торічний), недостатній (А. Литвин), 

досконалий (Г. Мешко), творчий (Р. Горбатюк) 

рівні. Показники критеріїв сформованості зале-

жать від виду компетентності, яку досліджували 

(у проаналізованих роботах вони суттєво відріз-

няються). 

Під час формування авторського підходу до 

визначення рівня сформованості хімічної компе-

тентності було враховано, що вибір критеріїв 

має узгоджуватися із структурою хімічної ком-

петентності та відображати стан сформованості 

її компонентів. Аналіз наукової літератури та 

досвід роботи у технічному університеті дав мо-

жливість виділити такі критерії сформованості 

хімічної складової професійної компетентності 

майбутніх будівельників: когнітивний, діяльніс-

ний та мотиваційно-ціннісний. 

Когнітивний (знаннєвий) критерій відображає 

рівень засвоєння майбутніми фахівцями будіве-

льного профілю знань з конкретної дисципліни 

гуманітарної, природничо-наукової (фундамен-

тальної) або професійної підготовки: системати-

зовані знання основних понять дисципліни, орі-

єнтування у змісті базових законів та теорій, ро-

зуміння наукових явищ та їхнього взаємозв’язку; 

володіння системою знань, необхідних для ефек-

тивного виконання професійної діяльності; здат-

ність знаходити та аналізувати необхідну науко-

ву інформацію; сформованість креативного мис-

лення. Когнітивний критерій оцінюється резуль-

тативними показниками. 

Таблиця 1. 

Критерії, показники та рівні оцінювання сформованості хімічної компетентності майбутніх будівельників:  

КОГНІТИВНИЙ КРИТЕРІЙ 

п
о

к
а

зн
и

к
и

 

сф
о

р
м

о
в

а
н

о
ст

і 

рівні сформованості 

репродуктивний  

(низький) 

реконструктивний 

(середній) 

продуктивний  

(високий) 

творчий  

(досконалий) 

р
ів

ен
ь
 

зн
ан

ь
 наявність 

мінімальних знань, 

відсутність їх 

систематизування 

предметні знання частко-

во систематизовані, однак 

недостатньо інтегровані 

грунтовні систематизовані 

знання,  

знання мають творчий, 

поліфункціональний ха-

рактер, характеризуються 

системністю зв’язків 

гн
у

ч
к
іс

ть
 

зн
ан

ь
 розв’язання простих, 

стандартних завдань 

під керівництвом 

викладача 

вирішення завдань, як 

правило, у стандартних 

ситуаціях 

самостійне використання 

знань у типових та 

нестандартних ситуаціях 

прагнення та спромож-

ність вирішувати завдан-

ня творчого характеру 

м
іц

н
іс

ть
 

зн
ан

ь
 низька 

відтворюваність 

матеріалу 

часткова відтворюваність 

і здатність застосовувати 

раніше отримані знання 

висока відтворюваність 

знань, їх поповнення після 

вивчення предмету із 

інших джерел  

здатність переносити 

набуті знання у інші 

сфери діяльності 

р
о

зв
и

то
к
 

м
и

сл
е
н

н
я
 

низький рівень 

інтелекту, перебіг 

мисленнєвих процесів 

повільний 

достатній рівень 

володіння основними 

мисленнєвими операціями 

для стандартних рішень 

швидкий перебіг 

мисленнєвих процесів, 

оригінальність думки, 

нестандартний підхід 

гнучкість мисленнєвих 

процесів, здатність 

прогнозувати, розвинуте 

креативне мислення 

 

Діяльнісний критерій характеризує наявність 

у студентів уміння застосовувати отримані знан-

ня для вирішення типових пізнавальних і прак-

тичних завдань; сформованість основних навиків 

наукових досліджень; володіння комунікатив-

ними навиками; уміння використовувати набу-

тий інтегрований досвід для розв’язання творчих 

навчальних та професійних завдань; вміння за-

стосовувати отримані знання у процесі профе-

сійної діяльності; уміння приймати рішення з 

погляду їхньої професійної ефективності; здат-

ність самостійного планування подальшого про-

фесійного та особистісного саморозвитку. Дія-

льнісний критерій оцінюється процесуальними 

показниками. 

Мотиваційно-ціннісний критерій характери-

зує особисте ставлення молодої людини до об-

раної професії, навчання та майбутньої профе-

сійної діяльності: усвідомлення правильності 

вибору майбутньої професії, її суспільної та осо-

бистої значимості; прагнення до реалізації та ро-

звитку власних можливостей, здібностей, особи-

стих якостей; ступінь пізнавальної активності і 

самостійності у процесі навчальної діяльності, 

інтерес до застосування отриманих знань та 

вмінь у майбутній професійній діяльності; здат-

ність самостійно оцінювати результати власної 
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діяльності та нести соціальну відповідальність за 

них. Мотиваційно-ціннісний критерій оцінюєть-

ся особистісними показниками. 

Таблиця 1. 

Продовження 1. 

Критерії, показники та рівні оцінювання сформованості хімічної компетентності майбутніх будівельників:  

ДІЯЛЬНІСНИЙ КРИТЕРІЙ 

п
о

к
а

зн
и

к
и

 

сф
о

р
м

о
в

а
н

о
ст

і 

рівні сформованості 

репродуктивний 

(низький) 

реконструктивний 

(середній) 

продуктивний  

(високий) 

творчий  

(досконалий) 

в
м

ін
н

я
 р

о
зв

’я
зу

в
ат

и
 

х
ім

іч
н

і 
за

д
ач

і 

розв’язування 

типових 

найпростіших задач; 

невміння записувати 

рівняння хімічних 

реакцій 

розв’язування задач 

середнього рівня 

складності за заданим 

алгоритмом; уміння 

записувати рівняння 

типових хімічних реакцій 

з незначними помилками 

самостійне розв’язування 

задач середнього та 

високого рівня 

складності; уміння 

правильно записувати 

рівняння хімічних реакцій   

розв’язування ускладне-

них і нестандартних задач, 

нетривіальний підхід, 

вміння складати задачі; 

уміння записувати 

рівняння та прогнозувати 

продукти невідомих 

хімічних реакцій  

в
м

ін
н

я
 

п
р

ац
ю

в
а
ти

 з
 

ін
ф

о
р

м
ац

іє
ю

 

відтворення інформа-

ції за вказівками ви-

кладача; неспромог-

ність знайти нову 

інформацію 

часткове володіння нави-

ками роботи з інформа-

ційними джерелами; 

неспроможність до 

аналізу інформації 

розвинуті навики роботи з 

інформацією, вміння її 

аналізувати та 

відтворювати 

самостійний пошук, аналіз 

та синтез інформації; 

вміння її доцільно 

застосовувати 

в
м

ін
н

я
 п

р
ац

ю
в
ат

и
 з

 

р
еч

о
в
и

н
ам

и
 

вміння відтворювати 

хімічні досліди за ін-

струкцією під керів-

ництвом викладача, 

низьке розуміння та 

неспроможність про-

гнозування результа-

тів своєї діяльності 

вміння самостійно 

працювати за інструкцією, 

здатність робити 

висновки розвинута 

частково 

вміння самостійно 

працювати та аналізувати 

результати експериментів 

вміння прогнозувати 

результат взаємодії 

речовин на основі аналізу 

їх будови та властивостей 

в
м

ін
н

я
 а

н
а
л
із

у
в
ат

и
 

х
ім

іч
н

и
й

 к
о

н
те

к
ст

 

н
ав

к
о

л
и

ш
н

ь
о

ї 
д

ій
сн

о
с
ті

 

нерозуміння 

хімічного контексту 

ані побутових, ані 

професійних 

(будівельних) 

процесів та явищ 

розуміння хімічної 

природи окремих 

побутових і будівельних 

матеріалів та процесів; 

вміння безпечної роботи 

із хімічними речовинами 

розуміння хімічних 

процесів, що відбувають-

ся при виробництві буді-

вельних матеріалів та кон-

струкцій та їх експлуата-

ції; вміння оцінювати 

хімічну небезпеку 

окремих речовин для 

людини та довкілля 

вміння аналізувати та 

прогнозувати явища 

навколишньої дійсності з 

хімічної точки зору; 

застосування хімічних 

знань та вмінь для 

створення нових 

матеріалів та технологій 

 

На основі виділених критеріїв ми визначили 

рівні сформованості професійної компетентності 

майбутніх будівельників: репродуктивний (ни-

зький), реконструктивний (середній), продукти-

вний (високий), творчий (досконалий). 

Репродуктивний рівень сформованості про-

фесійної компетентності майбутніх будівельни-

ків характеризується наявністю мінімальних 

знань із загальноосвітніх і професійно-

спрямованих дисциплін, необхідних для 

розв’язання простих, стандартних завдань під 

керівництвом викладача. Знання носять несис-

тематизований характер. Не розвинуте вміння 

аналізувати наукову інформацію, робити висно-

вки. Недостатнє розуміння можливості викорис-

тання отриманих знань та вмінь у майбутній 

професійній діяльності. Орієнтованість на на-

буття багатофункціональних комплексних умінь 

практично відсутня. Навики недостатньо авто-

матизовані. Трансформація умінь з однієї до ін-

шої діяльності майже не простежується. Навики 

і вміння застосування наукового інструментарію, 

методів, алгоритмів практично не розвинені. 

Реконструктивний рівень сформованості 

професійної компетентності майбутніх фахівців 

будівельного профілю характеризується вмінням 

використовувати набутий комплексний досвід 

для вирішення фахових завдань, як правило, у 

стандартних ситуаціях. Наявна достатня автома-

тизованість предметних та фахових навичок. 

Предметні знання частково систематизовані, од-

нак недостатньо інтегровані. Навики і вміння за-

стосування наукового інструментарію, методів, 

алгоритмів розвинені частково. Простежуються 

труднощі у застосуванні набутих знань у нети-

пових навчальних та виробничих ситуаціях. Не-

62



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

достатньо розвинуті навики самоосвіти. Відзна-

чається недостатньо глибоке розуміння значення 

навчальної та професійної діяльності. 

Продуктивний рівень сформованості профе-

сійної компетентності характеризується ґрунто-

вним володінням знаннями із гуманітарних, фу-

ндаментальних та фахових дисциплін. Студенти 

володіють систематизованими інтегрованими 

знаннями, використовують їх у типових та не-

стандартних ситуаціях. Предметні та фахові на-

вики автоматизовані. Зростає усвідомлення зна-

чення отриманих знань для досягнення професі-

оналізму в майбутній діяльності. Студент спро-

можний самостійно здобувати нові фахові знан-

ня та застосовувати їх у практичній діяльності. 

Творчий рівень сформованості професійної 

компетентності характеризується розвинутим 

креативним мисленням, прагненням та спромо-

жністю вирішувати завдання творчого характе-

ру. Студенти здатні інтегрувати набуті теорети-

чні знання із фундаментальних дисциплін із 

практичною діяльністю. Знання мають творчий, 

поліфункціональний характер, характеризуються 

системністю взаємозв’язків окремих предметних 

знань. Спостерігається розуміння механізмів са-

мовдосконалення у майбутній професійній дія-

льності. Володіння науковими методами, їх за-

стосування до моделювання виробничих ситуа-

цій і процесів. 

Окреслені критерії та показники визначати-

муть матрицю сформованості предметної (хіміч-

ної зокрема) складової професійної компетент-

ності майбутніх будівельників (див. табл. 1). Пе-

рехід з рівня на рівень може відбуватися такими 

шляхами: у площині конкретної дисципліни; у 

межах даного освітнього рівня; у разі переходу 

на наступний рівень системи ступеневої освіти; 

у процесі практичної професійної діяльності. 
Таблиця 1. 

Продовження 2. 

Критерії, показники та рівні оцінювання сформованості хімічної компетентності майбутніх будівельників:  

МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИЙ КРИТЕРІЙ 
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рівні сформованості 

репродуктивний  

(низький) 

реконструктивний 

(середній) продуктивний 

(високий) 

творчий  

(досконалий) 
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 відсутність інтересу до 

предмету та навчальної 

діяльності, ситуативний 

інтерес до окремих тем 

інтерес до навчальної 

діяльності низький, 

вибірковий інтерес до 

вивчення хімії 

стійкий інтерес до 

навчання загалом та 

хімії зокрема 

стійкий інтерес до 

навчання, особлива 

зацікавленість 

предметом 

зд
ат

н
іс

ть
 д

о
 

са
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о
о

св
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и
 відсутня здатність до 

самоосвіти, схильність до 

виконання мінімальних вимог 

для завершення навчання 

навики самоосвіти 

частково розвинуті, 

відсутня ініціативність 

у отриманні нових 

знань 

прагнення до самоос-

віти та саморозвитку 

розвинуте, але 

проявляється 

несистематично 

систематична свідома 

самоосвітня діяльність, 

спрямована на 

зростання власної 

компетентності 

ін
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р
ес

 д
о

 

о
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р
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о
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у
 

відсутність вмотивованості та 

інтересу до майбутньої 

професії, випадковість вибору 

освіти 

формальний інтерес до 

будівельного фаху, 

навчання – необхідна 

умова отримання 

диплому 

усвідомлений вибір 

майбутньої професії, 

навчальна діяльність 

свідомо спрямована 

на набуття професій-

ної компетентності 

усвідомлення особистої 

та суспільної 

значущості фаху 

будівельника, 

прагнення змінити 

навколишній світ 

р
еф

л
ек

сі
я
 

(с
ам

о
ан

ал
із

) здатність до самоаналізу не 

сформована 

присутні навики 

самоаналізу, 

здебільшого він 

відбувається під 

впливом зовнішніх 

факторів 

вміння здійснювати 

адекватну самооцін-

ку, здатність до само-

організації особистої, 

навчальної, професій-

ної діяльності 

усвідомлення та 

осмислення результатів 

та перспектив власної 

діяльності; вміння 

долати перешкоди і 

досягати успіху 

 

Висновки. Професійна компетентність є 

складним динамічним утворенням, формування 

якої розпочинається у процесі навчальної діяль-

ності у закладах системи ступеневої професійної 

освіти і триває впродовж усієї професійної дія-

льності фахівця. Окреслені у роботі критерії, по-

казники та рівні оцінювання сформованості хі-

мічної компетентності дозволяють визначати 

стан та прогнозувати динаміку формування про-

фесійної компетентності майбутніх будівельни-

ків, що дозволить оптимізувати навчальний про-

цес. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на 

розробку та апробацію методик діагностики 

сформованості складових предметної компетен-

тності студентів напряму «Будівництво».  
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Hulay O. Criterion of formation of subject (chemical) competencies of the future builders 

Abstract. Competencive paradigm, directly connected with the joining of Ukrainian educational space with European 

educational system, causes modern development of professional education. Indicators of specialist’s professional com-

petence are not only knowledge, skills, experiences, which form universal professional intellect, but also professional 

position and individual psychic peculiarities of specialist. Forming of professional competence of specialists-builders of 

different educationally-qualifying levels needs general systems approach. The criteriоn of formation of subject (chemi-

cal) competencies incorporation of account its internal strukture and rate of identify each criterion are defined in the ar-

ticle. Four levels of chemical competence of the future builder are revealed. The structure of chemistry competence in-

clude chemistry thinking, chemistry correctness and chemistry responsibility. Well-founded requirement for formation 

of chemical competence as necessary element in daily use, in the course of trainin, and for the future professional work. 

Analysis of scientific literature and experience of work in technical university gave abilities to separate criterions of 

formation chemical component of professional competence of future builders, such as cognitive, activitive and motiva-

tional-valuablive. Cognitive criterion is valuing by effective indicators. Activitive criterion is valuing by procedural in-

dicators. Motivational-valuablive criterion is valuing by personal indicators. Displayed criterions and showings will de-

termine matrix of formation subjective (chemical especially) component of professional competence of future builders. 

Transition from level to level can go on in such ways: in plane of concrete subject; within present educational level; in 

occasion of transition to next level of stepped educational system; in process of practical professional activity of the fu-

ture builders. 

Keywords: subject competence, criteria, parameter, levels of subject competence. 

 

Гулай О.И. Критерии формирования предметной (химической) компетентности будущих строителей 

Аннотация. Компетентностная парадигма, непосредственно связанная с присоединением украинского образо-

вательного пространства к европейской системе образования, определяет современное развитие профессио-

нального образования. Показателями профессиональной компетентности специалиста являются не только зна-

ния, умения, навыки, которые формируют общий профессиональный интеллект, но и профессиональная пози-

ция и индивидуально-психологические особенности специалиста. В статье определены критерии формирования 

предметной (химической) компетентности, учитывая её внутреннюю структуру и показатели определения каж-

дого критерия. Представлено четыре уровня формирования химической компетентности будущих строителей в 

процессе обучения химии в техническом университете. Доказана необходимость формирования химической 

компетентности – необходимого элемента в повседневной жизни, в процессе обучения и для будущей профес-

сиональной деятельности. Проведённый анализ научной литературы и опыт преподавательской работы в тех-

ническом университете дал возможность выделить такие критерии формирования химической компоненты 

профессиональной компетентности будущих строителей: когнитивный, деятельностный и мотивационно-

ценностный. Когнитивный критерий оценивается результативными показателями. Деятельностный критерий 

оценивается процессуальными показателями. Мотивационно-ценностный показатель оценивается личностными 

показателями. Приведённые критерии и показатели определяют матрицу формирования предметной (в данном 

случае химической) компоненты профессиональной компетентности будущих строителей. Переход из уровня 

на уровень может происходить такими путями: в плоскости конкретной дисциплины; на данном образователь-

ном уровне; в случае перехода на следующий уровень системы непрерывного образования; в процессе практи-

ческой профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: предметная компетентность, критерий, показатель, урони формирования. 

 

 

  

64



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

Долгопол О.О.
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Педагогічні умови формування організаторських умінь майбутніх молодших спеціалістів  

сфери ресторанного обслуговування в процесі професійної підготовки у коледжі

                                                      
1
 Долгопол Олена Олександрівна, здобувач ХНПУ імені Г.С. Сковороди,  

викладач Харківського торговельно-економічного коледжу  

Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків, Україна 
 

Аннотация: Враховуючи важливість сформованих на високому рівні організаторських умінь для практичної 

діяльності фахівців сфери ресторанного обслуговування, проаналізовано досвід фахової підготовки спеціалістів 

даної галузі. На підставі аналізу наукових джерел, досвіду роботи сформульовано та практично перевірено пе-

дагогічні умови щодо формування організаторських умінь майбутніх фахівців сфери ресторанного обслугову-

вання. Ефективність формування організаторських умінь майбутніх фахівців сфери ресторанного обслугову-

вання підвищиться, якщо забезпечити: 1) стимулювання професійної спрямованості студентів на успішне опа-

нування обраною спеціальністю; 2) залучення студентів до виконання організаторських завдань і доручень у рі-

зних видах професійної підготовки з метою трансформації отриманих професійних знань в уміння й навички; 3) 

самовдосконалення організаторських якостей студентів. 

Ключові слова: організаторські уміння, фахівець сфери ресторанного обслуговування, формування органі-

заторських умінь, педагогічні умови формування організаторських умінь. 

 

Постановка проблеми. За даними освітнього 

порталу «Освіта.ua» на сьогодні в Україні функ-

ціонує близько 40 коледжів, технікумів, інститу-

тів, що готують фахівців сфери обслуговування 

за І-ІІ рівнем акредитації. Щороку з цих ВНЗ ви-

пускається близько 2,5 тисяч дипломованих фа-

хівців, 60-70% яких продовжують навчання за 

обраною спеціальністю за ОКР «спеціаліст» або 

«магістр», і лише в середньому 30-40% почина-

ють працювати за спеціальністю. Ці та інші фак-

ти вказують на протиріччя між затребуваністю у 

кваліфікованих фахівцях сфери ресторанного 

обслуговування закладами ресторанного госпо-

дарства (далі – ЗРГ), здавалось би, більш ніж до-

статньою їх кількістю під час навчання у ВНЗ та 

недостатньою кількістю «на виході», що і спри-

чиняє попит серед роботодавців. За ІІІ-IV рівня-

ми акредитації фахівців сфери ресторанного об-

слуговування на сьогодні готують 20 ВНЗ (за 

ОКР «спеціаліст»), у тому числі, 13 із них – за 

ОКР «магістр». Випускники цих освітньо-

кваліфікаційних рівнів у подальшому ведуть 

пошук роботи на високих керівних посадах. Тож 

ринок праці потребує фахівців-практиків, якими 

є випускники-молодші спеціалісти. Не менш го-

стро стоїть питання науково-методичного 

(наприклад, відсутність нової фахової літерату-

ри), матеріально-технічного (наприклад, ство-

рення сучасних умов для проведення лаборатор-

но-практичних занять, наявність обладнання 

тощо) забезпечення підготовки за вказаною спе-

ціальністю. Разом з тим вивчення галузевих но-

рмативних документів щодо підготовки спеціа-

лістів сфери ресторанного обслуговування засві-

дчило факт важливості для фахової майстерності 

студентів даної спеціальності сформованих на 

високому рівні організаторських умінь. Тож 

створення найбільш комфортних педагогічних 

умов для формування організаторських умінь у 

майбутніх молодших спеціалістів під час їхньої 

професійної підготовки у коледжі в цілому до-

зволить вирішити питання випуску конкуренто-

спроможного, затребуваного на ринку праці ви-

пускника коледжу, який здатний у відповідності 

до швидкозмінних вимог до фахівця виконувати 

професійно функціональні обов’язки.  

Метою статті є перевірити гіпотезу щодо пе-

дагогічних умов формування організаторських 

умінь майбутніх молодших спеціалістів сфери 

ресторанного обслуговування в процесі профе-

сійної підготовки у коледжі, описати основні 

форми і методи проведеного формувального ек-

сперименту, на основі отриманих даних під час 

його проведення зробити висновки щодо ефек-

тивності педагогічних умов. 

Основна частина. Як вірно зазначив дослід-

ник Ю. Сокольников, логіка педагогічної діяль-

ності являє собою логіку вибору задач діяльнос-

ті, їх висування та вирішення [8, c.71]. З позицій 

системного підходу в педагогіці формування ор-

ганізаторських умінь у студентів можна розгля-

дати як відокремлену предметну виховну дидак-

тичну систему, що функціонує як частина цілої 

педагогічної системи та сприяє формуванню од-

нієї сторони цілісного професійного розвитку 

студента-професіонала. Управління даною сис-

темою педагог здійснює шляхом рішення навча-

льних задач.  

У процесі дослідження питання формування 

організаторських умінь на основі вивчення 

праць з питань функціональних обов’язків мене-

джерів (М. Вудкок, Д. Френсис, Є. Сахно, М. До-

рош, П. Перерва та інші), особливостей профе-

сійної підготовки спеціалістів даної сфери 

(Л. Радченко, В. Лук’янов та інші), освітньо-ква-

ліфікаційної характеристики майбутніх спеціалі-
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стів сфери ресторанного обслуговування,  нами 

було висунута гіпотеза, що ґрунтується на при-

пущенні про те, що ефективність формування 

організаторських умінь майбутніх фахівців сфе-

ри ресторанного обслуговування підвищиться, 

якщо забезпечити: 1) стимулювання професійної 

спрямованості студентів на успішне опанування 

обраною спеціальністю; 2) залучення студентів 

до виконання організаторських завдань і дору-

чень у різних видах професійної підготовки з 

метою трансформації отриманих професійних 

знань в уміння й навички; 3) самовдосконалення 

організаторських якостей студентів. 

Для підтвердження висунутої гіпотези на базі 

Харківського торговельно-економічного коле-

джу КНТЕУ (далі – ХТЕК КНТЕУ) протягом 

2008-2012рр. було проведено педагогічний екс-

перимент. Важливою складовою дослідження є 

розробка критеріїв та показників рівнів сформо-

ваності організаторських умінь для студентів 

даної спеціальності. Такими критеріями і показ-

никами були визначені: мотиваційно-ціннісний 

(професійна спрямованість (ціннісне ставлення 

до обраної професії, професійно-пізнавальний 

інтерес), усвідомлення значущості організатор-

ських умінь як важливої складової професіоналі-

зму сучасного фахівця у сфері ресторанного об-

слуговування, прагнення до професійного само-

вдосконалення професійно-організаторських 

умінь), теоретичний (знання про суть, норми і 

правила організаторської професійної діяльності, 

зміст організаторських умінь спеціалістів у сфері 

ресторанного обслуговування), операційно-

діяльнісний (сформованість загальних і специфі-

чних професійно-організаційних умінь), рефлек-

сивно-особистісний (самооцінка студентів щодо 

сформованості в них організаторських умінь, ви-

явлення організаторських якостей).  

На думку М. Кубишкіної, важливими шляха-

ми і засобами мотивації студентів до професій-

ної діяльності, оволодіння фахом, накопичення 

особистого досвіду є різні новітні технології: ді-

алогічні форми і методи освіти й виховання 

(групові дискусії, аналіз соціально-професійних 

ситуацій, діалогічні лекції); активні та евристич-

ні методи (мозковий штурм, синектика та ін.); 

тренінгові технології (тренінг рефлексивності, 

професійно поведінковий тренінг та ін.) [3, с. 

44]. Вони спрямовані на постійне збагачення до-

свіду творчості, формування механізмів самопі-

знання, самоорганізації та самореалізації особи-

стості, сприяють розкриттю особистісного поте-

нціалу студентів. На рівні професійної підготов-

ки майбутніх молодших спеціалістів сфери рес-

торанного обслуговування реалізація педагогіч-

них умов відбувалася шляхом спрямованості 

студентів на успішну професійну діяльність, на-

дання педагогічної підтримки різних видів 

(співпраця, ініціювання, створення ситуації ус-

піху, визнання досягнень тощо) на всіх етапах 

професійної підготовки в різних формах (індиві-

дуальній, фронтальній і груповій) різноманітного 

характеру (превентивний, оперативний, безпосе-

редній, опосередкований); застосування на за-

няттях проблемних бесід, бесід-роздумів, міні-

дискусій, лекції з розглядом ситуацій успіху, се-

мінарських занять із запровадженням діалогово-

дискусійних методів («мозкового штурму», 

«круглого столу», «аналізу ситуацій»), практич-

них занять у спеціалізованих кабінетах, лабора-

торіях, навчальних ресторанах, що спонукають 

студентів до імітації майбутньої діяльності; тре-

нінгів (тренінг міжособистісного спілкування, 

тренінг мотивації досягнення успіху); залучення 

студентів до участі у конкурсах професійної 

майстерності, до наукової роботи; екскурсії до 

закладів ресторанного господарства; зустрічі з 

видатними організаторами ресторанного бізнесу, 

участь у майстер-класах відомих рестораторів 

тощо.  

Доцільно зазначити, що активно застосовува-

лися в експериментальній групі ігрові елементи 

також і в позааудиторній роботі. Детально ви-

вчивши великий досвід методів організаторської 

роботи у колективі молоді (праці А. Лутошкіна, 

І. Мангутова, Л. Уманського та ін.), викладачі 

ХТЕК КНТЕУ широко застосовували надбання 

дослідників питання в роботі з експерименталь-

ною групою. Ігри, спрямовані на встановлення 

взаємодії, на створення команди часто проводи-

лися в першому семестрі першого курсу. Вони 

сприяли формуванню вміння працювати в ко-

манді, синхронно з іншими людьми, підвищен-

ню згуртованості в групі, формували зону спіль-

них інтересів, підтримку, продуктивну форму 

соціальної поведінки, уміння слухати лідера, ви-

явленню організатора в колективі тощо. Ігри на 

виховній годині під час знайомства («Слон», 

«Стіна» та ін.), квест-ігри (виконання завдань на 

кожній станції, пошук скарбів, командні естафе-

ти тощо) теж позитивно вплинули на розвиток 

почуття команди у студентів, на вибір між ними 

лідера-організатора. Комплексні ігри, наприклад, 

вибори президентів, парламенту, органів студе-

нтського самоврядування вимагають від органі-

заторів дотримання головної вимоги: відтворен-

ня процедур відповідно до реальної нормативної 

бази. Результатами таких ігор є: навчання осно-

вам самопрезентації та самореалізації; виявлення 

лідерства і формування соціального інституту 

організаторів академічних груп; розвиток уміння 

самостійно приймати рішення та відповідально-

сті; вміння організувати самостійну діяльність. 

Також ефективними виявилися ділові ігри з ви-
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користанням програмних продуктів; створення, 

аналізу, розв’язання, моделювання та програ-

вання різноманітних імітаційних ситуацій про-

фесійного характеру («Прийняття управлінсько-

го рішення», «Стратегія усунення конфліктів»), 

майстер-класи, створення атмосфери «занурен-

ня» в процес майбутньої професії, участь в об-

слуговуванні різноманітних прийомів, бенкетів, 

свят гостей різного рангу; проходження навча-

льної та виробничої практики у сучасних закла-

дах ресторанного господарства з постановкою 

цільових завдань для їх проходження; організа-

ція науково-дослідницької діяльності (активне 

залучення майбутніх фахівців до написання ре-

фератів, до виконання курсових, конкурсних на-

уково-дослідних  робіт; підготовка виступів на 

науково-практичних конференціях).  

Для забезпечення професійної мотивації сту-

дентів спеціальності «Ресторанне обслуговуван-

ня» в навчальний та позанавчальний час викла-

дачами ХТЕК КНТЕУ проводилися різноманітні 

заходи, спрямовані на такі цілі: 

– ознайомлення студентів із майбутньою 

професійною діяльністю та її суспільною значу-

щістю, з вимогами, які вона висуває до знань, 

умінь і якостей особистості фахівця; 

– створення уявлень про професіонала з об-

раної спеціальності, усвідомлення найближчих 

(безпосередніх) і кінцевих (перспективних) цілей 

професійного навчання; 

– формування ціннісних орієнтацій, що 

пов’язані з професійною діяльністю; 

– підтримання зацікавленості й «пізнавально-

го» психологічного клімату в студентській ака-

демічній групі. 

Особливого значення під час проведення фо-

рмувального експерименту педагогічними пра-

цівниками приділялося методу доручення. Даю-

чи тимчасові чи постійні, прості чи складні до-

ручення, педагоги враховували індивідуальні 

особливості студентів. Доручення підбиралися з 

таким розрахунком, щоб його виконання сприя-

ло розвиткові необхідних вихованцеві якостей. 

Так, використовуючи метод доручення, студенти 

самостійно організували та провели на достатньо 

високому рівні ряд позааудиторних заходів, що в 

цілому вплинуло на сформованість організатор-

ських умінь студентів експериментальної групи. 

Для організації професійного самовиховання 

студентів здійснювалася їх спеціальна теоретич-

на і практична підготовка до цієї діяльності 

шляхом уведення спецкурсів, тренінгів, тощо. 

Особливу увагу приділяли звітуванню студентів 

про результати самовиховання в процесі скла-

дання портфоліо, заповнення «Щоденників про-

фесійного вдосконалення» [7, с. 249], публічного 

презентування досягнутих результатів. Також 

ефективними в плані самовиховання студентів 

виявилося самостійне вивчення студентами жу-

рналів «Ресторатор», «Гостиничный & ресто-

ранный бизнес», «Гостиница и ресторан: бизнес 

и управление», «Империя вкуса», «Моё дело. Ре-

сторан», «Общепит: бизнес и искусство», «Рес-

торанные ведомости», «РесторановедЪ», «Сов-

ременный ресторан» з подальшим обговоренням 

окремих статей, складанням анотацій та рецен-

зій.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень. Проведений формувальний експеримент 

дозволяє зробити деякі висновки. Проведеним 

експериментом науково обґрунтовано педагогіч-

ні умови формування організаторських умінь 

майбутніх фахівців сфери ресторанного обслу-

говування, а саме: стимулювання професійної 

спрямованості студентів на успішне опанування 

обраною спеціальністю; залучення студентів до 

виконання організаторських завдань доручень у 

різних видах професійної підготовки з метою 

трансформації отриманих професійних знань в 

уміння й навички; забезпечення процесу самов-

досконалення організаторських якостей студен-

тів.  

Експериментально доведена ефективність об-

раних методів для забезпечення педагогічних 

умов. Так, у експериментальній групі кількість 

студентів із високим рівнем сформованості ор-

ганізаторських умінь зросла на 17 %, у контро-

льній групі – на 4 %; із середнім рівнем сформо-

ваності організаторських умінь в експеримента-

льній групі кількість студентів підвищилася на 

8,4 %, у контрольній групі – на 2%. Отже, порів-

няння отриманих результатів свідчить про ефек-

тивність науково обґрунтованих педагогічних 

умов формування організаторських умінь май-

бутніх фахівців сфери ресторанного обслугову-

вання. Уточнено критерії (мотиваційно-цінніс-

ний, теоретичний, операційно-діяльнісний, реф-

лексивно-особистісний) та показники рівнів 

сформованості організаторських умінь молод-

ших спеціалістів сфери ресторанного обслугову-

вання. Проведене дослідження не вичерпує всіх 

аспектів визначеної проблеми. Перспективними 

для подальшого наукового пошуку є питання 

удосконалення навчально-методичного забезпе-

чення (інноваційних технологій, форм, методів, 

засобів) формування організаторських умінь в 

майбутніх фахівців ресторанного обслуговуван-

ня.Під час експерименту активізувалися практи-

чно всі складові потенціалу студентів. Цей про-

цес бере початок ще в школі, продовжується у 

коледжі та характеризує в кінцевому результаті 

розвиток особистості фахівця. Він не може зу-

пинити особистість, яка планує досягти вершин 

професійної майстерності. 
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Pedagogical conditions of formation of organizational skills of future junior restaurant service specialists in the 

process of their professional training in college 

Annotation: Considering the importance of organizational skills in practical activity of specialists of restaurant service, 

formed on high level, we analyze experience of professional preparation of specialists of this branch. Based on the 

analysis of scientific sources, experience of job pedagogical conditions for the formation of managerial skills of future 

specialists of the restaurant service were formulated and practically tested. Efficacy of formation of organizational skills 

of future specialists of the restaurant service will rise up if we provide: 1) stimulation of professional orientation of stu-

dents on successful acquirement of selected specialty, 2) attraction of students to the execution of organizational prob-

lems and errands in different kinds of professional preparation with target of transformation of derived professional 

knowledge into skills and abilities, 3) self-perfection of organizational qualities of students.  

Keywords: organizational skills, specialists of the restaurant service, junior specialists, professional training in col-

lege, forming of organizational skills, pedagogical conditions of forming of organizational skills.  

 

Долгопол Е.А. 

Педагогические условия формирования организаторских умений будущих младших специалистов сферы 

ресторанного обслуживания в процессе профессиональной подготовки в колледже 
Аннотация: Учитывая важность сформированных на высоком уровне организаторских умений в практической 

деятельности специалистов сферы ресторанного обслуживания, проанализирован опыт профессиональной под-

готовки специалистов данной отрасли. На основании анализа научных источников, опыта работы сформулиро-

ваны и практически проверены педагогические условия для формирования организаторских умений будущих 

специалистов сферы ресторанного обслуживания. Эффективность формирования организаторских умений бу-

дущих специалистов сферы ресторанного обслуживания повысится, если обеспечить: 1) стимулирование про-

фессиональной направленности студентов на успешное овладение избранной специальности, 2) привлечение 

студентов к выполнению организаторских задач и поручений в различных видах профессиональной подготовки 

с целью трансформации полученных профессиональных знаний в умения и навыки, 3) самосовершенствования 

организаторских качеств студентов. 

Ключевые слова: организаторские умения, специалист сферы ресторанного обслуживания, младший спе-
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Сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних 

закладах України

                                                      
1 Дуброва Світлана Володимирівна, аспірант кафедри педагогіки,  
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Анотація: У статті розглянутий сучасний стан професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов у ви-

щих навчальних закладах України, окреслено проблеми, що значною мірою впливають на процес підготовки 

фахівців та визначено, що професійна підготовка вчителів у вищих педагогічних закладах здійснюється відпо-

відно до державних стандартів освіти України. 

Ключові слова: професійна підготовка, державні стандарти освіти, засоби діагностики, освітньо-

кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма, виробничі функції, типові задачі діяльності. 

 

Актуальною проблемою сьогодення є професій-

на підготовка майбутніх учителів, які здатні не 

лише володіти декількома іноземними мовами, 

користуючись даними знаннями у своїй профе-

сійній діяльності, вільно та невимушено спілку-

ючись із зарубіжними колегами, але й передава-

ти свої знання та вміння молодшим поколінням. 

Професійна підготовка вчителів – це підготовка 

висококваліфікованих, компетентних, конкурен-

то спроможних фахівців, здатних відповідати 

високим вимогам ринку праці. 

Постановка проблеми. Перед системою ви-

щої освіти України і не тільки, постає низка про-

блем, які значною мірою впливають на соціаль-

но-економічний розвиток країни в цілому: 

– можливості традиційної системи професійної 

освіти не в повній мірі відповідають вимогам ре-

ального виробництва до якості підготовки спеці-

алістів; 

– слабка адаптованість професійної освіти до 

динамічно змінюваних умов на ринку праці, су-

спільних потреб, як правило, соціально пасивних 

випускників навчальних закладів; 

– відсутність єдиної системи сертифікації та 

спеціалізації, тих хто навчається та фахівців, що 

і створює певні труднощі при працевлаштуванні; 

– професійна структура підготовки спеціалістів 

та існуючі професійні стандарти не повною мі-

рою відповідають потребам ринку праці, запи-

там сучасних роботодавців та професійних спів-

товариств; 

– стирання меж між професіями з огляду на зро-

стання децентралізації економічної відповідаль-

ності і розвиток систем управління якістю; 

– зниження відповідальності працівників за 

якість праці, вдосконалення виробничих проце-

сів та управління власною трудовою діяльністю 

[5, с. 2]. 

Можна припустити, що задля вирішення да-

них та низки інших проблем наша держава приє-

дналася до Болонського процесу. Тому, на сьо-

годнішній день, система вищої освіти України 

реалізується у відповідності до основних поло-

жень Болонської конвенції, суть якої полягає у 

створенні єдиного європейського освітнього і 

наукового простору. Це є можливим за рахунок 

дотримання шести основних принципів навчаль-

ного процесу, закріплених декларацією: введен-

ня двоциклового навчання: додипломного (сту-

пінь бакалавра) та післядипломного (ступінь ма-

гістра, доктора); запровадження системи креди-

тів на основі Європейської системи трансферу 

оцінок; контроль якості освіти; розширення мо-

більності студентів, професорсько-викладаць-

кого складу та іншого персоналу для збагачення 

європейським досвідом; забезпечення працевла-

штування випускників; забезпечення привабли-

вості європейської системи освіти. Країни, що 

підписали угоду, активно працюють над впрова-

дженням Болонського процесу, який покликаний 

забезпечити високу якість освіти та навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закла-

дах. У результаті чого «почався пошук нових 

концептуально-методологічних засад стандартів 

нового покоління, що гармонійно поєднують до-

сягнення попередніх версій із сучасними запи-

тами. Однією з обговорюваних моделей є компе-

тентнісна модель. Розробка даної моделі допо-

може підсилити увагу академічного співтоварис-

тва до такої некласичної категорії освіти, як 

«компетенція», до освоєння нашою освітньою 

практикою компетентнісного підходу при проек-

туванні освітніх систем (стандартів, програм, 

навчальних планів) і відновленні освітньої полі-

тики» [3, с. 34]. 

На думку дослідників, це дозволить: по-

перше, створити нове покоління освітніх станда-

ртів вищої професійної освіти, що забезпечують 

більшу прозорість, порівняння із європейськими 

освітніми системами (зробити їх близькими до 

стандартів, що мають міжнародну валідність); 

по-друге, здійснити не просто переробку діючих 

освітніх програм для підготовки бакалаврів, ди-

пломованих фахівців/магістрів, але спроектувати 
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їх у новому компетентнісно-методологічному 

плані, коли в основі стандартів будуть знаходи-

тися не кількісні і змістовні параметри «входу» й 

«процесу», але й характеристики, що відбивають 

якісні результати освітнього процесу, виражені 

інтегрованою мовою компетенцій; по-третє, змі-

цнити позиції вищої освіти України в загально-

європейському освітньому й дослідницькому 

просторі при одночасному збереженні сильних 

академічних характеристик національної вищої 

школи; по-четверте, розпочати загальносистемне 

зрушення вищої освіти у бік запитів економіки й 

ринків праці, підсилюючи її особистісну й соціа-

льну значимість; по-п’яте, підвищити адаптова-

ність випускників до їхньої життєдіяльності в 

умовах наростаючого динамізму й невизначено-

сті, підготувати їх як активних суб’єктів нової 

освітньої парадигми – «освіти протягом всього» 

життя [3, с. 34-35]. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема про-

фесійно-педагогічної підготовки майбутнього 

вчителя загальноосвітньої школи перебуває у 

полі зору багатьох науковців, серед них О. Аб-

дулліна, А. Алексюк, І. Зязюн, Г. Балл, Н. Кичук, 

Н. Кузьміна, Д. Ніколенко, Н. Ничкало, Л. Пу-

ховська, В. Семиченко, С. Сисоєва, А. Щербань; 

проблема теоретичної та практичної підготовки 

вчителів іноземних мов досліджується І. Бім, Н. 

Гальською, Г. Китайгородською, С. Ніколаєвою, 

Ю. Пассовим, В. Плахотником, Т. Полонською, 

С. Роман, В. Скалкіним, Н. Скляренко. 

Мета статті – аналіз сучасного стану профе-

сійної підготовки майбутніх учителів іноземних 

мов у вищих педагогічних навчальних закладах 

України. 

Виклад основного матеріалу. Професійна 

підготовка майбутніх учителів іноземних мов за-

гальноосвітніх шкіл – бакалаврів, у вищих педа-

гогічних закладах України здійснюється у відпо-

відності до державних стандартів освіти Украї-

ни, що дозволяє їм у разі необхідності продов-

жувати навчання на більш високому рівні, з ме-

тою отримання кваліфікації спеціалістів – учи-

телів іноземних мов середніх загальноосвітніх 

шкіл та викладачів вищих навчальних закладів І-

ІІ рівнів акредитації, та кваліфікації магістрів – 

учителів іноземних мов середніх навчальних за-

кладів та викладачів вищих навчальних закладів 

І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, а саме у відпові-

дності до галузевого стандарту вищої освіти 

України, що відображений в освітньо-кваліфі-

каційній характеристиці випускників вищих на-

вчальних закладів, в освітньо-професійній про-

грамі підготовки та засобах діагностики якості 

вищої освіти. 

В освітньо-кваліфікаційній характеристиці 

вчителів іноземних мов викладені вимоги до їх 

професійної компетентності, компетенцій та ін-

ших соціально-важливих властивостей та якос-

тей, у цьому стандарті визначена система вироб-

ничих функцій, система типових задач профе-

сійної діяльності, окреслені вміння та здатності, 

якими повинні оволодіти учителі іноземних мов 

для їх успішної реалізації у вирішенні проблем і 

завдань педагогічної діяльності. В освітньо-

професійній програмі підготовки майбутніх учи-

телів іноземних мов, відповідно до вимог Болон-

ської процесу, визначені нормативні терміни на-

вчання, встановлені вимоги до змісту, обсягу та 

рівня вищої педагогічної освіти, що засновані на 

компетентнісному підході до навчання. У засо-

бах діагностики якості вищої освіти викладені 

стандартизовані методики оцінки не лише про-

фесійних знань, умінь і навичок, а й світогляд-

них та громадських якостей і властивостей учи-

телів іноземних мов, сформованих під час на-

вчально-виховного процесу. Тому, у відповідно-

сті до галузевого стандарту вищої освіти Украї-

ни, у процесі професійної підготовки у вищих 

навчальних закладах майбутні учителі іноземних 

мов оволодівають виробничими функціями, ти-

повими задачами діяльності та вміннями, що ви-

кладені в освітньо-кваліфікаційній характерис-

тиці підготовки фахівців: 

– навчальною функцією, що передбачає наяв-

ність у вчителів іноземних мов вміння сформу-

вати комунікативну компетенцію в учнів (задачі 

діяльності: навчання аудіювання мовлення спів-

розмовника у стандартних ситуаціях спілкуван-

ня; навчання усного спілкування (говоріння) у 

ситуаціях соціально-побутової, соціально-

культурної та навчально-трудової сфер комуні-

кації; навчання читання художніх, публіцистич-

них, науково-популярних, прагматичних текстів; 

навчання писемного спілкування у типових си-

туаціях), мовну компетенцію (задачі діяльності: 

надання фонетичних знань про суть іншомовних 

явищ на основі розширення системи понять у рі-

дній мові; надання лексичних знань про суть ін-

шомовних лексичних явищ на основі розширен-

ня системи понять у рідній мові; надання грама-

тичних знань про суть іншомовних граматичних 

явищ на основі розширення системи понять у рі-

дній мові; надання знань про правила читання 

іноземною мовою на основі розширення знань з 

рідної мови), соціокультурну іншомовну компе-

тенцію (задача діяльності – надання знань про 

країни, мови яких вивчаються), навчальну ком-

петенцію (задача діяльності – формування на-

вчальних умінь оволодіння іншомовною мов-

леннєвою, мовною та соціокультурною компете-

нціями); 

– гностичною функцією (задача діяльності – 

аналізувати і прогнозувати навчальну діяльність 
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учнів, а також власну професійну діяльність та 

діяльність колег); 

– виховною функцією (задача діяльності – вихо-

вувати учнів через систему особистого ставлен-

ня до іншомовної культури і процес оволодіння 

цією культурою); 

– розвивальною функцією (задача діяльності – 

розвивати інтелектуальну та емоційну сферу 

особистості учнів, їх пізнавальні та розумові зді-

бності у процесі оволодіння іншомовним мов-

ленням); 

– планувальною функцією (задача діяльності – 

планувати власну діяльність та діяльність учнів 

щодо досягнення мети навчально-виховного 

процесу засобами предмету «Іноземна мова»); 

– організаційною функцією (задача діяльності – 

проводити уроки та позакласні заходи з інозем-

ної мови з урахуванням особливостей навчання 

учнів); 

– контролюючою функцією (задача діяльності – 

контролювати процес навчання та рівень сфор-

мованості знань, умінь та навичок); 

– діагностичною функцією (задача діяльності – 

визначити рівень сформованості мовленнєвих 

вмінь та навичок) [4]. 

Окрім виробничих функцій, майбутні учителі 

іноземних мов у процесі навчання у вищих педа-

гогічних закладах України оволодівають здатно-

стями, що визначені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, для вирішення проблем і задач 

не лише професійної, а й соціальної діяльності. 

Вчителі іноземних мов повинні бути здатними 

до аналізу соціально-політичних і духовних 

процесів, що відбуваються в суспільному житі 

держави, до спілкування (професійно викорис-

товувати українську та іноземні мови), до ефек-

тивних комунікативних взаємодій з оточуючими, 

до розуміння екологічних питань, до розуміння 

зовнішньої та внутрішньої політики держави, до 

захисту громадянських прав на підставі Консти-

туції України, до забезпечення стосунків між 

членами виробничого, викладацького, студент-

ського та учнівського колективів на правовій і 

демократичній основі, до прийняття рішень і ви-

бору стратегії діяльності з урахуванням прав 

людини, до практичного використання принци-

пів науковості та об’єктивності у професійній 

діяльності, до розуміння значення комплексу за-

гальнолюдських цінностей, до відслідковування 

та використання новітніх досягнень вітчизняної 

та світової філологічної науки, до створення но-

рмальних умов співжиття, праці, відпочинку, 

сприятливого морального клімату в колективі, 

до проведення просвітницької діяльності [2]. 

Базова підготовка майбутніх учителів інозем-

них мов здійснюється впродовж чотирьох років 

у відповідності до освітньо-професійної програ-

ми, у якій визначені навчальні дисципліни та 

практики, вимоги до їх змісту та обсягу, а також 

форми державної атестації. У результаті вивчен-

ня циклу гуманітарних і соціально-економічних, 

природничо-наукових (фундаментальних) дис-

циплін та циклу професійної і практичної підго-

товки, студенти одержують знання, на основі 

яких формуються виробничі функції, вміння, на-

вички і здатності фахівців. Під час навчання у 

вищих педагогічних закладах особлива увага 

приділяється циклу професійної і практичної пі-

дготовки вчителів, адже майбутні педагоги 

отримують фахові теоретичні та практичні знан-

ня у процесі цієї підготовки. 

Для визначення рівня якості освітньо-

професійної підготовки майбутніх учителів іно-

земних мов у вищих педагогічних закладах 

України використовуються засоби діагностики 

якості вищої освіти. Засоби діагностики призна-

чені для оцінки якості освіти, за їх допомогою 

відбувається кількісна і якісна оцінка ступеня 

досягнення випускниками мети вищої освіти, 

оцінка знань умінь та навичок, оцінка компетен-

тності та рівня володіння компетенціями майбу-

тніх педагогів [1]. 

Висновки. Отже, професійна підготовка май-

бутніх учителів іноземних мов у вищих педаго-

гічних закладах України реалізується шляхом 

компетентнісного підходу до навчання, у відпо-

відності до Болонської декларації. Професійна 

підготовка здійснюється відповідно до галузево-

го стандарту вищої освіти, який складається з 

освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ), 

з освітньо-професійної програми (ОПП) та засо-

бів діагностики якості вищої освіти. В ОКХ ви-

значені виробничі функції, типові задачі діяль-

ності та здатності, якими оволодівають студенти 

в процесі підготовки до професійної діяльності. 

В ОПП підготовки майбутніх учителів інозем-

них мов визначені цикли дисциплін і цикл про-

фесійної та практичної підготовки, яка відбува-

ється у вищих навчальних педагогічних закладах 

України. За допомогою засобів діагностики від-

бувається оцінка не лише фахових знань, умінь 

та навичок майбутніх учителів іноземних мов, а 

й навчально-виховного процесу в цілому. 
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Dubrova S.V. The current state of the professional formation of the future foreign languages teachers in the 

higher education institutions of Ukraine 

Abstract: In the article we examined the current state of the professional formation of the future foreign languages 

teachers in the higher education institutions of Ukraine. We described a category of problem that has influence on the 

socio-economic development of the country on the whole and on the process of the professional formation of the future 

foreign languages teachers. It was defined that the process of the formation of the foreign languages teachers is realized 

according to the state standards of education of Ukraine, which are based on the main statutes of the Bologna Declara-

tion, its main idea is to create a unified European educational and scientific space. The state standards of education of 

Ukraine consist of the educational and qualifying characteristics, of the educational and professional program and of the 

means of diagnostics. In the educational and qualifying characteristics of the professional formation of the future for-

eign languages teachers there are productive functions (teaching function (creation of the communicative, the linguistic, 

the socio-cultural foreign competence and the educational competence), the gnostic function, the educational function, 

the developing function, the planning function, the organizing function, the monitoring function, the diagnostic func-

tion) and the typical tasks of the activities that are taken by future teachers during their studies in the higher educational 

institutions. The professional formation is also realized according to the educational and professional program, which 

defines the discipline (the cycle of humanitarian, socio-economic and natural science disciplines) and practice, the re-

quirements for their content and size, and forms of the state attestation. Much attention is given to the theoretical and 

practical professional formation, as a result, the future foreign languages teachers master production functions, abilities, 

skills and knacks, which are necessary for successful realization of their own pedagogical potential. To evaluate the 

success and effectiveness of teaching and educational process, which result in a competent foreign languages teacher, 

the means of diagnostics of evaluation quality of higher education in Ukraine are used. 

Keywords: the professional formation, the state standards of education, the educational and qualifying characteris-

tics, of the educational and professional program and of the means of diagnostics, the productive functions, the typical 

tasks of the activities. 

 
Дуброва С.В. Современное состояние профессиональной подготовки будущих учителей иностранных 

языков в высших учебных заведениях Украины 

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние профессиональной подготовки будущих учите-

лей иностранных языков в высших учебных заведениях Украины. Определена категория проблем, влияющих на 

социально-экономическое развитие страны в целом и на процесс профессиональной подготовки будущих учи-

телей иностранных языков в частности. В ходе исследования было определено, что подготовка учителей ино-

странных языков осуществляется в соответствии с государственными стандартами образования Украины, кото-

рые опираются на основные положения Болонской декларации, суть которой заключается в создании единого 

европейского образовательного и научного пространства. Государственные стандарты образования Украины 

состоят из образовательно-квалификационной характеристики, образовательно-профессиональной программы 

и средств диагностики. В образовательно-квалификационной характеристике профессиональной подготовки 

будущих учителей иностранных языков обозначены производственные функции: учебная функция (формиро-

вание коммуникативной, языковой, социокультурной иноязычной компетенций и формирование учебной ком-

петенции), гностическая функция, воспитательная функция, развивающая функция, планировочная функция, 

организаторская функция, контролирующая функция, диагностическая функция, а также типичные задачи дея-

тельности, которыми овладевают будущие учителя в процессе обучения в высших педагогических учебных за-

ведениях. Подготовка также осуществляется в соответствии с образовательно-профессиональной программой, в 

которой определены дисциплины (цикл гуманитарных, социально-экономических и естественно-научных дис-

циплин) и практики, требования к их содержанию и объему, а также формы государственной аттестации. Так, 

большое внимание уделяется теоретической и практической профессиональной подготовке, в результате кото-

рой у будущих учителей иностранных языков формируются производственные функции, умения, навыки и 

способности, необходимые для успешной реализации собственного педагогического потенциала. И для того, 

чтобы оценить успешность и результативность научно-воспитательного процесса, результат которого – компе-
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тентный учитель иностранных языков, используются средства диагностики оценки качества высшего образова-

ния в Украине. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, государственные стандарты образования, средства диа-

гностики, образовательно-квалификационная характеристика, образовательно-профессиональная программа, 

производственные функции, типичные задачи деятельности. 
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К вопросу профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма

                                                      
1 Загнибеда Раиса Павловна, ассистент кафедры отельно-ресторанного дела,  

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефанека 
 

Аннотация: В статье определены особенности профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма в 

условиях высшего учебного заведения, изложены концептуальные основы относительно содержания и особен-

ностей профессионального образования; определены приоритетные задачи профессионального туристического 

образования. Доказана необходимость воплощения в учебно-воспитательный процесс идей Болонской деклара-

ции и выполнения следующих задач: обеспечение возможности трудоустройства европейских граждан и повы-

шения международной конкурентной европейской системы высшего образования; внедрение системы кредитов 

по типу ECTS, как надлежащего средства поддержки студенческой мобильности; содействие мобильности пу-

тем преодоления препятствий к эффективному осуществлению свободного передвижения; содействие европей-

скому сотрудничеству в обеспечении качества образования для разработки адекватных критериев и методоло-

гий. 

Ключевые слова: туризм, менеджер туризма, профессиональная подготовка менеджеров туризма. 

 

Туризм является многоаспектным явлением, 

охватывающим различные сферы современной 

жизни. Современная исследовательница 

Л. Малик дает следующее определение понятия 

"туризм – это комплекс деятельности человека, 

путешествующего к месту за пределы его обыч-

ного окружения на менее, чем на год и главные 

цели путешествия есть другие, чем осуществле-

ние деятельности в пределах места посещения" 

[6, 29].  

Ведущей целью в туризме является предо-

ставление качественных туристических услуг и 

повышение уровня удовлетворения туриста пу-

тешествием. Закон Украины "О туризме" опре-

деляет туристические услуги как услуги субъек-

тов туристической деятельности по размеще-

нию, питанию, транспортному, информационно-

рекламному обслуживанию, а также услуги 

учреждений культуры, спорта, быта, отдыха и 

т.п., направленные на удовлетворение потребно-

стей туристов. Фактически в туризме мы имеем 

дело со сложными организационными образова-

ниями, определяющимися определенным набо-

ром правил общения с клиентами, взаимосвязан-

ных целей как коммерческого, так и некоммер-

ческого характера. 

Современная ученая Т. Сокол отмечает, что 

туристическая сфера играет важную роль в раз-

витии экономики, культуры и социальной поли-

тики независимой Украины. Сейчас туризм вы-

шел из глубокого кризиса, в котором оказался в 

начале 90-х годов и постепенно превращается в 

ведущую отрасль национальной экономики, спо-

собствует росту популярности страны в мире, 

обеспечивает открытость общества, повышает 

качество жизни граждан, уровень национальной 

культуры [10].  

Стремительное развитие туризма в Украине 

как фактора, формирующего экономику госу-

дарства, определил необходимость создания от-

раслевой системы подготовки туристских кад-

ров. На современном этапе развития профессио-

нального образования ученые уделяют значи-

тельное внимание проблемам профессиональной 

подготовки специалистов туристической отрас-

ли, разработке концепций туристического обра-

зования, определению приоритетных аспектов 

профессиональной подготовки будущих специа-

листов. Вопросы подготовки менеджера туризма 

в Украине раскрыты в научных трудах 

Л. Кнодель, Л. Сакун, Т. Сокол, Н. Хмилярчук и 

др.  

Мы разделяем точку зрения Л.Кнодель  в том, 

что в процессе формирования национальных си-

стем туристского образования необходимо учи-

тывать такие общие закономерности: 

1) непрерывность туристского образования; 

2) гибкость учебных курсов и программ; 

3) мобильность студентов; 

4) сочетание научности обучения с практиче-

ской реализацией этих достижений; 
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5) локальные особенности, связанные с куль-

турными, социальными, политическими и эко-

номическими ситуациями в тех странах, где со-

здается система туристского образования и осу-

ществляется профессиональная подготовка кад-

ров для туристской деятельности [5]. 

При этом следует отметить, что объекты 

внимания исследователей находят точки сопри-

косновения профессионального образования ме-

неджеров туризма с экономикой, политологией, 

историей, экологией, социологией, правоведени-

ем, культурологией, этикой, религиеведением, 

антропологией, педагогикой и психологией, гео-

графией и страноведением, акмеологией и др. 

Среди приоритетных задач профессионально-

го туристического образования ряд российских 

ученых выделяют следующие: 

– подготовка свободного и образованного спе-

циалиста; 

– формирование стремления достичь професси-

онального мастерства; 

– совершенствование профессиональной подго-

товки на основе современных новейших образо-

вательных и информационных технологий; 

– развитие инициативы и творческой активности 

будущих специалистов на основании партнер-

ских отношений; 

– развитие толерантности, культуры общения и 

поведения в межкультурном взаимодействии [1, 

48]. 

Установлено, что в процессе развития мене-

джера туризма как профессионала необходимо 

различать тенденции  его становления  как:  

– субъекта профессионального развития;  

– специалиста определенной квалификации; 

– зрелой личности;  

– активного участника акме-ориентированного 

процесса развития. 

Поэтому среди приоритетных заданий про-

фессионального туристического образования в 

настоящее время выделяют такие: 

• подготовка свободного и образованного 

специалиста; 

• формирование стремления достичь профес-

сионального мастерства; 

• совершенствование профессиональной под-

готовки на основе современных новейших обра-

зовательных и информационных технологий; 

• развитие инициативы и творческой активно-

сти будущих специалистов на основе партнерс-

ких отношений; 

• развитие толерантности, культуры общения 

и поведения, в межкультурном взаимодействии. 

Изучая особенности разработки парадигмы 

профессиональной подготовки менеджера ту-

ризма, Т. Сокол одной из актуальных задач со-

временной профессиональной педагогики назы-

вает необходимость формирования мировоз-

зренческой концепции специалиста, в пределах 

которой закладываются основы профессиональ-

ного, экономического и логико-

информационного мышления, накапливаются 

необходимые знания, вырабатываются навыки и 

умения [9, 57 – 60].  

При этом каждое из направлений подготовки 

предполагает получение определенной системы 

знаний и умений, которое достигается через 

усвоение предметов соответствующего цикла, 

сочетание теоретической подготовки с практи-

кой и самостоятельной работой студента [12, 322 

– 325]. 

Нам импонирует научная позиция И.Зорина, 

который в докторской диссертации "Теоретиче-

ские основы формирования содержания профес-

сионального туристического образования" дока-

зывает, что развитие содержания профессио-

нального туристического образования должно 

обеспечивать ориентацию на потребности разви-

тия человека и предоставлять ему возможности 

более эффективного участия в мире труда [4].  

В структуру профессиональной деятельности 

будущих менеджеров туризма входят различные 

аспекты управленческой деятельности: состав-

ление бизнес-плана, оценка динамики развития 

предприятия, поиск возможных потенциальных 

иностранных партнеров, подготовка презента-

ций, распространение специализированной ту-

ристической информации и т.п. [11].  

Менеджер туризма должен мобильно реаги-

ровать на все изменения в обществе и принимать 

адекватные решения. Основными профессио-

нальными качествами менеджера туризма явля-

ются те, которые позволяют создавать иннова-

ционное социокультурное пространство; разре-

шают работать в команде. Не менее важными 

остаются личностные – коммуникабельность, 

активность, толерантность, способность к само-

организации и саморазвитию. 

Показателем готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности менеджеров ту-

ризма является способность к: коллективным 

действиям, организации взаимодействия в кол-

лективе; профессиональному общению; обеспе-

чению согласованных и конструктивных взаи-

моотношений при выполнении профессиональ-

ных задач; толерантному восприятию культуры 

и обычаев других стран и народов; работе в по-

ликультурной среде; адаптации к новым ситуа-

циям в профессиональной деятельности и др. 

Особенно актуальным в контексте исследуе-

мой нами проблемы является суждение Л. Сакун 

о том, что "образование в сфере туризма, учиты-

вая его разноплановость и мультидисциплинар-

ный характер, должно заложить механизмы 
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адаптации, рефлексии, сохранение индивиду-

альности студента, чтобы усвоение и воспроиз-

водство им социального опыта происходило без 

значительных расходов для личности" [8].  

Успешное решение проблем подготовки бу-

дущих менеджеров туризма в условиях вуза 

предусматривает воплощение в учебно-

воспитательный процесс идей Болонской декла-

рации и выполнения следующих задач: 

1. Принятие системы сопоставимых степеней, 

в том числе приложения к диплому для обеспе-

чения возможности трудоустройства европей-

ских граждан и повышения международной кон-

курентной европейской системы высшего обра-

зования. 

2. Степень, присуждаемая специалистам, 

должна быть востребованной на европейском 

рынке труда как квалификация соответствующе-

го уровня. 

3. Внедрение системы кредитов по типу 

ECTS – европейские системы перезачисления 

зачетных единиц трудоемкости, как надлежаще-

го средства поддержки студенческой мобильно-

сти. Кредиты могут быть получены также и в 

рамках образования, не являющегося высшим, 

привлекая к обучению в течении всей жизни, ес-

ли они определяются интересными для других 

университетов. 

4. Содействие мобильности путем преодоле-

ния препятствий к эффективному осуществле-

нию свободного передвижения, для этого: 

– студент должен быть обеспечен возможно-

стью получения образования и практической 

подготовки, а также сопутствующих услуг; 

– преподаватели, исследователи и админи-

стративный персонал должны быть обеспечены 

признанием и зачислением времени, затраченно-

го на проведение исследований, преподавание и 

стажировку в европейском регионе, без нанесе-

ния ущерба их правам, определенным законом. 

1. Содействие европейскому сотрудничеству 

в обеспечении качества образования для разра-

ботки адекватных критериев и методологий. 

2. Содействие необходимым европейским 

воззрениям в высшем образовании, особенно от-

носительно развития учебных планов, междуин-

ституционального сотрудничества, схем мо-

бильности, совместных программ обучения, 

практической подготовки и проведения научных 

исследований [2]. 

С позиции акмеологии как методологической 

основы сущность профессионального образова-

ния можно понимать как целостное развитие че-

ловека в условиях образовательных систем. Ос-

новным принципом построения профессиональ-

ной подготовки на основе акмеологичного под-

хода появляется принцип системной интеграции, 

когда образовательные области знаний опреде-

ляют типом взаимоотношений человека с миром. 

Выяснено, что важным аспектом соблюдения 

акмеологичного подхода к процессу профессио-

нальной подготовки будущих специалистов 

явлается формирование ценностного отношения 

студента к самоусовершенствованию, что в свою 

очередь редполагает:.  

– направленность учебно-воспитательного 

процесса на постоянное саморазвитие и само-

усовершенствование как условия успешной 

адаптации и самореализации в современном об-

ществе, самостоятельности и успеваемости сту-

дентов; 

– ориентацию образования и воспитания сту-

дентов на позитивное мышление, жизненный 

успех, достижение высоких результатов, в дея-

тельности (образовательной, творческой, про-

фессиональной), на возможность самореализа-

ции каждого; 

– ориентацию преподавателей на целостное и 

стойкое развитие будущего специалиста, на 

формирование его акмеологичной позиции в 

жизни и труде; 

– накопление будущим специалистом опыта 

развития, саморазвития; 

– развитие конструктивно методологического 

мышления преподавателя и студента;  

– акмеологическое сопровождение  процесса 

их подготовки [3 ]. 

Базируясь на методологическом, теоретиче-

ском и практическом уровнях осмысления осо-

бенностей профессиональной подготовки буду-

щих менеджеров туризма, мы пришли к выводу, 

что их профессиональная подготовка должна 

рассматриваться в контексте непрерывного об-

разования, которое является компонентом це-

лостной системы образования в Украине. Одна-

ко в силу особенностей профессиональной дея-

тельности менеджеров туризма система профес-

сиональной подготовки имеет свою инфраструк-

туру и развивается в соответствии с собствен-

ными целями и закономерностями. 

Учебные планы и программы учебных дис-

циплин разрабатываются высшими учебными 

заведениями в соответствии с образовательно-

профессиональными программами и их вариа-

тивной частью. Стандарты высшего образования 

разрабатываются, согласовываются и утвержда-

ются в порядке, определяемом Министерством 

образования и науки Украины и обеспечивают 

подготовку специалистов по специальностям с 

учетом указанных особенностей отраслей ту-

ризма, мобильности системы туристского обра-

зования, требований рынка труда и потребите-

лей. 
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Выводы. В современной системе высшего 

образования Украины осуществляются поиски 

путей совершенствования подготовки специали-

стов для различных сфер профессиональной дея-

тельности, ориентированных на формирование 

компетентности, развитие творческих и потен-

циальных возможностей, обеспечение эффек-

тивных условий для самообразования и самосо-

вершенствования студентов. Эффективность 

профессиональной подготовки будущих мене-

джеров туризма в условиях вуза зависит от 

надлежащего обеспечения педагогического про-

цесса, творческого уровня деятельности препо-

давателей. 
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Zagnybida Raisa. To the question of professional preparation of future managers of tourism  
Abstract: In the article the features of professional preparation of future managers of tourism are certain in the condi-

tions of higher educational establishment, conceptual bases are expounded in relation to maintenance and features of 

trade education; the priority tasks of trade tourist education are certain. The necessity of embodiment in the uchebno-

vospitatel'nyy process of ideas of Bolonskoy declaration and implementation of the followings tasks is well-proven: 

providing of employment of the European citizens; introduction of the system of credits on the type of ECTS, as the 

proper mean of support of student mobility; assistance mobility by overcoming of obstacles to effective realization of 

free movement; an assistance the European collaboration is in providing of quality of education for development of ad-

equate criteria and methodologies. 
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Ways of forming the IT-readiness of humanitarian subjects teachers: authorial suggestion
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Abstract. The contradictions between the demands of the information society and the level of preparedness of teachers 

of the humanities subjects to the using of information technology in professional activities are mentioned in the article. 

The necessity to transform the system of learning information technology for teacher in higher pedagogical institution 

was determined on its base. The main purpose of the transformation of the system was to provide her adaptability in 

understanding the mandatory formation of readiness for the application of IT. The author's system of formation of IT-

readiness of teachers, which is integrated into the educational process of higher educational institutions is offered. The 

effectiveness of the developed system is also confirmed by obtaining additional results: providing advanced training of 

teachers, the formation of their need for next self-development, self-education and skills, independent and creative 

approach to the process of acquiring knowledge. 

Keywords: information technology, IT, teacher, IT readiness, education, humanities subjects, educational system, 
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Last years in Ukraine important steps were made in 

providing the general educational establishments 

(GEE) with personal computers (PC), introduction 

of information technologies (ІТ) in the educational 

process, forming the new attitude of school teachers, 

teachers of higher pedagogical educational estab-

lishments (HPEE) and heads of educational estab-

lishments to introduction the ІТ in education. Ap-

pearance of digital educational resources (DER) as 

constituents of informatization of education pro-

vides availability of knowledge, developing of intel-

lectual and creative abilities of pupils on the basis of 

individualization in studies, intensification of educa-

tional process etc. 

We can state that objective, publicly predefined, 

transition processes to informative society require 

introduction of innovative methods in teaching and 

studies, which will provide the competitiveness in 

the system of education of Ukraine. Practical expe-

rience and results of the special pedagogical re-

searches which were accumulated in the process of 

education informatization show that the use of ІТ in 

education positively affects the results of education-

al process at all its levels. 

For today everyone knows that in pedagogical 

activity the systematic and systemic use of ІТ opens 

for the subjects of teaching the access to application 

modern technologies of mastering knowledge. Due 

to opportunities that are provided with introduction 

of ІТ in the educational process, the system of edu-

cation can replace the authoritarian pedagogics by 

humanistic one in which opportunities for taking in-

to account and developing the individual peculiari-

ties of every person’s development are created. Such 

pedagogics provides to the subject of teaching the 

right for originality and unicity. However, the input 

of innovative forms in teaching, use of ІТ must be 

self-considered, expedient and inferior to the aim 

and contents of teaching and education. 

However, the application of ІТ in teaching hu-

manitarian disciplines has its specific that is deter-

mined, from one side, by very high efficiency of 

multimedia facilities in teaching and, from other 

side, by difficulties of mastering the facilities of ІТ 

by humanitarian subjects teachers. 

We carried out the retrospectively-essence analy-

sis of scientific researches of information technolo-

gies teaching by  humanitarian subjects teachers in 

HPEE of Ukraine, that allowed to show contradic-

tions between the requirements of informative socie-

ty and the present level of their preparedness to ap-

plication of ІТ, that witnessed the necessiary reor-

ganization of their teaching in HPEE, grant to it the 

signs of techno-logicalness in understanding the ob-

ligation of forming the readiness to application of  

ІТ in professional activity and with the aim of self-

perfection. 

The conducted analysis of the state of teaching 

ІТ by humanitarian subjects teachers for its different 

organizational forms (both in Ukraine and in highly 

developed countries of the world), allowed to find 

out that overcoming of the found out contradictions 

is restrained by: 

– development of scientifically-pedagogical and me-

thodical bases of the informatization system falls 

behind from the development of ІТ;  

– the faculty advisors of HPEE are not prepared 

enough to the use of ІТ;  

– the present ІТ are not oriented to creation of the 

integral ІТ-systems that would give a possibility to 

provide the educational process all-round; 

– the transparency of teaching and integral system 

vision of the technological approach to teaching of 

ІТ are absent: there is an orientation on the 

achievement of "narrow" aims (succeeded presenta-

tion of educational material, absence of professional 

aspiration, repressing study of text editors, use of ІТ 

for monitoring of educational process, etc.;  

– there is an insufficient level of co-ordination and 

collaboration development of HPEE with the devel-

opers of the program and methodical providing of  

informatiation process teaching. 
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It is also set, that the process of introduction of 

ІТ-branch achievements in the teaching system of 

HPEE of Ukraine in the conditions of informative 

society differs from analogical processes character-

istic for other countries, and requires determination 

of terms and ways peculiar only for Ukraine. The 

requirement of the forming system development of 

ІТ-readiness and its introduction in the educational 

process of HPEE was found out. By methodological 

basis of worked out and applied in the system of 

teaching at Kyiv national linguistic university the 

polystructural system of ІТ-readiness forming 

(SITRF) was chosen the personally-orientated ap-

proach and principle of professional orientation, the 

basic components of which are: formed of theoreti-

cal base of knowledge in the branch of ІТ, mastering 

practical abilities and skills, and, especially, forming 

the motivation of the use of ІТ in teaching and fu-

ture professional activity and readiness, to logical, 

expedient and effective application of ІТ in profes-

sional activity (Figure.1). 

 
Fig. 1. System of ІТ-readiness forming of humanitarian subjects teachers 

 

The personality orientation of the inculcated system 

is especially distinctly looked in that the process of 

studies for every student is carried out in the indi-

vidual trajectory. The suggested system differs from 

the systems worked out and described before, that it 

is envisaged: intensive continuous application of ІТ 

and as objects of teaching, and as component tech-

nologies of teaching; organic combination of indi-

vidual and group forms of educational activity of 

students; forming the personal trajectory of studies 

and addition to the contents of studies by the student 

himself (chronologic and richly in contents). 

Introduction of SITRF in the educational process 

of HPEE forms ІТ-readiness of teachers as im-

portant constituent of professional readiness. Form-

ing of ІТ- readiness of humanitarian subjects teach-

ers has three content lines: the use of ІТ as an object 

of study, facilities of teaching and facilities of the 

educational-searching professionally oriented activi-

ty. The use of ІТ as an object of study is envisaged 

in the process of continuous teaching the discipline 

"Modern information technologies in philological 

activity" (first year of studies) and teaching the 

elected course of the same discipline (fourth year of 

studies). The use of ІТ as facilities of teaching en-

visages their application by the teachers of HPEE in 

the process of teaching as ІТ and humanitarian dis-

ciplines as well. The use of ІТ as facilities of activi-

ty envisages their application in activity of both 

teachers and students with the aim of forming the 

practical skills (senior years of studies are in 

HPEE). We also distinguished organizationally-

methodical terms with forming of which the effec-

tive functioning of SITRF becomes possible: 

– providing with educational influences of higher 

efficiency than traditional one; 
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– forming of motivational component readiness of 

students to the use of ІТ; 

– admitting the level of previous preparation of eve-

ry student at the branch of ІТ as the alarm parameter 

that determines the individual trajectory of his stud-

ies; 

– accordance of studies contents to the requirements 

set forth on the basis of analysis of professional ac-

tivity of humanitarian subjects teachers of general 

educational establishments and its planning taking 

into account the necessity of students’ use of ІТ in 

the process of future professional activity, in the 

process of studies in HPEE and self-training during 

the life; 

– selection of the variant constituent of teaching 

contents, intended for the use in compensatory 

teaching; invariant constituent that provides the 

forming professionally oriented ІТ-readiness at the 

compulsory  level; variant part, studying of which 

serves to providing of deep mastering ІТ; 

– planning the educational process taking into ac-

count the necessity of achievement the maximum of 

ІТ-readiness in the moment of passing the pedagog-

ical practice by the students; 

– introduction (at the level of HPEE) of the system 

of measures directed to the increase of ІТ-

competence by corresponding profile disciplines 

teachers. 

On the basis of the set forth determinatives of in-

variant and variant construction of discipline con-

tents "Modern information technologies in philolog-

ical activity", in particular, conceptive structuring 

and providing the professional orientation of teach-

ing students, in HPEE the continuously-successive 

system of teaching the leading (professional) educa-

tional subject on the block-module principle can ef-

fectively function.  

We consider ІТ-preparation of humanitarian sub-

jects teachers as a dynamic process of realization of 

mutually-connected and mutually-conditioned fun-

damental and professional constituents that provide 

the predicted quality of forming professionally 

meaningful properties in personality. Therefore, a 

new methodical principle of integration of solidity 

and professional orientation is firstly suggested and 

reasonable in teaching the information technologies 

of humanitarian subjects teachers, realization of 

which assists the forming in every fragment of 

teaching the elements of professional students com-

petences, that is the educational activity gets future 

professional activity features. The basis of this pro-

cess is carrying out the system of professionally di-

rected tasks adapted to the educational process. 

According to our supervisions, application of 

SITRF provides the passing ahead studies of teach-

ers, forming their necessity of continuous self-

perfection, abilities and skills of self-education, in-

dependent and creative approach to the process of 

acquiring knowledge. We can mark that the analysis 

of the state and progress of society trends gives an 

opportunity to predict the necessity of further 

SITRF development, as the results of studies must 

correspond social, scientific and technological aims, 

the level of society development, inside aims and 

necessities of the education system. The suggested 

system leans against scientific knowledge, forms, 

facilities and methods of teaching, that reflect fun-

damental progress of pedagogical science trends. 

The worked out SITRF assumes updating and 

filling it with new contents; allows to activate the 

process of ІТ teaching in the conditions of orienta-

tion on personal development of personality, creates 

conditions for more effective acquiring of 

knowledge and abilities, develops the creative orien-

tation of the teacher, assists the forming of corre-

sponding professional and personal qualities. Within 

the framework of the suggested system the possibili-

ties of forming the scientific worldview and person-

al qualities of humanitarian subjects teacher with the 

aim of providing his readiness to realization and in-

troduction the personally oriented teaching. Orienta-

tion on the personality of student, taking into ac-

count his personal interests, desires, intentions, ne-

cessities and his style of activity, assist the flexible 

modeling of educational process. 

The author worked out recommendations that in-

clude the conditions of effective SITRF introduc-

tion: 

– compulsory systematic teaching to students the 

use of ІТ through their introduction in the process of 

humanitarian disciplines study (studies according to 

sample);  

– permanent and regular realization of the measures 

(at the level of HPEE) directed to the humanitarian 

disciplines teachers ІТ-readiness level increase;  

– rigging HPEE with modern computer and tele-

communication techniques;  

– rigging the educational rooms with the corre-

sponding program and methodical providing;  

– creation the ІТ-center (ІТ-labs) with the aim of 

providing the management with scientifically-

methodical work in HPEE. 

Estimating positive results from introduction of 

authorial SITRF, we can point out that the further 

researches are necessary, in particular: the integrated 

processes, connected with ІТ-discipline cycle teach-

ing and humanitarian disciplines, theoretically-

methodological ground of introduction the distance 

studies into the external form studies of teachers, 

Typical positions about the multimedia cabinet of 

HPEE development and about creation of me-

diafolder; development of measures as for humani-

tarian subjects teachers motivation to the use of ІТ 

in educational activity (making alterations to the 
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Statute about attestation, etc.); developing and 

providing HPEE with the licensed or alternative 

programmatic products (basic one and HPEE) with 

the further introduction in the  educational process. 
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Карташова Л.А.  

Пути формирования ИТ-готовности учителей гуманитарных предметов: авторское предложение 

Аннотация: В статье обозначены противоречия между требованиями информационного общества и уровнем 

подготовленности учителей гуманитарных предметов к применению информационных технологий в професси-

ональной деятельности. На их основании была определена необходимость преобразования системы обучения 

учителей информационным технологиям в высшем педагогическом учебном заведении. Главной целью преоб-

разования системы стало предоставление ей технологичности в понимании обязательности формирования го-

товности к применению ИТ. Предлагается авторская система формирования ИТ-готовности учителей, которая 

внедрена в учебный процесс высшего педагогического учебного заведения. Эффективность разработанной си-

стемы подтверждается и получением дополнительных результатов: обеспечение опережающего обучения учи-

телей, формирование их потребности в непрерывном саморазвитии, умений и навыков самообразования, само-

стоятельного и творческого подхода к процессу приобретения знаний. 

Ключевые слова: информационные технологии, ИТ, учитель, ИТ-готовность, обучение, гуманитарные 

предметы, система обучения, знания, студент, университет, учебное заведение, личность. 
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Аннотация: В статье поднимается одна из важных проблем в теории и практике педагогического образования – 

формирование профессиональной компетентности будущего учителя математики. Профессиональное матема-

тическое образование будущего учителя строится на базовой математической компетентности выпускника 

средней общеобразовательной школы на уровне Государственного стандарта базового и полного среднего об-

разования Украины и далее проходит три ступени своего развития: функциональная математическая компе-

тентность, профессионально-математическая компетентность (до уровня «математика-методолога»), научно-

математическая компетентность, которая гарантирует дальнейшую научную деятельность выпускника-

математика в области математики, методики математики и т.д. Предлагаются условия формирования образова-

тельного пространства будущего учителя математики на основании компетентносного подхода. 

Ключевые слова: профессиональное математическое образование, образовательное пространство, компе-

тентность, компетенция, будущий учитель математики 

 

Постановка проблемы. На Всемирной конфе-

ренции по высшему образованию (Париж, 1998 

г.) обращалось внимание на то, что компетент-

носный подход в образовании, в конечном счете, 

является приведением образования в соответст-

вие с новыми условиями и перспективами – это 

возникновение стратегической установки обра-

зования, в том числе и высшего, на адекват-

ность. В современном мире конкурентоспособ-

ный выпускник характеризуется фундаменталь-
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ными параметрами: высокий уровень общего 

образования, общей культуры; широкая инфор-

мационная общеобразовательная, общенаучная, 

компьютерная, психологическая, педагогическая 

подготовка в сочетании с глубокими узкопро-

фессиональными, узкопрофильными знаниями. 

Современный специалист умеет работать в оди-

ночку и в группе, в условиях коллективных 

форм организации труда, а значит – он есть ко-

ммуникабельным и профессионально мобиль-

ным [6, с.70-71]. Таким образом, компетентност-

ный подход следует рассматривать как методо-

логическую основу обеспечения целей, содер-

жания и качества высшего образования  

Цель статьи: проанализировать условия фо-

рмирования профессиональных компетентнос-

тей будущего учителя математики в процессе 

его математической подготовки. 

Анализ последних публикаций. Осмысле-

ние основных вопросов взаимосвязи компетен-

ций и компетентностей, разработка требований к 

компетенциям и их измерения хорошо отражены 

в работах зарубежных и отечественных ученых 

(В. Андрущенко, Н. Бибик, Л. Ващенко, М. Го-

ловань, И. Ермаков, И. Зварич, Я. Кодлюк , А. 

Локшина, Г. Малик, А. Овчарук, Л. Паращенко, 

А. Пометун, Д. Равен, А. Савченко, И. Сименко 

и И. Пальцун, Н. Тарасенкова и И. Акуленко, 

Г. Терещук, С. Трубачева, А. Хуторской, 

В. Швец, А. Шубин и др.). 

В. Андрущенко считает, что радикальная мо-

дернизация содержания педагогического образо-

вания подчинена общей цели – формировать 

конкурентоспособного учителя, адаптированно-

го к рыночным и демократическим преобразова-

ниям, способного жить и творить в информаци-

онном обществе, глобальной мировой среде, 

быть гражданином мира и одновременно пре-

данным патриотом украинского государства, 

представителем его интересов [1, с.8]. Компете-

нтность (от лат. сompetens - надлежащий, спосо-

бный) - это уровень образованности как мера со-

ответствия знаний, умений и опыта лиц, опреде-

ленного социально-профессионального статуса, 

реальному уровню сложности, которые выпол-

няют задачи и решают проблемы [6, с.63]. 

Н. Бибик компетенцию трактует как отчужден-

ную от субъекта, заранее заданную социальную 

норму (требование) к образовательной подгото-

вке студента, необходимую для его качествен-

ной продуктивной деятельности в определенной 

сфере, то есть социально закрепленный резуль-

тат [3, с.409]. Признаком компетенции является 

ее специфический предметный или общепредме-

тный характер, что позволяет определить прио-

ритетные сферы формирования (образователь-

ные области, учебные предметы, содержатель-

ные линии). Компетенции устанавливают набор 

системных характеристик для проектирования 

образовательных стандартов, учебной литерату-

ры, критериев и измерителей качества образова-

ния, его приближения к заказу общества [3]. Та-

ким образом, компетенция трактуется как систе-

ма ценностей и личностных качеств, знаний и 

умений, навыков и способностей человека, обес-

печивает ей готовность к успешному выполне-

нию профессиональной деятельности, а компе-

тентность - это реализованная на практике ком-

петенция. А. Хуторской определяет компетен-

цию как совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, способов деятельнос-

ти, опыта), отчужденную, заранее заданное со-

циальное требование (норма) к образовательной 

подготовке студента, необходимой для его каче-

ственной продуктивной деятельности в опреде-

ленной сфере [8]. Следовательно, компетент-

ность будем рассматривать как интегративное 

образование личности, сочетающей в себе зна-

ния, умения, навыки, опыт и личностные качес-

тва, которые обусловливают стремление, го-

товность и способность решать проблемы и 

задачи, возникающие в реальных жизненных си-

туациях, осознавая при этом значимость пред-

мета и результата деятельности [2].  

Изложение основного материала. Профес-

сиональное математическое образование буду-

щего учителя математики строится на базовой 

математической компетентности выпускника 

средней общеобразовательной школы на уровне 

Государственного стандарта базового и полного 

среднего образования Украины (овладение уче-

никами системой математических знаний, навы-

ков и умений, необходимых в повседневной 

жизни и будущей трудовой деятельности, доста-

точных для успешного овладения другими обра-

зовательными областями знаний и обеспечения 

непрерывного образования; формирования 

научного мировоззрения, представлений об иде-

ях и методах математики, ее роли в познании 

действительности; интеллектуальное развитие 

учащихся (логическое мышление и простран-

ственное воображение, алгоритмическая, ин-

формационная и графическая культура, память, 

внимание, интуиция)), и далее проходит три 

ступени своего развития: 1) функциональная ма-

тематическая компетентность, 2) профессио-

нально-математическая компетентность (до 

уровня «математика-методолога»), 3) научно-

математическая компетентность, которая гаран-

тирует дальнейшую научную деятельность вы-

пускника-математика в области математики, ме-

тодики математики и т.д. Такую многомерность 

мы понимаем как важный феномен в процессе 

проектировании университетами вариативных 
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моделей дидактических систем обучения, и сту-

дентами в процессе проектирования индивидуа-

льной траектории творческого саморазвития. 

Поэтому основная проблема, которую должен 

решать ВУЗ в современных условиях, это выбор 

модели системы обучения, гарантирующей дос-

тижение образовательных целей. Понятно, что 

традиционное обучение, ориентированное на 

«среднего» студента, не может эффективно фо-

рмировать образовательное пространство студе-

нта. Традиционное образование является экстен-

сивным в том смысле, что объективная потреб-

ность передать студенту возрастающее количес-

тво знаний удовлетворяется лишь путем количе-

ственного наращивания продолжительности 

обучения. Однако возможности и резервы такого 

подхода практически уже исчерпаны: если сту-

дент будет учиться всю жизнь, то когда же он 

будет работать? В. Лобашев отмечает, что пост-

роение образовательного процесса, характери-

зующегося нелинейностью, случайностью и раз-

нообразием оригинальности самовыражения в 

будущей профессии, раскрывается через неанта-

гонистические противоречия двух основних сис-

тем профессиональной подготовки специалиста: 

«трансцендентальные знания  приобретен-

ные знания  умения  навычки  компе-

тентность  потенциальная (само)реализация» 

(знаниево-дисциплинарная парадигма)» (марш-

рут А) и «исходная (начальная) обучаемость  

возможности  способности  готовность 

 компетенция  практическая самостояте-

льная деятельность» (маршрут В) [4, с.14]. 

Сами по себе маршруты А и В не являются 

прямолинейными, и расстояние между ними 

может изменяться. Первая система реализирует-

ся в модели взаимоотношений элементов педа-

гогической системы «субъект (преподаватель) – 

объект (студент) – субъект (выпускник) – оценка 

учебной работы». Такая модель рассчитана на 

«массовое обучение, характерна в современных 

условиях для средних образовательных школ, 

где общество уверено в гарантированном дости-

жении минимального интелектуального уровня 

надежности и безопасности существования каж-

дой личности» [4, с.17]. В конечном итоге сис-

тема А приводит к сформированности значите-

льного количества навычек и некоторых компе-

тентностей личности. 

Но с возрастанием объема информации и зна-

ний «такая организация информационной струк-

туры тезауруса резко термозит не столько темпы 

приобретения элементов новизны, сколько ско-

рость, лабильность (неустойчивость организма к 

изменениям внешней и внутренней среды) и на-

дежность повторного использования знаний» [4]. 

Нужно учитывать возможности каждого студе-

нта самостоятельно применять знания, поско-

льку полученные знания без затрат на их преоб-

разование в компетенции ими не станут. Студент 

должен быть настолько мотивированным в уче-

бе, чтобы он стремился доказать свою способ-

ность в овладении профессией и, соответствен-

но, использовать оптимальный максимум собст-

венных усилий в развитии способностей и дос-

тичь готовности к самостоятельной деятельнос-

ти на профессиональном уровне. Значит, сочета-

ние маршрутов А и В является необходимостью 

современных реалий подготовки специалиста. 

Сейчас учеба в ВУЗе на первом и втором курсах 

осуществляется в основном по маршруту А (ко-

торый, конечно же, не является прямолинейным 

и на некоторых участках пересекается с маршру-

том В), третий же курс становится фактически 

точкой бифуркации для каждого студента лично. 

Здесь на первое место  выходят «возможности – 

способности – готовность» (движение по марш-

руту В). 

Анализ научных публикаций, результаты 

опроса и построенная нами теория фундамента-

лизации профессиональной подготовки будущо-

го учителя математики позволяют утверждать, 

что основаним (базисом) для создания фундаме-

нтального образовательного пространства сту-

дента является построение системы компетен-

ций, гарантирующей эффективную деятельность 

выпускника педагогического ВУЗа. На симпози-

уме Совета Европы по теме «Ключевые компе-

тенции для Европы» (1996 г.) были установлены 

следующие ключевые компетенции: изучать, 

искать, думать, сотрудничать, браться за де-

ло, адаптироваться. 

Свидетельством соответствующего качества 

фундаментальной математической подготовки 

студентов являются: высокие количественные 

показатели учебных достижений студентов, 

включая государственную аттестацию; успеш-

ные выступления студентов в олимпиадах и кон-

курсах научных трудов; результативная научная 

работа, в частности, количество опубликованных 

студенческих научных работ, активное участие в 

работе научных семинаров и конференций, нау-

чных кружков и проблемных групп; высокий на-

учный уровень дипломных (магистерских и ква-

лификационных) работ; количество выпускни-

ков ВУЗа, продолжающих учебу в аспирантуре, 

защищенных кандидатських и докторских дис-

сертаций по математическим специальностям, 

теории и методике профессионального (матема-

тического) образования. 

Существуют разные подходы к классифика-

ции компетенций учителя, в частности их разде-

ляют на общие (ключевые) и профессиональные. 

Общие компетенции разделяют в свою очередь 
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на: общенаучные, социально-личностные и инс-

трументальные. Профессиональные комптенции 

разделяют на специальные, методические и пси-

холого-педагогические. О. Любимова выделяет 

из множества ключевых и професиональных 

компетенций подкласс базовых компетенций, 

формирующихся при изучении «базовых» дис-

циплин из блоков гуманитарной и социально-

экономической, математической и естественно-

научной, профессиональной и практической по-

дготовок. А из группы базовых компетенций 

выделяется группа фундаментальных компете-

нций, определяющихся с учетом парадигмы фу-

ндаменализации, включающей три аспекта (за 

А. Субетто): 1) обучение «метаязыкам» (матема-

тике, логике, кибернетике, философии, квалито-

логии); 2) формирование культурологической 

базы как основания мотивации к обучению; 

3) подготовку специалистов не по «узким» спци-

альностям, а по направлениях. Такой подход к 

содержанию фундаментальных компетенций 

требует пересмотра технологий по реализации 

принципа фундаментальности в образовании и 

методов диагностики типа знаний [5]. 

Формирование компетенции является слож-

ным процессом, включающим пять этапов: диаг-

ностически-целевой, мотивационный, когнитив-

ный, деятельностный, рефлексивный. Схему ре-

ализации компетентносного подхода в условиях 

образовательного пространства ВУЗа показано в 

таблице 1.  

 

Таблица 1.  

Процессуальная схема реализации компетентносного подхода в ОП ВУЗа 

1 Определить компетенции 
 

Определить: функции, роли, сферу ответственности специали-

ста 

2 Сформулировать перечень учебных 

целей в виде компетенций 
 

Определить необходимые для формирования компетенции: 

знания, умения и профессионально значимые качества 

3 Составить карту компетенций: раз-

работать учебный план 
 

Распределить компетенции по предметам и годам обучения 

4 Розработать рабочие 

учебные программы 
 

Уточнить: содержание, условия, средства, методы и формы 

обучения и оценивания 

5 Подготовить преподавательский сос-

тав 
 

Провести обучение преподавателей с целью овладения новым 

содержанием и методами преподавания 

6 Оценить учебные программы 
 

Оценить каждую компетенцию, продемонстрированную сту-

дентом 

7 Скорректировать рабочие учебные 

программы 
 

Скорректировать: содержание, условия, средства, методы, фо-

рмы обучения 
 

Мы разделяем мнение С. Скворцовой, что 

профессиональная компетентность учителя ма-

тематики рассматривается как: 1) свойство ли-

чности, проявляющееся в способности к педаго-

гической деятельности, а именно к организации 

учебно-воспитательного процесса на уровне со-

временных требований; 2) единство теоретичес-

кой и практической готовности педагога (пред-

метно-теоретичной: математической, психолого-

педагогической и дидактико-методической) к 

осуществлению педагогической деятельности; 3) 

способность действовать результативно, эффек-

тивно решать стандартне и проблемные ситуа-

ции, возникающие в процессе обучения учени-

ков математике [7]. Математические дисципли-

ны, изучающиеся на математических факульте-

тах педагогическтх ВУЗов, формируют ряд об-

щепрофессиональных и общенаучных компетен-

тностей. 

Здесь возникают следующие вопросы: 

1) Кто должен формировать другие компетен-

тности, например: процедурную, логическую, 

технологическую, исследовательскую, методо-

логическую, личностные (развитие индивидуа-

льных способностей и талантов, осведомлен-

ность в собственных сильных и слабых сторо-

нах, способность к самоанализу, динамичные 

знания, социальные (способность брать на себя 

ответственность, сотрудничество, инициатива, 

активное участие, умение работать в команде и 

способность к общению? 

2) Каким образом формировать эти компетен-

тности? 

3) Как проконтролировать, что ВУЗ обеспе-

чил формирование всех компетентностей выпус-

кника? 

Позиции 4–7 таблицы 1 рекомендуют разра-

ботать учебные и рабочие программы каждой 

дисциплины, где и спроектировать те группы 

компетенций (таблица 2), которые должны фор-

мироваться при изучении конкретной дисципли-

ны, а их объединение будет соответствовать 

квалификационной характеристике выпускника. 
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Таблиця 2.  

Перечень компетенций, формируемых при изучении математического анализа 

Компетенции 

Общенаучные и общепрофессиональные 

1. Иметь представление о математике как науке и как учебной дисциплине, ее место в современном мире и в 

системе наук.  

2. Владеть понятиями математического анализа. Уметь решать типовые математические задачи. 

3. Уметь выяснять состав и структуру теории: понятия научные факты, законы, принципы и связи между ни-

ми. 

4. Уметь рационально и полно использовать законы логики. 

5. Уметь строить примеры и контрпримеры, в частности с использованием информационных технологий. 

6. Уметь оценивать перспективность решения математической задачи. 

7. Уметь анализировать математическую проблему (задачу). 

8. Уметь формулировать гипотетическое утверждение (в форме необходимых, достаточных, необходимых и 

достаточных условий), опираясь на известные методы (индукция, аналогия, обобщение), а также на собст-

венный опыт исследований, доказывать или опровергать их. 

9. Быть способным применять математический анализ к моделированию простейших прикладных задач и их 

анализу, в том числе с использованием средств компьютерной техники с целью эвристического, прибли-

женного или точного решения задачи. 

10. Быть способным проводить прикладные исследования в области математики (основные операции над 

множествами, методы и приемы вычисления пределов, исследования функций, дифференциальное и инте-

гральное исчисление функции одной и многих переменных, ряды, основы функционального анализа). 

11. Быть способным подготовить научный доклад, статью, реферат, научное сочинение по математическому 

анализу. 

12. Быть способным выполнить учебное или научное исследование по математическому анализу, уметь его 

оценить. 

Личностные 

13. Быть ответственным, целеустремленным, способным к саморазвитию и самосовершенствованию, способ-

ным учиться. 

14. Быть способным к критике и самокритике. 

15. Быть креативным, способным к системному мышлению. 

Социальные (межличностные) 

16. Быть инициативным, толерантным, способным к социальному взаимодействию, социальной ответственно-

сти. 

17. Быть адаптивным и коммуникабельным (владение специальной математической терминологией, умение 

передавать математическую информацию, умение пользоваться вербальными и невербальными средствами 

передачи математической информации), настойчивым в достижении цели. 

Информационные 

18. Способность: к восприятию, анализу, обобщению информации, к постановке цели и выбору путей ее дос-

тижения; работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; работать с компьютером как средст-

вом управления и получения информации, использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения и передачи информации; работать с математической информацией. 

Технологические 

19. Владение современными математическими пакетами (решать типовые задачи с использованием основных 

типов профессионального математического обеспечения, электронные таблицы, оценивать погрешности 

при использовании приближенных вычислений). 

Исследовательские 

20. Владение методами исследования социально и индивидуально значимых задач математическими метода-

ми. Формирование педагога-ученого - главная линия инновационного процесса. 

Методологические 

21. Умение оценивать целесообразность использования математических методов для решения индивидуально 

и общественно значимых задач 

 

В процессе проектирования учебной дисципли-

ны важно учитывать принципы обучения, ориен-

тирующие высшее образование на развитие лич-

ности будущего специалиста и включение его в 

учебную деятельность (контекстное обучение), а 

также методы обучения, моделирующие содер-

жание деятельности учителя математики: объяс-

нительно-иллюстративный, репродуктивный, 

метод проблемного изложения, частично-

поисковый или эвристический, исследовательс-

кий (исследование–создание, исследование-

систематизация, исследование-определение), 

дискуссии между преподавателем и студентами, 

между студентами, ролевые и имитационные иг-

ры. Для каждой учебной дисциплины проекти-

руются также и методы оценивания (оценка уче-
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бных достижений выполняется с помощью про-

цедур объективного контроля – критериально-

ориентированного тестирования и комплексних 

контрольно-квалификационных заданий; с испо-

льзованием следующих профессиональных 

средств деятельности: практические занятия, ко-

локвиумы, тестирование, самостоятельные и ко-

нтрольне работы, математические сочинения, эк-

замены и т.д).  

Выводы. Формирование образовательного 

пространства будущого учителя математики во-

зможно на основании компетентносного подхода 

при условиях: 1) проектирования педагогичес-

ких систем, обеспечивающих фундаментализа-

цию дисциплин естественно-научной и фунда-

ментальной, профессиональной и практической 

подготовок, адекватно отображающих фундаме-

нтальне идеи, логику и структуру сответствую-

щих наук из современных позиций, 2) создания 

компетентносной модели специалиста; 3) целе-

направленной структурно-содержательной пере-

стройки учебных дисциплин до уровня фунда-

ментальных; 4) разработки компетентносно-

ориентированных программ специальных дис-

циплин, где к каждому модулю представлен пе-

речень компетенций, формирующихся через его 

овладение; 5) проектирование инновационных 

технологий обучения и систем управления каче-

ством обучения; 6) проектирование преподава-

телем учебного процесса, предусматривающее 

разработку содержания учебно-методического 

комплекса (в т.ч. и электронного) для самостоя-

тельной и учебно-исследовательской работы 

студентов; 7) проектирование учебной деятель-

ности студентов как поэтапной самостоятельной 

работы, направленной на решение проблемных 

ситуаций в условиях групового диалогического 

общения с участием преподавателя, 

8) личностного включения студента в учебную 

деятельность (контекстное обучение). 
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Kovtoniuk M.M. Formation of professional mathematical competence of a future teacher of mathematics  

Abstract. This article raises one of the most important questions in the theory and practice of teacher education - the 

formation of professional competence of a future teacher of mathematics. Professional education of future teachers of 

mathematics is based on the basic mathematical competence of a graduate of an upper secondary education level 

institution, as required by the state standard of basic and upper secondary education in Ukraine and further passes 

through three stages of development: functional, professional, and scientific mathematical competence which 

guarantees preparedness for subsequent career in mathematics research, teaching, etc. We propose the conditions of 

formation of the educational space of the future teacher of mathematics on the basis of competence approach. 
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Аннотация: В статье проанализированы ключевые понятия, которые относятся к процессу формирования ин-

формационной мобильности будущих экономистов. Доказано, что формирование информационной мобильно-

сти невозможно без наличия у будущих экономистов соответствующего уровня сформированности информа-

ционно-аналитических умений. Приведено авторское определение понятия «информационно-аналитические 

умения будущих экономистов». Выделены психолого-педагогические условия повышения уровня сформиро-

ванности информационной мобильности будущих экономистов в вузе. 
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Характерной особенностью развития научно-

образовательной сферы на современном этапе 

является формирование интеллектуального по-

тенциала общества с учетом информатизации и 

глобализации. Процессы европейской интегра-

ции проникают почти во все сферы обществен-

ной жизни. Не осталась в стороне от них и выс-

шая школа. Реформирование системы образова-

ния не может происходить в отрыве от развития 

экономики и общества в целом. Вместе с тем, 

развитие рыночных отношений невозможно без 

подготовки специалистов-профессионалов, спо-

собных эффективно работать в новых реалиях. 

Важная роль в этом процессе принадлежит спе-

циалистам по экономике, обладающим не только 

высоко развитыми профессиональными умения-

ми и навыками, но и достаточным уровнем 

сформированности информационной мобильно-

сти, т.е. умением переносить свои знания с од-

ной информационной среды в другую. Послед-

нее невозможно без соответствующего уровня 

сформированности у студентов – будущих спе-

циалистов по экономике, информационно-

аналитических умений. 

Проблемам исследования и формирования 

различных видов мобильности посвящены рабо-

ты многих ученых. В частности профессиональ-

ной мобильности, как одной из ключевых харак-

теристик профессионального развития личности 

и проблемам организации процесса и достиже-

ния качества профессиональной подготовки по-

священы работы А. Архангельськог, Э. Зеера, 

Н. Кузьмина и др.. Формированию профессио-

нальной мобильности как одной из важнейших 

составляющих профессиональной компетентно-

сти отводится значимое место в трудах 

В. Андреева, A Вербицкого, Б. Гершунского, 

И. Зимней, В. Козырева, А. Марковой и др. 

Исследованием процесса формирования ин-

формационной мобильности студентов в высших 

учебных заведениях посвящены работы А. Неле-

повой, В. Головащенко и др. Изучением профес-

сиональной мобильности с точки зрения социо-

логии занимались такие ученые как С. Макеев, 

Е. Мерфи-Леджьюн и др. 

Результаты исследованием различных аспек-

тов формирования информационных, аналитиче-

ских и информационно-аналитических умений 

отражены в работах таких ученых как 

А. Пархоменко, А. Значенко, В. Кальченко, 

Н. Кисель, М. Селина, А. Карлащук, А. Горячев 

и др. В то же время следует отметить недоста-

точное внимание ученых к выявлению психоло-

го-педагогических условий формирования про-

фессиональной мобильности будущих экономи-

стов в высших учебных заведениях, что и обу-

славливает актуальность нашего исследования. 

Для более глубокого понимания сущности 

исследуемой проблемы проанализируем ключе-

вые понятия, касающиеся процесса формирова-

ния информационной мобильности студентов в 

вузе. Изучение научных публикаций, позволяет 

выделить различные подходы к определению 

понятия «профессиональной мобильности», ко-

тороя рассматривается с позиций социологии, 

психологии и педагогики [1]. В частности, в со-

циологии профессиональная мобильность рас-

сматривается как один из видов социальной мо-

бильности и есть: процессом перемещения меж-

ду иерархически и функционально организован-

ными элементами социальной структуры (клас-

сами, слоями, группами и категориями населе-

ния, позиции (С. Макеев и др..); концепция, фе-

номен, который распространяется на социаль-

ную практику и ассоциируется с цельным и не-

прерывным развитием (Э. Мерфи-Леджьюн). 

В психологических исследованиях професси-

ональная мобильность рассматривается как 

неотъемлемая составляющая конкурентоспособ-

ности личности, при этом раскрываются особен-

ности профессиональной мобильности в контек-

сте проблем профессионального развития лич-

ности (Э. Зеер, А. Маркова и др.). 

Ученый В. Дюнина [2] дает авторское опре-
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деление понятия «профессиональная мобиль-

ность специалистов в области информационных 

и коммуникационных технологий», которая рас-

сматривается как готовность к быстрой смене 

выполняемых задач в рамках своей специально-

сти на основе приобретенных знаний и умений 

использования различных информационных и 

коммуникационных технологий, возможность 

быстрого и качественного освоения новых для 

субъекта деятельности информационных и ком-

муникационных технологий и внедрение их в 

его профессиональную деятельность [2]. 

С позиций компетентностного подхода про-

фессиональную мобильность студентов техниче-

ского направления подготовки Л. Ничуговская 

рассматривает как интегративное качество лич-

ности, проявляющееся в готовности и способно-

сти будущего специалиста к изменению профес-

сиональных функций в пределах одной профес-

сиональной деятельности и овладения новыми 

специальностями в условиях динамично меня-

ющегося рынка труда [1]. 

Не менее важным в контексте нашего иссле-

дования являются труды А. Нелеповой, которая 

отмечает, что успешность профессиональной де-

ятельности в значительной степени зависит от 

уровня сформированности информационной мо-

бильности, т.е. способности действовать в ин-

формационной среде, находить и анализировать 

новую информацию, ориентироваться в инфор-

мационных потоках и обладать навыками ис-

пользование информационных технологий [4]. 

Вместе с тем понятие информационной мобиль-

ности определяется учеными и как умение ис-

пользовать информационный подход, анализи-

ровать информационные обстоятельства и ис-

пользовать свои профессиональные умения в 

любой информационной сфере. Итак, информа-

ционная мобильность – умение переносить зна-

ния одной информационной среды в другую, а 

также адаптировать и модернизировать техноло-

гию поиска и обработки информации [5]. 

Учитывая все выше сказанное, следует под-

черкнуть, что процесс формирования информа-

ционной мобильности будущих экономистов в 

вузах невозможен без соответствующего уровня 

сформированности у них умений и навыков ра-

боты с информацией. 

По мнению психологов (Сарычев С., Логви-

нов И.) умение – это психические образования, 

которые заключаются в усвоении человеком 

способов и навыков деятельности, а навыки – 

это действия, сформированные в процессе по-

вторения и доведены до автоматизма. Различают 

понятия информационных и аналитических уме-

ний. Важным является то, что информационные 

умения являются основой для аналитических, 

сочетание которых раскрывает новые возможно-

сти перед будущим специалистом экономиче-

ского профиля. Ведь будущий специалист дол-

жен научиться не только находить необходимые 

ему данные в бурном и быстро меняющемся по-

токе информации, а и уметь анализировать их, 

сравнивать с другими, обобщать и делать выво-

ды. Именно поэтому при построении системы 

подготовки будущих специалистов экономиче-

ских специальностей нужно учитывать оба типа 

умений: информационные и аналитические, ко-

торые дополняют друг друга. Информационные 

умения позволяют ориентироваться студентам в 

информационном потоке, предусматривая при 

этом овладение основами работы с источниками 

информации – учебниками, пособиями, перио-

дическими изданиями, интернет-ресурсами а 

также навыками работы на ПК, а аналитические 

позволяют сделать необходимые выводы из по-

лученных данных. 

Творчески переосмысливая существующие 

подходы к раскрытию понятий «информацион-

ные умения», «аналитические навыки» и «ин-

формационно-аналитические умения» в психо-

логической и педагогической литературе и про-

анализировав способности специалиста образо-

вательно-квалификационного уровня «бакалавр» 

направления подготовки «Экономика и пред-

принимательство» и необходимые для этого 

умение, можно утверждать, что студенты эконо-

мических специальностей вузов должны овла-

деть спектром базовых информационно-

аналитических умений, среди которых преобла-

дают умения: определять и анализировать раз-

личные источники информации (бумажные, 

электронные, сетевые ресурсы и т.д.); выделять 

информацию, которая необходима для решения 

именно поставленных задач; выделять ключевые 

слова, основные понятия, термины, идеи, содер-

жащиеся в найденной информации; осознавать 

суть основных понятий и терминов, определять 

наиболее эффективные пути поиска информа-

ции; оценивать информацию с точки зрения ее 

достоверности и актуальности т.п.; отделять 

факты; интегрировать найденную информацию в 

систему собственных знаний для получения це-

лостного представления об объекте исследова-

ния; выбирать и применять, согласно поставлен-

ной цели, наиболее эффективные методы анали-

за; представлять результаты анализа в виде таб-

лиц, схем, диаграмм, мультимедийных презен-

таций и т.д., определять и находить при необхо-

димости дополнительную информацию; струк-

турировать информацию с использованием про-

цедур наличии трендов, обуславливающих ди-

намику исследуемого явления; достоверно и по-

нятно излагать результаты исследования; эффек-
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тивно использовать результаты исследования и 

др. При этом под информационно-аналити-

ческими умениями студентов экономических 

специальностей мы будем понимать способно-

сти личности, которые заключаются в усвоении 

ею способов и навыков находить, оценивать и 

эффективно использовать информацию для ре-

шения поставленных задач. 

Особое значение в процессе формирования 

информационно-аналитических умений студен-

тов, и, как следствие, повышение уровня сфор-

мированности информационной мобильности 

будущих экономистов, приобретает создание 

благоприятного учебной среды при обучении 

естественнонаучным дисциплинам, которые яв-

ляются основой для профессионально-ориенти-

рованных дисциплин. 

Учитывая, что любые умения, и информаци-

онно-аналитические умения в том числе, форми-

руются в процессе деятельности целесообразно 

отметить, что с точки зрения психологии дея-

тельность - это форма активного отношения к 

действительности, в результате которого человек 

устанавливает связь с внешним миром. При этом 

особое значение приобретает именно развитие 

ориентировочно-исследовательской деятельно-

сти, которая заключается в исследовании окру-

жающего мира и в формировании образа ситуа-

ции. Учитывая последнее, личность и осуществ-

ляет ориентацию в окружающем мире согласно 

созданным условиям. 

Известно, что изучение дисциплин естествен-

нонаучного цикла в вузе происходит, в основ-

ном, на начальных курсах. Этот возрастной пе-

риод характеризуется качественными изменени-

ями в чертах характера студентов, развитием их 

нравственных и эстетических чувств, активным 

функционированием всех психических процес-

сов (внимания, восприятия, мышления, памяти и 

др.). И становлением индивидуальных качеств 

личности. При этом усвоение знаний, выработки 

навыков, умений базируется главным образом на 

познавательной деятельности, но в ходе обуче-

ния проявляются интересы, способности, темпе-

рамент, характер и другие стороны индивиду-

альных особенностей студентов. Учитывая, что 

обучение в вузе является основной деятельно-

стью студентов, можно утверждать, что на эф-

фективность формирования информационно-

аналитических умений первокурсников влияет 

целый ряд факторов. 

Прежде всего, это фактор адаптации студен-

тов в вузе. Анализ научных исследований по 

процессу адаптации студентов в вузе и практи-

ческий опыт педагогической деятельности поз-

воляет выделить те трудности, с которыми стал-

киваются первокурсники и которые необходимо 

пытаться быстрее нивелировать. Среди них: 

негативные эмоции по поводу перехода от 

школьной системы обучения к обучению в вузе; 

неуверенность в правильности выбора профес-

сии, несоответствие потенциальных возможно-

стей по освоению учебной программе професси-

ональной подготовки; неумение осуществлять 

психологическое самокоррекции поведения в 

организации учебной деятельности; неразви-

тость навыков самостоятельной работы, неуме-

ние систематически работать с книгами, спра-

вочниками и другими информационными ресур-

сами и др. Следует отметить важную роль пре-

подавателей на этапе вхождения первокурсников 

в университетскую среду, которая не только 

ограничивается попытками быстрее ускорить 

процесс адаптации, но и довести до их сознания 

перспективность в учебном процессе партнер-

ских отношений между преподавателями и сту-

дентами. 

Во-вторых, кроме адаптации студентов к но-

вым, отличным от школьных условий обучения 

в вузе, не менее важную роль в процессе форми-

рования информационно-аналитических умений 

студентов экономических специальностей вузов 

играет имеющийся уровень интеллектуального 

развития студентов, их специальных способно-

стей, а также интересы и мотивы обучения. 

Известно, что процесс формирования любых 

умений невозможно без внедрения соответству-

ющих технологий обучения, которые будут спо-

собствовать повышению уровня их сформиро-

ванности вообще и при изучении естественнона-

учных дисциплин в том числе. По нашему мне-

нию, технологиями, эффективное сочетание ко-

торых значительно повысит уровень овладения 

информационно-аналитическими умениями, мо-

гут быть: технология критического мышления, 

технология проблемного обучения, технология 

развивающего обучения, информационные тех-

нологии обучения; личностно-ориентированные 

технологии, технология моделирующего обуче-

ния. 

В частности, педагогическая технология кри-

тического мышления способствует развитию у 

студентов рациональных подходов к формиро-

ванию базовых умений, их использования и ре-

флексии будущего экономиста к полученным 

знаниям. Целью данной технологии является 

формирование умения исследовать реальные 

профессиональные ситуации и находить взве-

шенные решения, используя для этого анализ 

информации собранной из разных источников. 

Важным в этом процессе является выработка 

четкой и аргументированной собственной точки 

зрения, внимательное отношение к чужой и, при 

необходимости, ее учет. 
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В то же время целесообразно рассмотрение 

любой учебной технологии, как таковой, что 

способствует формированию у студентов це-

лостной картины мира, способностей и навыков 

самостоятельного научного познания. А это не-

возможно без исследовательской деятельности. 

Ведь в процессе исследования студенты прово-

дят сбор, анализ и обобщение данных, выдвига-

ют гипотезы и проверяют их целесообразность. 

Особое внимание в контексте нашего исследова-

ния привлекают интегральные технологии. Ос-

новными принципами интегральной технологии 

обучения является развитие личностного потен-

циала студента. Интегрированные занятия за-

ключаются в объединении знаний о предмете 

изучения, полученных средствами различных 

учебных курсов, является актуальным именно 

для формирования информационно-аналити-

ческих умений студентов в процессе изучения 

естественнонаучных дисциплин и для повыше-

ния уровня информационной мобильности бу-

дущих экономистов, в том числе. 

Целесообразно подчеркнуть особую роль ин-

формационных технологий в процессе формиро-

вания информационно-аналитических умений и 

информационной мобильности будущих эконо-

мистов. Под информационными технологиями 

обучения понимают такую модель учебно-

воспитательного процесса, в которой цель до-

стигается, прежде всего, за счет более полного 

использования возможностей компьютерной 

техники и программного обеспечения. Среди 

информационных технологий можно выделить 

технологии обучения и технологии дистанцион-

ного обучения, последние играют особую роль в 

формировании информационно-аналитических 

умений будущих экономистов и повышении их 

информационной мобильности. 

Особую роль в процессе формирования ин-

формационно-аналитических умений студентов 

экономических специальностей играют личност-

но-ориентированные технологии, потому что 

они рассматривают каждого студента как уни-

кальную личность, требуя постоянного внима-

ния и поддержки в этом процессе. В частности 

сочетание современных информационных тех-

нологий и личностно-ориентированных техноло-

гий создает наиболее благоприятные условия 

для формирования информационно-аналитичес-

ких умений студентов экономических специаль-

ностей вузов и повышения уровня их информа-

ционной мобильности. 

Проведенный анализ выше рассмотренных 

технологий позволил выделить реальные воз-

можности влияния каждой из них на формиро-

вание информационно-аналити-ческих умений 

студентов экономических специальностей вузов. 

Выше изложенное позволяет сформулировать 

психолого-педагогические условия обеспечения 

благоприятных условий для повышения уровня 

сформированности информационной мобильно-

сти будущих экономистов в вузах, а именно: 

– создание благоприятного психологического 

климата при изучении естественнонаучных дис-

циплин, путем учета индивидуализации, диффе-

ренциации и интеграции естественнонаучных 

дисциплин; 

– повышение мотивации у студентов по овла-

дению соответствующим уровнем информаци-

онно-аналитических умений и информационной 

мобильности в процессе обучения естественно-

научным дисциплинам; 

– внедрение в процесс обучения естественно-

научных дисциплин информационно-комму-

никационных технологий обучения, инноваци-

онных методов обучения (метод проектов, кейс-

метод и др.), которые создают благоприятные 

условия для активизации познавательной дея-

тельности студентов и создают почву для фор-

мирования информационно-аналитических уме-

ний будущих экономистов; 

– предоставление возможностей для каждого 

студента условий для овладения аналитическим 

инструментарием необходимым для выполнения 

будущих функциональных обязанностей, путем 

обеспечения условий сознательного перехода от 

алгоритмов к применению их в нестандартных 

задачах, которое требует от студентов сформи-

рованных умений обобщать, выделять и концен-

трироваться на главном относительно постав-

ленной проблемы, подбирая необходимый ана-

литический инструментарий в контексте его ис-

пользования, то есть соответствующего уровня 

информационной мобильности. 

Реализация вышеуказанных педагогических 

условий обуславливается: 

– современными требованиями информаци-

онного общества, анализе требований, предъяв-

ляемых к будущему специалисту образователь-

но-квалификационными характеристиками обра-

зовательно-квалификационного уровня "бака-

лавр" области знаний «Экономика и предприни-

мательство»; 

– отбором элементов содержания обучения, 

которые наиболее качественно соответствуют 

задачам развития информационной мобильности 

студентов; 

– применением соответствующих методов, 

форм и средств обучения, позволяющих эффек-

тивно реализовать процесс формирования ин-

формационно-аналитических умений будущих 

экономистов и внедрении эффективных спосо-

бов коррекции и оценки соответствующего 

уровня их сформированности; 
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– установлением интеграционных связей 

между естественнонаучными и профессиональ-

но-ориентированными дисциплинами; 

– оптимальным сочетанием традиционных и 

личностно-ориентированных технологий обуче-

ния, что позволит учесть психолого-

педагогические факторы и развить творческий 

потенциал студентов, формируя потребность в 

дальнейшем совершенствовании в соответствии 

с принципом «обучение в течение жизни» и 

внедрении принципов индивидуализации и диф-

ференциации обучения; 

– согласованием содержания обучения с тре-

бованиями профессионально-ориентированных 

дисциплин и требованиями образовательно-

квалификационных характеристик, путем инте-

грации теоретической и практической подготов-

ки; 

– разработкой и внедрением соответствующе-

го методического обеспечения и средств муль-

тимедиа в учебный процесс естественнонаучных 

дисциплин, с целью повышения эффективности 

самостоятельной работы студентов и т.д. 

По нашему мнению, реализация именно та-

ких подходов обеспечит создание благоприят-

ных условий для формирования информацион-

но-аналитических умений студентов высших 

учебных заведений и, как следствие, для повы-

шения уровня информационной мобильности 

будущих экономистов. 
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Koshova O.  

Psycho-pedagogical conditions of formation of informatical mobility of the future economists in university 
Abstract. A characteristic feature of the development of scientific and educational sectors at the present stage is the 

formation of the intellectual potential of society with regard of the informationalization and globalization. An important 

role in this process belongs to experts in economics, having not only the highly developed professional skills and abili-

ties, but also a sufficient level of development of information mobility, ie the ability to transfer their knowledge from 

one medium to the other informatical environment. The latter is impossible without the appropriate level of formation 

of the students - the future experts in economics, informatical and analytical skills. The key concepts that relate to the 

process of formation of informatical mobility of future economists are analyzed. Author's definition of "informatical 

and analytical skills of future economists," by which we mean the ability of the person who is in the assimilation of its 

methods and skills to locate, evaluate and effectively use information to solve tasks is givwn. He was determined that a 

special meaning in the process of informatical and analytical skills of students, and, as a consequence, increase of the 

level of formation of future economists informatical mobility, gets to create a favorable learning environment for teach-

ing natural sciences. We select the most effective from the point of view of the formation of informatical and analytical 

skills, technologies that need to be applied in the study of natural science disciplines, namely: the technology of critical 

thinking, problem-based learning technology, the technology of developing training, information technology, student-

oriented technologies, technology of simulator training. The psychological and pedagogical conditions to increase in-

formatical mobility of the future economists at the university, including: the creation of a favorable psychological cli-

mate in the study of natural sciences, increasing the motivation of students on the mastery of the appropriate level of in-

formatical and analytical skills and informatical mobility in teaching natural sciences; introduction to the process of 

teaching of natural sciences of information and communication technology education; innovative teaching methods; 

providing opportunities for each student to master the conditions of analytical tools necessary to meet future responsi-

bilities were highlighted. 

Keywords: informatical mobility, informatical and analytical skills, professional mobility, natural-scientific train-

ing. 
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Теоретико-методологічні основи розвитку толерантності  

як професійної якості викладача вищої школи

                                                      
1
 Кривошапка Ірина Василівна, аспірант кафедри педагогічної майстерності та менеджменту, 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка,  

м. Полтава, Украина 
 

Анотація: У статті різнобічно розглядається феномен толерантності як незамінної на сучасному етапі якості 

викладача вищої школи, що є ознакою упевненості людини в собі, своїх життєвих позиціях; здатності організму 

переносити несприятливий вплив того або іншого чинника оточуючого середовища. Подане авторське визна-

чення досліджуваного явища, згідно з яким толерантність (лат. tolerantia – терпіння) протрактовується як здат-

ність людини протидіяти будь-яким життєвим труднощам без утрати психічної адаптації, яка зумовлена особи-

стісно-ціннісним ставленням її до інших, терпінням, витримкою, впевненістю у собі та усвідомленням надійно-

сті своїх власних переконань і позицій. Досліджено теоретико-методологічні аспекти розвитку толерантності, 

узагальнено дослідницькі дані щодо цього процесу, визначено напрямки подальшого вдосконалення цієї якості. 

Обґрунтовано структуру толерантності викладача як системну взаємодію трьох провідних компонентів: конце-

птуально-ціннісного, особистісно-мотиваційного й діяльнісно-поведінкового. На підставі вивчення наукової лі-

тератури зроблене припущення, що ефективність виховання педагогічної толерантності значно підвищиться за 

умови впровадження технології, яка реалізується за етапами: мотиваційним, когнітивним, особистісно-дієвим; 

розкривається зміст і мета кожного з цих етапів. Зроблено висновок, що становлення толерантної особистості 

майбутнього викладача вищої школи можливе за умови гуманістичної спрямованості особистості; шляхом ви-

роблення навичок продуктивної взаємодії, соціально-психічної стійкості, соціальної чутливості; завдяки розви-

тку адекватної самооцінки, почуття власної гідності й поваги до досягнень інших, відпрацьовуванню способів 

успішної комунікації. Оптимальними способами її розвитку слід визнати розробку та впровадження у практику 

професійної підготовки відповідних освітніх, особистісно орієнтованих технологій. 

Ключові слова: викладач вищої школи, толерантність, конструктивна толерантність, деструктивна толеран-

тність, розвиток толерантності, рівні толерантності, професійна підготовка. 

 

Постановка проблеми. Нові вимоги, що став-

ляться державою перед вищою школою в сучас-

них умовах її функціонування, визначають перс-

пективні напрямки професійної підготовки фахі-

вців освітньої галузі. Значний дослідницький ін-

терес привертає до себе проблема гармонійного 

поєднання високого рівня їхнього професіоналі-

зму, наукового світогляду й особистісних якос-

тей, серед яких особливе місце в сучасних умо-

вах посідає толерантність. Міжнародна практика 

на сьогодні остаточно визнала толерантність у 

якості необхідної умови спілкування людей різ-

них культур, етнічних і міжконфесійних груп. 

Ця тенденція відображена в „Декларації прин-

ципів толерантності”, підписаній у листопаді 

1995 року 185 державами-членами ЮНЕСКО, в 

тому числі й Україною. У документі зазначено, 

що „толерантність означає повагу, сприйняття і 

розуміння багатого різноманіття культур нашого 

світу, форм самовираження та самовиявлення 

людської особистості” [3].  

Становлення і розвиток життєво активної, гума-

ністично спрямованої людини, яка в своїй жит-

тєдіяльності спирається на культурно-етнічні та 

загальнолюдські цінності, детермінується вели-

кою кількістю соціологічних, педагогічних та 

психологічних чинників. Особливе місце серед 

них належить системі педагогічної взаємодії 

суб’єктів виховного впливу (сім’ї, педагогічних 

працівників навчально-виховного закладу, засо-

бів масової інформації тощо) з особистістю, її 

внутрішнім світом (ментальністю), соціальними 

настановами і ціннісними орієнтаціями, матеріа-

льними і духовними потребами. На сьогодні стає 

зрозумілим, що виховувати творчу особистість 

можливо лише на основі гуманістичної педагогі-

ки та педагогіки толерантності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури з проблеми дослі-

дження дає підстави стверджувати, що ідеї вихо-

вання толерантності мають як у вітчизняній, так 

і в світовій традиції глибоке коріння. Вони про-

стежуються в поглядах Ш. Амонашвілі, К. Вент-

целя, М. Монтессорі, М. Реріха, Ж.Ж. Руссо, Г. 

Сковороди, В. Сухомлинського, Л. Толстого, К. 

Ушинського, О. Швейцера, Р. Штейнера. Дослі-

дженню підлягали й окремі педагогічні аспекти 

толерантності. Зокрема, розглядалося ставлення 

суб’єктів виховного процесу до толерантності як 

суспільно значущої цінності (В. Береговий, 

І. Бех, Т. Болотіна, Б. Гершунський, О. Грива, 

О. Клєпцова, І. Крутова, В. Лекторський, 

М. Міріманова, Р. Ріердон, П. Степанов); вихо-

вання міжетнічної толерантності (Г. Абдулка-

рімова, Н. Єдигова, Н. Магомедова, Ф. Малхозо-

ва, Н. Мольденгауер, З. Мубінова, В. Тишков); 

формування толерантності молоді в умовах мі-

жособистісної взаємодії (Г. Безюлєва, Г. Скрябі-

на, Г. Солдатова, О. Шарова, Г. Шеламова); роз-

виток толерантності в контексті педагогічної 
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взаємодії (Ю. Тодоровцева). Водночас, майже не 

вивченими залишаються теоретико-методоло-

гічні аспекти становлення толерантності викла-

дача вищої школи. 

Мета статті полягає в з’ясуванні педагогічної 

сутності терміну «толерантність», обґрунтуванні 

різноаспектної значущості цього феномена, ви-

значенні педагогічних умов виховання толеран-

тності викладача вищої школи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Слово «Толерантність» походить від латинсько-

го tolerantia – терпіння, терпимість. Донедавна 

цей термін використовувався лише у психології 

й означав «відсутність чи послаблення реакції на 

якийсь несприятливий фактор» [6, с. 441]. У су-

часному розумінні толерантність – якість, що 

характеризується ставленням до іншої людини 

як до рівноцінної особистості й виявляється у 

свідомому пригніченні відчуття неприязні, ви-

кликаного всім тим, чим відрізняється інший 

(зовнішність, манера мовлення, смаки, спосіб 

життя, переконання тощо) [4, с. 24]. 

Аналіз поняття «толерантність» означає тер-

пимість до іншого роду поглядів, звичок, яка не-

обхідна для розуміння особливостей різних на-

родів, націй та релігій. Вона є ознакою упевне-

ності в собі, своїх власних позиціях; здатності 

організму переносити несприятливий вплив того 

або іншого чинника середовища. 

Г.М. Коджаспірова дає таке трактування то-

лерантності (лат. tolerantia – терпіння): відсут-

ність або ослаблення реагування на несприятли-

вий фактор унаслідок зниження чутливості до 

його впливу; здатність людини протистояти різ-

ного роду життєвим труднощам без втрати пси-

хічної адаптації. Наприклад, толерантність до 

тривоги проявляється у підвищенні порогу емо-

ційного реагування на загрозливу ситуацію, а 

зовні – у витримці, самовладанні, здатності дов-

гий час переносити несприятливий вплив без 

зниження адаптивних можливостей (що являє 

собою одну з найважливіших професійних якос-

тей викладача).  

Проаналізувавши різні думки щодо визначен-

ня толерантності, ми дійшли висновку, що толе-

рантність (лат. tolerantia – терпіння) – це здат-

ність людини протидіяти будь-яким життєвим 

труднощам без утрати психічної адаптації, яка 

зумовлена особистісно-ціннісним ставленням її 

до інших, терпінням, витримкою, впевненістю у 

собі та усвідомленням надійності своїх власних 

позицій. 

Толерантність може бути високою та низь-

кою, конструктивною та деструктивною. Конс-

труктивна толерантність сприяє вдосконаленню 

взаємовідносин у людському суспільстві, поси-

лює вірогідність стійкого існування та вдоскона-

лення системи. Деструктивна – навпаки, поси-

лює вірогідність протилежних, суперечливих 

процесів, адже її носії, не усвідомлюючи цього, 

створюють передумови для руйнування коопе-

рації в людському суспільстві, його окремих спі-

льнотах, поєднаних, зокрема, цілями навчання. 

В основі толерантності викладача вищої шко-

ли, що сприяє оптимізації навчальної взаємодії, 

лежить здатність адекватно оцінювати реальну 

ситуацію, з одного боку, і можливість передба-

чати вихід із неї – з іншого. Виховання у себе 

толерантності, вироблення адекватної поведінки 

– важливі завдання професійного виховання пе-

дагога вищої школи [5]. 

Будучи демократичною цінністю й маючи со-

ціальне коріння, толерантна поведінка виробля-

ється поступово, день за днем. Це складний, 

тривалий процес, що проходить такі стадії: 

– загальна поінформованість щодо того, з ким 

установлюються відносини (особистість або 

група); 

– вироблення позитивного уявлення про цю осо-

бистість/групу; 

– спілкування шляхом обміну думками з вияв-

ленням подібностей і відмінностей; 

– домовленість про взаємоповагу до відміннос-

тей та ідентичності (етнічної, соціокультурної, 

індивідуальної, статевої), визначення принципів 

та умов спілкування, співробітництва і співісну-

вання, виявлення подібностей і розходжень; 

– створення продуктивних стосунків: перехід від 

етапу пасивності, від простого співіснування до 

етапу активності, спільної участі, кооперації, 

взаємодії. 

До критеріїв толерантності можна віднести:  

– стійкість особистості – сформованість соціаль-

но-етичних мотивів поведінки в процесі взаємо-

дії з людьми інших етнічних(соціальних) общин;  

– емпатія – адекватне уявлення про те, що відбу-

вається у внутрішньому світі іншої людини;  

– дивергентність поведінки – здатність незви-

чайно вирішувати звичні проблеми, задачі (оріє-

нтація на пошук декількох варіантів рішення);  

– мобільність поведінки – здібність до швидкої 

зміни стратегії або тактики з урахуванням обста-

вин, що складаються;  

– соціальна активність – готовність до взаємодії 

в різних соціальних міжетнічних ситуаціях з ме-

тою досягнення поставлених цілей і вибудову-

вання конструктивних відносин в суспільстві [7, 

c. 76]. 

Структура толерантності як цілісне особис-

тісне утворення включає такі складові: когні-

тивну, аксіологічну, інструментальну. Дослід-

ниця О.В. Волошина, аналізуючи процес форму-

вання толерантності, пропонує виділяти три рів-

ні її сформованості уже в дитинстві. 
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Високий (активний) рівень сформованості то-

лерантності характеризується тим, що діти ма-

ють різнобічні, повні, міцні, глибоко усвідомлені 

знання про сутність поняття “толерантність”, 

завжди готові до діалогу, співробітництва та по-

зитивної взаємодії з представниками різних ку-

льтур при збереженні власної ідентичності; у 

них сформоване стійке ціннісне ставлення до се-

бе, інших, батьківщини, людства, природи; толе-

рантність переходить в осмислену необхідність і 

потребу. Діти завжди доброзичливі до оточення, 

готові прийти на допомогу людям похилого віку 

і молодшим за себе, охоче допомагають друзям, 

дбають про успіх усього колективу. Постійно 

прагнуть до розширення і поглиблення знань 

про толерантність. 

Середній (активно-ситуативний) рівень сфо-

рмованості толерантності визначається тим, що 

в дітей знання про толерантність досить повні, 

але глибоко не усвідомлені; вони (діти) мають 

чіткі уявлення про важливість толерантності в 

суспільстві, але не завжди готові до діалогу, 

співробітництва та позитивної взаємодії; цінніс-

не ставлення до себе, інших сформоване фраг-

ментарно. Учні доброзичливі, готові допомогти 

іншим у випадку явної необхідності. 

Низький (пасивний) рівень засвідчує, що в ді-

тей знання про сутність толерантності поверхові 

або зовсім відсутні; характеризується пасивніс-

тю, небажанням взаємодіяти, недостатньою ви-

хованістю в них толерантних якостей; вони про-

являють інколи ознаки інтолерантності; не хо-

чуть розширити й поглибити наявні знання, ви-

різняються хибним уявленням про свою винят-

ковість, прагненням переносити відповідальність 

на оточення, високим рівнем тривожності; цінні-

сне ставлення до інших не сформоване. Такі діти 

не виявляють турботи про своїх близьких, а тим 

більше про інших людей [1, c. 11]. 

Якщо викладач не здатен ідентифікувати у 

студента ознаки сформованості середнього чи 

низького рівня толерантності, не допоможе йо-

му, такий студент матиме в подальшому відпові-

дні соціальні проблеми. Основними напрямка-

ми педагогічної уваги щодо формування толе-

рантності можна виокремити: 

– пізнавальний – знання історії та культури 

народів світу, регіону мешкання людини; ген-

дерних, вікових, етнічних, соціальних відмін-

ностей; процесів, характерних для сучасності; 

усвідомлення та прийняття людиною складно-

сті, багатомірності, відносності, неповноти та 

суб’єктивності особистих уявлень про світ; 

– чуттєво-мотиваційний – ціннісні настано-

ви на особистість та культуру; паритетні, по-

важливі стосунки, соціальна відповідальність, 

подолання стереотипів, упереджень, агресії; 

– поведінковий – уміння вступати в кон-

такт, взаємодіяти з іншими людьми та група-

ми, спілкуватися з представниками інших ку-

льтур, діяти в умовах полікультурності, гете-

рогенних груп, полікультурно мислити [1, 2]. 

Змістове наповнення кожного з цих аспек-

тів з віком ускладнюється, але чим раніше ви-

кладачі почали приділяти їм увагу у вихованні 

конкретного студента, тим швидше розвива-

тиметься толерантність у наступні періоди йо-

го життя. 

Вчені виокремлюють такі чотири можливі 

моделі толерантності: толерантність як байду-

жість; толерантність як неможливість взаєморо-

зуміння (як повага до іншого, котрого я разом з 

тим не можу розуміти і з яким не можу взаємо-

діяти); толерантність як поблажливість (до слаб-

кості інших, що сполучається з деякою часткою 

презирства до них); толерантність як розширен-

ня власного досвіду і критичний діалог (повага 

до чужої позиції в сполученні з установкою на 

взаємну зміну позицій у результаті критичного 

діалогу) [1, 9].  

При цьому, дотримуючись розуміння фено-

мена толерантності як якості особистості та її 

ставлення до дійсності, що функціонує на підс-

таві відповідних знань, мотивів і способів дії, 

структуру толерантності викладача правомірно 

було б представити у вигляді взаємодії трьох 

провідних компонентів: концептуально-

ціннісного, особистісно мотиваційного й діяль-

нісно-поведінкового. 

Так, концептуально-ціннісний компонент то-

лерантності викладача виявляється через систе-

му принципів організації педагогічного процесу, 

серед яких домінують: ідея духовної свободи 

людини; визнання самобутності й унікальності 

кожної людини; віра в невичерпні можливості і 

здібності особистості; повага до людської гідно-

сті. 

Особистісно-мотиваційний компонент толе-

рантності викладача виявляється через характер 

його емоційного ставлення до учасників педаго-

гічної взаємодії: доброзичливість, ввічливість, 

щирість, лояльність, стриманість, милосердність, 

емпатійність, справедливість, терпимість. 

Діяльнісно-поведінковий компонент толеран-

тності викладача виявляється через систему спо-

собів його педагогічних дій щодо організації, 

контролю й оцінки якості діяльності учасників 

навчально-виховного процесу, серед яких: 

сприймання особистості партнера таким, яким 

він є; прийняття та розуміння індивідуальності 

іншої людини; надання недоторканого права 

особистісної думки; оцінювання особистості згі-

дно Я-концепції; вміння приховувати або згла-

джувати негативні почуття [8, с. 6]. 
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На підставі вивчення наукової літератури 

встановлено, що ефективність виховання педаго-

гічної толерантності значно підвищиться за умо-

ви впровадження технології, яка реалізується за 

такими етапами: 

– мотиваційний (зорієнтований на формуван-

ня мотивації студентів щодо оволодіння педаго-

гічною толерантністю, забезпечення безумовно-

го прийняття й усвідомлення ними сутності ак-

сіологічного підходу як підґрунтя оволодіння 

нею);  

– когнітивний (спрямований на засвоєння 

майбутніми викладачами знань про різні аспекти 

феномену педагогічної толерантності);  

– особистісно-дієвий (забезпечує оволодіння 

студентами вміннями, особистісними якостями, 

необхідними для прояву педагогічної толерант-

ності, накопичення ними особистісного досвіду 

толерантної поведінки).  

Висновки. Аналіз теоретичних джерел з різ-

них галузей наук дозволив відзначити розмаїття 

підходів до дослідження поняття «толерант-

ність», яке може розглядатися з лінгвістичної, 

історичної, філософської, політичної, соціологі-

чної, психологічної, педагогічної точки зору. 

Визначено, що толерантність будучи моральною 

якістю, не є вродженою, вона піддається розвит-

ку, стимулюванню (насамперед самостимулю-

ванню) і корекції (самокорекції), а метою її ви-

ховання є позитивна взаємодія з навколишніми. 

Становлення толерантної особистості майбут-

нього викладача вищої школи можливе за умови 

гуманістичної спрямованості особистості; шля-

хом вироблення навичок продуктивної взаємодії, 

соціально-психічної стійкості, соціальної чутли-

вості; завдяки розвитку адекватної самооцінки, 

почуття власної гідності й поваги до досягнень 

інших, відпрацьовуванню способів успішної ко-

мунікації. Оптимальними способами її розвитку 

слід визнати розробку та впровадження у прак-

тику професійної підготовки відповідних освіт-

ніх, особистісно орієнтованих технологій. 
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Krivoshapka I.V.  

Theoretical and methodological basis of developing tolerance as a professional quality of a high school teacher 

Abstract: The article deals with the phenomenon of “tolerance” as an indispensable quality of a nowadays high school 

teacher, which is an indication of a person’s confidence, his/her life attitude, ability of an organism to endure unfavour-

able influence of the environment. The author gives her own definition of the investigated notion, according to which 

“tolerance” (lat. tolerantia – tolerance) is an ability of a person to resist any life difficulties without losing psychological 

adaptation, which is caused by personal-value treatment of the others, patience, endurance, confidence and safety 

awareness of their own beliefs and attitudes. Theoretical and methodological aspects of the development of tolerance 

are investigated, research data on the process are generalized, directions for further improvement of the quality are dis-

tinguished. The author justifies the structure of teacher tolerance as a systemic interaction of three major components: 

conceptual-valuable, personal-motivational and action-behavioral. On the basis of the scientific literature it was as-

sumed, that the effectiveness of educating teacher tolerance increase significantly if the technology is introduced, which 

is implemented by stages: motivational, cognitive, personal and efficient, reveals the meaning and purpose of each of 

these stages. The author makes the conclusion that incipience of a future high school teacher tolerance is possible 

providing humanistic orientation of the individual; by developing skills of productive interaction, social and psycholog-

ical stability, social sensitivity; through the development of self-esteem, and respect for the achievements of other peo-

ple, working out ways to successful communication. Optional ways of its development should be working-out and im-

plementation in professional training practice appropriate educational, personality-oriented technologies. 

Keywords: high school teacher, tolerance, constructive tolerance, destructive tolerance, development of tolerance, 

tolerance levels, professional training. 
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Кривошапка И.В. Теоретико-методологические основы развития толерантности как профессионального 

качества преподавателя высшей школы  

Аннотация: В статье разносторонне рассматривается феномен толерантности как незаменимого на современ-

ном этапе качества преподавателя высшей школы, выступающего признаком уверенности человека в себе, в 

своих жизненных позициях, в способности организма преодолевать неблагоприятные воздействия тех или иных 

факторов жизненной среды. Дано авторское определение исследуемого явления, согласно которому толерант-

ность (лат. tolerantia – терпение) трактуется как способность человека противодействовать любым жизненным 

трудностям без потери психической адаптации, которая обусловлена личностно-ценностным отношением её к 

другим, терпением, выдержкой, уверенностью в себе и осознанием надёжности своих личных позиций и убеж-

дений. Исследованы теоретико-методологические аспекты развития толерантности, обобщены исследователь-

ские данные относительно этого процесса, определены направления дальнейшего усовершенствования этого 

качества. Обоснована структура толерантности преподавателя как системное взаимодействие трёх ведущих 

компонентов: концептуально-ценностного, личностно-мотивационного и личностно-поведенческого. На осно-

вании изучения научной литературы сделано предположение, что эффективность воспитания педагогической 

толерантности возрастёт при условии применения технологии, реализуемой последовательностью этапов: мо-

тивационного, когнитивного, личностно-деятельностного; раскрыто содержание и цель каждого из этих этапов. 

Сделан вывод, что становление толерантной личности будущего преподавателя высшей школы возможно при 

условии гуманистической направленности личности; путём выработки навыков продуктивного взаимодействия, 

социально-психологической устойчивости, социальной чуткости, благодаря развитию адекватной самооценки, 

чувства собственного достоинства и уважения к достижениям других, отрабатыванию способов успешной ком-

муникации. Оптимальными способами её развития признаётся разработка и внедрение в практику профессио-

нальной подготовки соответствующих образовательных, личностно ориентированных технологий. 

Ключевые слова: преподаватель высшей школы, толерантность, конструктивная толерантность, деструк-

тивная толерантность, развитие толерантности, уровни толерантности, профессиональная подготовка. 
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Theoretical principles of forming the model of training law students  

in using information technologies in professional occupation
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Abstract: The article deals with the problem of theoretical principles of forming the model of training law students in 

using IT in their professional occupation and the conclusion about the necessity of creating the draft model of profes-

sional training of future lawyers.  

Keywords: lawyer, information technology, training, IT expertise, training system. 

 

Efficiency and quality of fulfilling the professional 

tasks by the lawyers, as it is proved by research, 

greatly depend on the quality of training the law 

students in using Information Technologies (IT) in 

professional activities during their study in the es-

tablishments of higher education. After invention of 

IT the work of the modern man of law changed 

dramatically. Using IT allows to save the time of 

performing, makes the work of the lawyer more ef-

fective, taking upon itself the main part of routine 

loading. In our days confident mastery of IT, espe-

cially skills in setting up documents and using in-

formational legal systems, has become a standard of 

quality of the graduates of law faculties of the estab-

lishments of higher education. 

Theoretical foundations of the problems, touched 

upon in the article, were laid with scientific works 

of leading native and foreign scholars, dedicated to 

the problems of continuous professional training 

(S.U. Goncharenko, I.A. Zjazjun, V.G. Kremenj, 

T.I. Koval, N.G. Nichkalo, S.O. Sysoeva); theoreti-

cal and methodical grounds of modern IT in educa-

tion (V.U. Bycov, A.F. Verlanj, A.M. Gurzhij, 

R.S. Gurevitch, M.I. Zhaldak, L.A. Kartashova, 

T.I. Koval, V.V. Lapinsky, Y.I. Mashbits, 

N.V. Morze, E.S. Polat, O.V. Spivakovsky, 

O.S. Fedortchuk, M.M. Sherman); theoretical and 

methodical approaches in teaching future lawmen 

(V.G. Androsjuck, S. Bocharova, O.M. Bandurka, 

G.M. Birjukov, V.L. Vasiljev, L.I. Kazmirenko, 

A. Konovalova, K. Levitan, V.S. Medvedev, 

V. Shepitjko, M.M. Sherman, G.O. Juhnovetz, 

G.H. Javorska, O.N. Jarmish). 
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Pic. 1. Components of professional training the lawyers 

 

Present-day professional training of the lawyers in 

the establishments of higher education consists of 

four compulsory sets of subjects (Picture 1) [4]. 

In professional training one can distinguish such 

generalizing components: 

– theoretical competence; 

– practical competence. 

It can be reflected with the scheme ( Pic. 2): 

– Theoretical qualification means professional com-

petences, which include: participation in working 

out drafts of laws, bylaws and legal acts; implemen-

tation of law inforcement in practical actions of sec-

toral, functional and territorial executive authorities; 

principles of general humanities, socio-economic, 

mathematical and natural sciences and ability of im-

plementing them in their practical activity; nature, 

substance and meaning of legal and economic cul-

ture of the lawyer; nature and substance of general 

professional and special subjects; having sound 

knowledge in economic, civil, criminal, and admin-

istrative law; detailed knowledge of legislation; 

common knowledge in the fields of law, contiguous 

to the specialization; profound knowledge of practi-

cal aspects of implementing various fields of law, 

basic knowledge of accounting and tax law. 

– Practical preparedness – skills in working out le-

gal documents, carrying out legal examination of 

regulations, drawing professional legal conclusions 

and consulting, professional conducting suits, suc-

cessful considering complaints and their handling, 

designing treaties (depending on specialization), 

competent analyzing founding documents; having 

broad legal outlook, fluency in foreign languages; 

ability for carrying out complete legal commission 

of a company (operations, treaties, licensing and 

conciliative documentation with state bodies, com-

missioning), getting ready regulatory and legal doc-

uments according to the functional duties of the 

lawyer as an office-holder; prompt and effective ori-

entating in a new legal situation; systematic improv-

ing professional skills, studying legislation and 

practice of its implementation, orienting in special 

literature.  

 

 

 
 

Pic. 2. Basic components of modern lawyer’s competence 

 

Compulsory sets of subjects 

General humanities 

and socio-economic 

General mathe-

matical and natural 

sciences 

General profes-

sional subjects 

Special sciences 

Theoretical 

preparedness 

Practical 

preparedness 

Knowledge, abilities and skills of regulatory 

and legal documents; getting ready and conducting 

suits; carrying out complete commission of the 

company; systematic improving professional skills; 

studying legislation; competent analyzing founding 

documents; road legal outlook; competence in us-

ing basic legal information systems 
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The problem of forming the competence of the 

modern lawyer means the necessity of choosing 

pedagogical and technical provision of teaching and 

educational process at the corresponding faculties of 

the establishments of higher education. The men-

tioned above is carried out with the aim of search 

and application of innovative technologies – effec-

tive ways, methods and means. 

The pivot of introducing innovative technologies 

in teaching and educational process is to be formed 

with the liberal paradigm, filled with the new con-

tent, based on the idea, centered round personality 

and individuality. This idea, on the one hand, envis-

ages, as S.K. Bostan and L.M. Bostan claim, under-

standing the nature of people’s existence, the value 

of life, personal responsibility for world, society, 

own activity, and, on the other hand, creating the 

conditions for training a young person for life and 

professional activity under the conditions of creating 

a civil society – a society of knowledge [1].  

However, carrying out this idea in higher legal 

education is only possible provided there exists un-

derstanding the fact, that in the modern globalized 

informational world legal education is called not to 

only create competence, but also to contribute to de-

veloping the personality, responsible, first of all, for 

its own activity. Achieving this aim is possible un-

der the condition of well-organized educational en-

vironment, which is to be grounded on the system 

approach, based on the innovative technologies both 

in the contents of education and the forms of its re-

ceiving. It can be attained under such conditions [1]: 

– introducing innovational educational technologies 

into educational process: 

● using innovational educational technologies in 

the junior years of studying at the establishments of 

higher education, aimed at forming, together with 

other important qualities, motivation to continuous 

studying and professional occupation;  

● using innovative educational technologies in 

the senior years of studying, mostly aimed at form-

ing conscience of a personality with democratic 

world outlook, creating knowledge, abilities and 

skills of using IT for further professional activity; 

forming informational-communicative skills of in-

tercourse with various categories of citizens;  

– it is reasonable to direct introducing innovative 

educational technologies into professional training 

of scientific-pedagogical staff (holders of master’s 

degrees, postgraduate students) to form the con-

sciousness of lawyers-scientists, lawyers-

pedagogues, responsible for their own discoveries 

and introducing them into production or teaching 

process; ability to use innovational technologies 

with the aim of their further implementation in the 

scientific and professional activity; 

– implementation of innovative educational tech-

nologies into the teaching practice of teachers-

lawyers, especially through forming the skills of 

mastering innovational teaching technologies for 

their use in scientific and pedagogical activities. 

Still, agreeing with the authors concerning the 

fundamental humanist paradigm, based upon the 

idea of person-centrism, we consider it to be neces-

sary to amplify their conception. It is caused by the 

needs, resulting from continuous development of 

information society. 

For instance, we agree with O.O. Denisova’s 

comment about the necessity for a lawyer to know 

how to use IT in his work and what judicial infor-

mation systems have already been created and im-

plemented. But wherever the lawyer is going to 

work, he needs common knowledge of IT, of the 

tendencies of computerization and іnformatisation, 

of information systems of enterprises, banks, public 

authorities, etc. Without it a lawyer cannot efficient-

ly perform his duties and functions [2]. 

In addition, we support O.K. Golichenkov’s idea 

of objectivity of the quality of knowledge, including 

knowledge in the establishments of higher educa-

tion. This category has both internal and external 

components [3]. 

Internal components of quality mostly charac-

terize the work within the establishments of higher 

education. They permit to draw conclusions about 

the ability of the establishments of higher education 

to train a lawyer with certain competences. The sci-

entist refers to them: 

– teaching staff’s qualification; 

– methodical support of the educational process: 

first of all, availability of syllabus, curriculums, 

textbooks, manuals, educational trajectories, tech-

nologies of high quality in the particular establish-

ment of higher education; this set is to correspond to 

the educational standards and traditions of this es-

tablishment of higher education; 

– level of the material and technical basis (libraries, 

including electronic resources, situational halls, 

multimedia equipment, reference searching systems 

in legislation, etc.); 

– integration of legal education and legal science; 

– integration of legal education and practice; 

– integration of national and European (world) edu-

cation in functioning of a particular establishment of 

higher education. 

External (with respect to the institute of higher 

education) components of quality, which character-

ize, mostly, general policy and particular work of 

the state and society aimed at the proper support of 

the institute of higher education. 

– In the first place, it means the presence of the sys-

tem of selecting those, who enter the institute of 
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higher education, ensuring equal access to legal ed-

ucation. 

– In the second place, examining the level of “out-

put” proficiency of the graduates (independent eval-

uating the quality – state “external” qualification ex-

ams). 

– In the third place, retraining the legal staff. 

We suggest such an addition to the internal fac-

tors: 

– level of technical support (modern IT-devices and 

gadgets, which can be used by a lawyer in his pro-

fessional activity); 

– level of software or high quality access to its elec-

tronic version, including on-line (information legal 

systems, inquiry legal systems, specialized basis and 

data banks, digital educational resources, electronic 

teaching means, electronic means of applied legal 

function, etc.); 

– integration of legal education, information tech-

nologies and foreign languages; 

– integration of legal education and practice, infor-

mation technologies and foreign languages. 

External factors of the quality of training the 

lawyers can be supplemented with the following: 

– compulsory external independent examining the 

would-be students in information technologies (un-

fortunately, it is not provided on the state level); 

– estimating the level of integration of legal educa-

tion, information technologies and foreign lan-

guages; 

– compulsory estimating the level of IT competence 

of the graduates of the establishments of higher edu-

cation (it is not provided on the state level yet); 

Summing it up, we suggest a purpose-oriented 

pattern of professional training the would-be law-

yers. This model embraces: 

– the function of qualitative characteristics of the 

components of legal education (the arguments are 

the profession competence of scientific pedagogical 

staff, quality of the syllabus and competence of the 

students; infrastructure and educational environ-

ment); 

– psychophysiological, physical and personal quali-

ties of the specialist; 

– indispensable set of professional competences, 

– the system of professional training, containing 

theoretical, psychological, pedagogical and practical 

constituents. 

In the conclusion to the investigation we see the 

necessity of adding such components to the pattern 

formed: 

– indispensable set of professional competences and 

competences in information technologies; 

– the system of professional training, which carries 

theoretical, psychological, pedagogical and practical 

components, and the system of training in the sphere 

of IT, which contains, correspondingly, theoretical, 

psychological, pedagogical and practical compo-

nents. 

 

 
 

Pic. 3. Design pattern of professional training of a future lawyer 

 

It is important, that the purpose-oriented pattern of 

professional training of a lawyer can be modified, if 

the mentioned additions are made. Now it can be 

considered to be a design model of professional 

training the modern lawyer, whose professional 

qualities will be supplemented with the qualities, 

formed as the result of training in using IT in the fu-

ture professional activity ( Pic. 3). 

Conclusion. Creating the design pattern of pro-

fessional training of a future lawyer will enable us 

to maximum draw the content and process of learn-

ing activity of the students nearer to their future pro-
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fession. Creating corresponding pedagogical condi-

tions of the dynamic development of the students’ 

activity from educational to professional one with 

the corresponding change of requirements and mo-

tives, aims, actions, means and results in the process 

of professional training future lawyers has consider-

able potential in improving the quality of training 

specialists. 
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Анотація: У роботы розглядається значення науково-дослідної роботи студентів-старшокурсників для форму-

ванні фахової творчої особистості, здатної до командної роботи над науково-дослідними проектами та методи-

ка формування наукової-дослідної компетентності. Робота присвячена розробці програмного забезпечення 

засобами середовища LabVIEW для організації експериментальних досліджень у режимі віддаленого доступу. 

Даний напрям досліджень є надзвичайно актуальним, оскільки, робота з використанням мережі Інтернет 

дозволить співпрацювати різним навчальним закладам, по суті, «обмінюючись» існуючим обладнанням. У 

роботі розроблено методики підключення реальних вимірювально-обчислювальних комплексів до мережі 

Інтернет та організація доступу як до інформації про результати вимірювання, так і до фактичного управління 

експериментом. 

Ключові слова: компетентність, компетентнісний підхід, науково-дослідна робота; управління науковими 

проектами; інформаційні технології, віддалений доступ, лабораторний експеримент, LabVIEW 

 

Одним з рівноправних компонентів системи 

професійно-методичної підготовки, поряд з ін-

шими її ланками – цілями, змістом, формами, 

методами, діяльністю викладача і студентів, – є 

засоби навчання. Застосування засобів навчання 

значно оптимізує навчальний процес і є одним з 

факторів, що сприяють економії часу, передачі 

великого обсягу інформації за порівняно корот-

кий час, ефективної організації наукової діяль-

ності студентів.  

Засобами педагогічної діяльності, на думку 

І. Зимньої [1], є наукові (теоретичні та емпірич-

ні) знання, за допомогою й на основі яких фор-

мується тезаурус майбутнього фахівця. Засоби 

навчання в дослідженнях багатьох учених розг-

лядаються як джерело отримання знань, форму-

вання вмінь.  

Застосування системного підходу вимагає ви-

рішувати дидактичні проблеми шляхом управ-

ління навчальним процесом з точно визначеною 

метою, досягнення якої має піддаватися чіткому 

опису й визначенню, саме тому визначення й 

класифікація засобів навчання, на думку бага-

тьох авторів, ґрунтуються на розгляді навчання 
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як процесу керування пізнавальною діяльністю 

студентів. Такий підхід заснований на теорії 

планомірного формування розумових дій і трак-

туванні управління процесом навчання як систе-

мою реалізації цілей навчання. З точки зору тео-

рії освітнього менеджменту процес навчання 

сприймається як один із видів процесу управлін-

ня – управління процесом засвоєння знань.  

Викладач у системі наукової підготовки ви-

конує такі функції: конструює програму діяль-

ності студентів і програму керування їх діяльніс-

тю, спрямовує процес науково-дослідної діяль-

ності, контролює його й уносить корективи. При 

організації дослідницької діяльності здійснюєть-

ся цілеспрямоване керівництво пізнавальною ді-

яльністю студентів за допомогою наявних засо-

бів і дидактичних можливостей майбутніх фахі-

вців [7].  

Процес управління пізнавальною діяльністю 

вимагає наявності зворотного зв’язку між викла-

дачем і студентами для внесення коректив в ор-

ганізацію науково-дослідного процесу. Засоби 

навчання можуть здійснювати керуючий вплив 

на процес пізнання, створювати проблемну си-

туацію й залучати студентів до активного пізна-

вального пошуку.  

Узявши за основу класифікацію С. Смірнова 

[4], засоби навчання у професійній підготовці 

фізика-дослідника представимо у двох варіантах: 

– наукове спеціалізоване програмне забезпе-

чення, штучне середовище для набуття профе-

сійних компетенцій; 

– автоматизовані робочі місця для наукової та 

освітньої діяльності; наукова література; дидак-

тичні матеріали; технічні засоби навчання; обла-

днання для лабораторного та демонстраційного 

експерименту.  

В освітньому процесі засоби навчання вико-

нують такі функції: компенсаторну, адаптивну, 

інформаційну, інтегративну, інструментальну. 

Фахівці в галузі створення інформаційних сере-

довищ навчання припускають, що одним із за-

вдань викладача є підбір, структурування навча-

льного змісту, пошук відповідних візуальних об-

разів для адекватної передачі навчального зміс-

ту.  

Адже масове застосування й розвиток інфор-

маційно-комунікаційних технологій у всіх сфе-

рах життя неминуче висуває необхідність інфо-

рматизації освітнього процесу шляхом широкого 

впровадження в систему освіти методів і засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій, ство-

рення на цій основі комп’ютерно-орієнтованого 

інформаційно-комунікаційного середовища з ві-

дповідним електронним наповненням і можли-

востями використання наукових, освітніх та 

управлінських ресурсів при розв’язанні різних 

завдань. 

Важливою складовою роботи кожного сучас-

ного спеціалізованого підприємства, наукової 

лабораторії чи університетського наукового 

комплексу є використання автоматизованих сис-

тем збору та обробки даних і систем автоматизо-

ваного управління експериментальними дослі-

дженнями. У всіх без винятку сучасних дослід-

них центрах регулярно впроваджуються й періо-

дично оновлюються автоматизовані системи для 

контролю та оптимізації управлінням експери-

ментом. Для успішного використання таких сис-

тем автоматизації необхідно починати практич-

ну роботу з ними на етапі навчання в універси-

теті. 

З іншого боку експеримент у фізиці відіграє 

надзвичайно важливу роль. Ще з давніх часів 

люди спостерігали за якимсь певним явищем у 

природі й намагались його повторити в «штуч-

них» умовах. На основі отриманих даних ство-

рювалась певна теорія, яка могла б описати це 

явище як фізично, так і математично. Нові теорії, 

які були створені з «нуля», повинні мати експе-

риментальне підтвердження. Без нього вони ні-

чого не варті. Навіть Альберт Ейнштейн свого 

часу опублікував наукову працю про те, яку ве-

лику роль в фізиці відіграє експеримент і експе-

риментатори. Проведення фізичних експеримен-

тів у школі чи університеті дає змогу краще зро-

зуміти явище, спробувати його руками. Але не 

завжди є можливість провести експеримент: на-

приклад, немає певних приладів чи немає змоги 

бути в лабораторії.  

Ідея полягає в створенні комп’ютерних лабо-

раторних практикумів з різних розділів загальної 

та теоретичної фізики [2, 3]. Робота в такому 

практикумі проводиться аналогічно звичному 

лабораторному практикуму із заміною реального 

експерименту на комп’ютерний (віртуальний чи 

в режимі віддаленого доступу з використанням 

середовища графічного програмування 

LabVIEW [5]. Концепція LabVIEW суттєво від-

різняється від послідовної природи традиційних 

мов програмування, надаючи розробнику легку у 

використанні графічну оболонку, що містить 

весь набір інструментів, потрібних для збору да-

них, їх аналізу й представлення.  

Користувач, який хоче виконати лабораторну 

роботу, заходить через веб-браузер на певну ад-

ресу. У вікні свого веб-браузера він побачить 

сторінку, на якій розміщені віртуальні прилади, 

створені в LabVIEW (підготовча робота – це 

створення віртуальних приладів, з якими й буде 

проводитись лабораторна робота). Для того, щоб 

мати доступ до АЦП, потрібно авторизуватись. 

Це зроблено для того, щоб, по-перше користу-
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вач, не мав повного контролю над лабораторною 

роботою (повний доступ має тільки оператор), а 

по-друге, – кількість запитів до АЦП повинна 

бути мінімальною, щоб він працював стабільно. 

Авторизувавшись, користувач може використати 

АЦП. Тобто отримати реальні числа, виміряні 

АЦП (значення температури наприклад) і вико-

ристати їх у подальших обрахунках уже у влас-

ній лабораторній роботі. Таким чином, нам не 

потрібно вводити таблицю результатів, отрима-

них іншим виконавцем у ході експериментів для 

підрахунків якихось величин, а вже ввести спра-

вжні дані, які б ми отримали проводячи дослід у 

житті. 

Зв’язок між користувачем і головним серве-

ром може бути реалізований двома шляхами 

[6, 8, 9]: 

1. Комп’ютеру користувача не потрібне жод-

не додаткове програмне забезпечення LabVIEW. 

У цьому підході Web-сервер, як і сама програма, 

яка реалізує інтерфейс лабораторної роботи, за-

пущені на головному сервері. Засобами Lab-

VIEW можна створити html-сторінку, на якій бу-

де знаходитись інтерфейс лабораторної роботи. 

Базується інтерфейс на Active-X модулі. Для то-

го, щоб побачити інтерфейс лабораторної робо-

ти, користувачу потрібно мати веб-браузер із 

встановленим Active-X модулем. Усі запити, які 

приходять від користувача оброблюються Web-

сервером. 

2. Застосування спеціального протоколу Data 

Socket Transport Protocol (DTSP). Головна від-

мінність від першого методу полягає в тому, що 

на комп’ютері користувача повинно бути вста-

новлене програмне забезпечення LabVIEW. Цей 

спосіб простіший у реалізації й дозволяє створи-

ти функціонально «важчий», тобто більш напов-

нений, користувацький інтерфейс. 

Ми розглянемо детальніше перший спосіб, 

оскільки він полегшує зв’язок з дистанційною 

лабораторною роботою, бо для виконання робо-

ти потрібен лише web-браузер. 

Перш ніж запускати Web-сервер, його потрі-

бно налаштувати. Щоб це здійснити, потрібно 

перейти в меню Tools=>Options=>Web-Server 

(рис. 1). Ми також бачимо, що є ще один сервер, 

VI-server. VІ-Server ніяк не пов’язаний з Web-

сервером і контролює роботу віртуального при-

строю. У налаштуваннях Web-серверу ми бачи-

мо різні налаштування web-сервера. Наприклад, 

ми можемо налаштувати корневу папку, у якій 

знаходитимуться VI-файли, вибрати видимі VI-

файли, увімкнути запис логів сервера, змінити 

HTTP – порт (за замовчуванням стоїть порт 80) 

та інше. У налаштуванні VI-сервера ми можемо 

ввімкнути модуль Active-X, налаштувати необ-

хідний нам TCP/IP протокол, увести IP-адреси, 

для яких ми відкриваємо доступ до VI. Налаш-

тування web-сервера є першим етапом нашої ро-

боти. Надалі нам необхідно розмістити сторінку 

з інтерфейсом нашої лабораторної роботи в ме-

режі Internet. Для цього ми використаємо стан-

дартні інструменти для публікації VI-файлів у 

мережі інтернет. Відкриваємо меню Tools, потім 

знаходимо Web Publishing Tool і запускаємо йо-

го (рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Налаштування Web-сервера 

 

 
Рис. 2. Стартові налаштування Web Publishing Tool 

 

У відкритому діалоговому вікні нам пропонують 

вибрати VI-файл, який ми хочемо викласти в ме-

режу Internet і режими відображення його інтер-

фейсу. Зупинимось детальніше на цих режимах: 

– Embedded Viewing Mode Вибравши цей ре-

жим відображення інтерфейсу, користувач може 

повністю взаємодіяти з інтерфейсом лаборатор-

ної роботи, наприклад встановлювати регулято-

ри у певні положення встановлюючи задані зна-

чення параметрів. Цей режим є найкращим, 

оскільки дозволяє забезпечити практично необ-

межений доступ до управлінських функцій про-

грамного забезпечення, яке керує роботою лабо-

раторного стенду (повний доступ до налашту-

вань лабораторного стенду має тільки оператор 

web-серверу). 

– Snapshot Viewing Mode У цьому режимі кори-

стувач у своєму веб-браузері побачить лише ста-
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тичне зображення інтерфейсу. Це зображення не 

буде оновлюватись. 

– Monitor Viewing Mode Цей режим відобра-

ження інтерфейсу відрізняється від попередньо-

го лише тим, що статичне зображення оновлю-

ється з певною періодичністю, яку ми можемо 

задати. Це зручно, якщо ми хочемо показувати 

якийсь графік, який змінюється з часом. 
 

 
Рис. 3. Налаштування HTML-контенту меню  

Web Publishing Tool 

 

Натиснувши кнопку Next, ми переходимо до 

наступної сторінки меню (рис. 3). У цьому меню 

ми можемо налаштувати вихідні характеристики 

html-сторінки. Тобто змінити титульний надпис 

на сторінці, змінити заголовок і нижній колонти-

тул. Виконавши ці дії, переходимо на наступну 

сторінку (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Фінальні налаштування меню  

Web Publishing Tool 
 

У цьому меню ми може вибрати директорію, де 

потрібно зберегти html-файл, назву самого фай-

лу і отримаємо url-посилання (url дає можливість 

визначити, де документ знаходиться в мережі, ука-

зує його адресу в Internet і маршрут). Url можна ба-

чити завжди, коли ви вводите адресу в Web-браузер 

на нашу щойно створену сторінку. 

Останання дія – це запуск web-серверу. Для 

цього потрібно перейти в меню Tools, де ми ба-

чимо два підменю – Start G web-server і G web-

server configuration. Натиснувши перше підменю, 

ми відразу запустимо web-сервер. У налашту-

ваннях web-сервера ми можемо вибрати режим 

роботи web-серверу:  

1. Web-сервер може працювати окремо від 

LabVIEW. У такому режимі web-сервер працює 

як окремий сервер через свій порт, який повинен 

відрізнятись від того HTTP порта, який ми зада-

ли в попередніх налаштуваннях web-сервера.  

2. Web-сервер може працювати як єдиний 

сервер з LabVIEW. Усі запити користувачів об-

робляються CGI-програмою. У даному випадку 

web-сервер буде запущений з використанням 

HTTP порта, який ми вибрали в налаштуванні 

web-сервера. 

Після того, як ми запустили web-сервер відк-

риється діалогове вікно, у якому ми можемо по-

бачити IP-адресу комп’ютера, на якому запуще-

ний сервер (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Запущений web-сервер 

 

 
Рис. 6. Фронтальна панель програми в  

Internet Explorer 
 

Наша програма працює, web-сервер також 

працює. Проглянемо інтерфейс програми на ін-

шому комп’ютері через мережу Інтернет за до-

помогою веб-браузера. Веб-браузер повинен бу-

ти Microsoft Internet Explorer, оскільки інші веб-

браузери не підтримують модуль ActiveX, на 

якому базується відображення фронтальної па-

нелі програми. У полі вводу інтернет адреси по-

трібно ввести IP-адресу комп’ютера, на якому 

запущений web-сервер і повну назву створеної й 

опублікованої html-сторінки. Після введення ад-

реси потрібно трохи почекати, оскільки якщо не 

встановлений компонент ActiveX, то з’явиться 

діалогове вікно, яке запропонує завантажити й 

встановити цей елемент. Після його встановлен-

102



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

ня ми зможемо побачити нашу фронтальну па-

нель (рис. 6). 

Повністю зібраний лабораторний стенд має 

такий вигляд (рис. 7): 
 

 
Рис. 7. Лабораторний стенд 

 

На лабораторному столі в нас розташовані: 

комп’ютер з периферією, термопара ТХК1, яка 

закріплена на штативі і з’єднана з калориметром 

(рис. 7), мікроконтролер з АЦП (рис. 8).  
 

 
 

Рис. 8. Термопара ТХК1 і мікроконтролер з АЦП 
 

Після запуску LabVIEW на робочій станції 

(рис. 7) можемо відразу заходити в браузер на 

адресу, за якою закріплений наш web-сервер, 

оскільки web-сервер запускається автоматично з 

запуском LabVIEW. Web-браузер повинен підт-

римувати технологію ActiveX, бо фронтальна 

панель використовує цю технологію. У статус-

ному рядку web-браузера потрібно написати ад-

ресу web-серверу й назву сторінки фронтальної 

панелі, яка продукується у Web Publishing Tools. 

Після цього відкриється фронтальна панель 

віртуальної лабораторної роботи. Усі кнопки на 

панелі будуть не доступні для натискування. 

Тобто сервер контролює фронтальну панель і всі 

налаштування. Якщо робота запущена, то у 

цьому експерименті побачимо графік залежності 

температури від часу, який буде поступово 

змінюватись у реальному часі (рис. 9). Для того, 

щоб перебрати контроль над фронтальною па-

нелю, потрібно знизу фронтальної панелі натис-

нути на Request Control for User, тобто запросити 

контроль фронтальною панеллю. Після цього всі 

кнопки на фронтальній панелі стануть активни-

ми, й користувач зможе контролювати фронта-

льну панель (рис. 10).  
 

 
Рис. 9. Фронтальна панель в web-браузері під 

контролем сервера 
 

 
Рис. 10. Фронтальна панель у web-браузері, контроль 

у користувача 
 

Слід наголосити, що наведені нами варіанти 

фронтальних панелей (а відповідно, і кодів про-

грам) є найпростішими. За необхідності дане 

програмне забезпечення легко модифікується 

шляхом доповнення його блоками фільтрації си-

гналу, статистичної обробки та ін. 
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З огляду на вище запропоновані засоби на-

вчання, резюмуємо, що зміни в методиках дослі-

джень, пов’язані з переходом до процесу ма-

шинної обробки експериментальних даних та 

роботи зі створення віртуальних лабораторій, 

змушують застосовувати сучасне програмне за-

безпечення та створювати вимірювальні устано-

вки, що дозволяють у єдиному неперервному 

циклі управляти експериментом та обробляти 

його результати. Створений апаратно-

програмний комплекс збору та обробки даних з 

використанням термопари, мікроконтролера, 

цифрової камери, що підключається до персона-

льного комп’ютера та на основі середовища 

LabVIEW реалізує режим віддаленого доступу. 

Такий комплекс характеризується гнучкістю та 

мобільністю й здатний забезпечити наповнення 

лабораторій за умов недостатнього фінансуван-

ня, що є актуальним для сучасного фінансового 

стану української науки та навчального процесу. 

Системний підхід до формування в майбутніх 

фахівців науково-дослідної компетентності на-

цілений на інтеграцію теоретичної та практичної 

підготовки фізика-дослідника. Для цього необ-

хідно максимально наповнити його завданнями 

евристичного й дослідницького типів. 

Таким чином, побудова системи професійної 

підготовки фізика-дослідника поставила завдан-

ня побудови моделі управління навчальним про-

цесом у розрізі науково-дослідної діяльності 

майбутнього фахівця. Засоби навчання й творчі 

завдання в такій моделі здійснюють управлінсь-

кий вплив на процес пізнання, створюють навча-

льні ситуації творчо-репродуктивного типу й за-

лучають студентів до активного пізнавального 

пошуку.  
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О типичных ошибках в иностранной речи студентов-практикантов
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 Лысенко Елена Ивановна, преподаватель Национального педагогического университета  

имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина 
 

Аннотация: В статье представлены типичные фонетические ошибки в устной иностранной речи студентов-

практикантов и причины их возникновения. Материалы статьи базируются на данных, полученных в результате 

анализа речи студентов-практикантов во время прохождения ими производственной педагогической практики 

по английскому языку.  

Ключевые слова: типичные ошибки, профессионально-фонетическая компетенция, студенты-практиканты, 

устная иностранная речь, производственная педагогическая практика. 

 

Постановка проблемы. Анализ результатов 

производственной педагогической практики 

студентов факультета иностранных языков в 

средних учебных заведениях показал, что сту-

денты-практиканты, несмотря на вполне доста-

точный методический уровень, допускают мно-

жество различных ошибок во время проведения 

уроков иностранного языка. Речь будущих учи-

телей тоже не лишена ошибок, кроме того, 

ошибки имеют одинаковую стабильность повто-

рения из года в год как в количественном так и в 

качественном отношении. 

Студенты-практиканты достаточно хорошо 

владеют речевыми средствами, лексическим за-

пасом и фразами классного употребления, с тем, 

чтобы преподавать английский язык. Они осо-

знанно используют в речи самые распространён-

ные обороты, модели и фразы классного упо-

требления, которые могут употребляться в 

наиболее предсказуемых ситуациях во время 

проведения урока; и тем не менее, они система-

тически совершают ошибки в устной речи.  

Следует отметить, что в письменной и устной 

речи студентов-практикантов (во время прове-

дения уроков) были замечены фонетические, 

грамматические и лексические ошибки. Это мо-

жет свидетельствовать о том, что у студентов 

достаточно сформирована иностранная комму-

никативная компетентность, в то время как ре-

чевая компетентность развита недостаточно. К 

таким выводам мы пришли в результате наблю-

дения и протоколирования уроков студентов-

практикантов по английскому языку, анализа их 

планов-конспектов и дневников по практике, ко-

торые проводились нами на протяжении не-

скольких лет. 

Поэтому, основное внимание в данной статье 

мы посвятили проблеме ошибок в устной ино-

странной речи студентов-практикантов факуль-

тета иностранных языков во время прохождения 

производственной педагогической практики по 

английскому языку в средних учебных заведени-

ях общего образования. 

Анализ последних исследований и публи-

каций. Проблеме усовершенствования ино-

странной речи в целом (и в частности произно-

шения) посвящены многочисленные труды раз-

личных ученых, среди которых: Николаева С.Ю, 

Дворжецкая М.П., Маньковский Г.Ю., Касарова 

В.Г. и другие. 

В ходе производственной педагогической 

практики мы имели возможность наблюдать за 

речью студентов-практикантов и констатирова-

ли, что именно ошибки в устных иностранных 

высказываниях студентов отображают как ре-

альные результаты их обучения, так и уровень 

владения иностранным языком. К наиболее ча-

стым ошибкам относят именно фонетические и 

интонационные, а не только грамматические, 

лексические и орфографические. Данные ошиб-

ки могут свидетельствовать о недостаточном 

профессионализме будущих учителей и стано-

виться серьезной препятствием на пути к пони-

манию учениками речи учителя. 

Ми присоединяемся к позиции В.Г. Касаро-

вой, что ошибки речи – это какие-либо отклоне-

ния от существующих норм языка [1, с. 118-

123.], из-за которых речь студентов-

практикантов можно охарактеризовать как оши-

бочную или некорректную. Детальный анализ 

английской речи студентов-практикантов под-

твердил, что их произношение много в чем 

оставляет желать лучшего. В связи с вышеупо-

мянутыми фактами вытекает необходимость в 

более детальном анализе речевых, а именно фо-

нетических ошибок. 

Цель написания статьи заключается в анализе 

типичных фонетических ошибок в устной ино-

странной речи студентов-практикантов, причи-

ны возникновения ошибок и предложения по их 

предотвращению и избежанию. 

Изложение основного материала. Речь – это 

форма существования языка, его воплощение и 

реализация. Речь бывает письменной, устной, 

монологической, диалогической.  

Устная речь — форма речевой деятельности, 

включающая понимание звучащей речи и осу-
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ществление речевых высказываний в звуковой 

форме (говорение). Устная речь - это речь, про-

износимая в процессе говорения; основная фор-

ма использования естественного языка в речевой 

деятельности. 

Профессиональная речь учителя – это речь, 

приспособленная к решению специфических за-

даний, которые возникают в педагогической де-

ятельности, общении и выполняет две важных 

функции. Во-первых, она используется учителем 

для организации обучения и воспитания на уро-

ке. Поэтому, она должна быть выразительной, 

убедительной, грамотной и экономной. Следует 

добавить, что к профессиональной речи учителя 

иностранного языка выдвигаются следующие 

требования: быть аутентичной, экономной, 

предусматривающей точность и логичность вы-

сказываний, а также доступной и выразительной. 

Аутентичность – это обязательное качество 

речи учителя иностранного языка. Аутентич-

ность речи означает ее правильность и точность 

с точки зрения речи носителя языка. Кроме того, 

речь учителя иностранного языка, в отличии от 

речи учителей других предметов, является сред-

ством обучения, то есть образцом для подража-

ния, опорой, которую может использовать уче-

ник, стимулом, который понуждает ученика к 

речевой деятельности. 

Говоря об ошибках в речи, следует отметить, 

что мы присоединяемся к мысли В.Г. Касаровой, 

что речевые ошибки – это какие-либо случаи от-

клонения от существующих языковых норм 

[1,119], из-за которых речь студентов-

практикантов можно характеризовать как оши-

бочную или некорректную.  

Следует отметить, что правильное (коррект-

ное) произношение играет решающую роль в 

устной речи и является базовой характеристикой 

языка, основой для развития и усовершенство-

вания всех других навыков устной иностранной 

речи. Считаем, что усвоение правильного произ-

ношения, будущими учителями иностранного 

языка имеет огромное значение, поскольку глав-

ная цель обучения в высшем учебном заведении 

– овладение студентами устной речью, под кото-

рой понимают как правильную интонацию, так и 

правильное произношение. Правильное произ-

ношение имеет общественное и эстетическое 

значение, предотвращает возникновение недора-

зумений, изменение смысла, повышает доступ-

ность информации. Следует добавить, что для 

будущих учителей владение навыками правиль-

ной интонации имеет не менее важное значение 

чем овладение правильным произношением зву-

ков. 

Наши многолетние наблюдения и детальный 

анализ устной речи студентов-практикантов да-

ют основание говорить о значительном количе-

стве фонетических ошибок, что в свою очередь 

может свидетельствовать о недостаточной 

сформированности профессионально-

фонетической компетентности студентов.  

Анализ фонетических ошибок помог опреде-

лить основные причины их возникновения, к ко-

торым относится как отсутствие необходимых 

знаний, на которых базируется формирование 

навыков, так и недостаточная сформированность 

у студентов речевых навыков. Это подтвержда-

ется тем, что в большинстве случаев практикан-

ты самостоятельно исправляли свои ошибки при 

указании на них. Кроме того, значительная часть 

ошибок носила случайный характер, что свиде-

тельствовало о некоторой степени состояния 

волнения или растерянности студента-

практиканта. 

С целью определения специфики фонетиче-

ских ошибок и осмысленности их возникновения 

нами проводилось протоколирование и анализ 

уроков практикантов, что позволило выделить 

следующие типичные (то есть часто повторяе-

мые) речевые ошибки и классифицировать их. 

Основные результаты и анализ нашего исследо-

вания изложены в методической разработке по 

методике преподавания английского языка для 

студентов языковых специальностей Boost your 

classroom English [5], а в данной статье ми опи-

шем лишь типичные фонетические ошибки (См. 

Таблицу 1 и Таблицу 2). 

 
Таблица 1 

Ошибки  
Правильные 

варианты 

answer ['ɑ:nswә] ['ɑ:nsә] 

America [ʌ´merıkә] [ә´merıkә] 

European [´european] [ ,jʊәrә´pi:әn] 

automobile 

['ɔːtәmәʊbaıl] 

['ɔːtәmәʊbi:l] 

gigantic [gı'gæntık] / 

[dʒaı'dʒæntık] 

[dʒaı'gæntık] 

imagine [ı'meıdʒın ] [ı'mædʒın ] 

of [ɒf ] [ɒv] / [әv] 

piano ['pjenәʊ] [pı'ænәʊ] 

said [seıd] [sed] 

months ['mʌnθɪs] ['mʌnθs ] 

clothes [' klәʊðɪz ] [' klәʊðz ] 

among [ә'mʌng] [ә'mʌŋ] 

think ['sɪnk] ['θɪnk] 

blackboard [' blækbɔ:t ] [' blækbɔ:d ] 

computer [' kɔ:mpjʊtә ] [kәm'pjuːtә] 

Good! [ gʊt ] [ gʊd ] 
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Таблиця 2 

Перенос словесного ударения 

Ошибки Правильные варианты 

de'tail 'detail 

situ'ated 'situated 

cele'brate 'celebrate 

'already al'ready 

'museum mu'seum 

'hotel ho'tel 

agri'culture 'agriculture 

  ֽ centi'meter 'centi  ֽ meter 

kilo'metre 'kilo  ֽ metre ki'lometre 

'violin   ֽ vio´lin 

  ֽ circums'tances 'circumstances 

deve'lope de'velope 

pri'vate 'private 

'weekend ´week'end (Br E) 'weekend (Am) 

'computer com'puter 

pro'cess 'process 

 

Следовательно, наши наблюдения и анализ 

устной английской речи студентов-практикантов 

дает возможность выделить типичные фонетиче-

ские ошибки среди которых можем назвать: 

1. Неправильное произношение студентами-

практикантами общеупотребительных лексиче-

ских единиц: America [ʌ´merıkә], European 

[´european], clothes [' klәʊðɪz], gigantic [gı'gæntık] 

/ [dʒaı'dʒæntık], … и т.п. . 

2. Уменьшение долготы гласных звуков: food 

[fʊd], seen [sın], keep [kıp]  

Take your seats [sıts]!., Read [rıd] it! … и т.п. . 

3. Оглушение звонких согласных: board [bɔ:t], 

good [gʊt], food [fuːt] … и т.п. . 

4. Замена английских звуков теми, что свой-

ственны лишь родной речи: process ['prәuцes], 

concept ['kɒnцept], per cent [pә'цent] … и т.п. . 

5. Отсутствие редукции в служебных частях 

языка в неударной позиции: but [bʌt], was [wɔ:z] 

, into [ıntʊ], of [ɒf] … и т.п. . 

6. Неправильное словесное ударение: de'tail; 

'already; 'museum; 'hotel; deve'lope … и т.п. . 

7. Неправильное ритмично-интонационное 

оформление высказываний, повелений: 'That was 

'great \work. вместо 'That was `great /work.; 'Work 

in 'pairs. замість 'Work in \pairs. 

8. Безэмоциональное (монотонное) чтение и 

речь. 

Некоторые типичные фонетические ошибки 

легко объяснить. Так, например, замена длинных 

гласных соответствующими короткими звуками 

является типичной ошибкой для русскоязычных 

студентов, потому что в русском языке нет 

смыслоразличительного характера. 

Типичные интонационные ошибки, объясня-

ются, например, отсутствием в русском языке 

высокого начала и резкого падения в нисходя-

щем тоне, что весьма свойственно для англий-

ской речи. 

Британские фонетисты утверждают, что для 

иностранца, который изучает английский язык, 

важнее овладеть навыками правильной интона-

ции, чем правилами произношения звуков. Ми 

частично, согласны с ними, поскольку интона-

ция – это сложное соединение мелодики, ударе-

ния, ритма, темпа и тембра. Важными компонен-

тами интонации являются мелодика, ударение, 

ритм. Каждый язык имеет только ему свой-

ственную интонацию, овладение которой стано-

вится необходимым условием при стремлении к 

успешному изучению иностранного языка, в том 

числе и английского [6]. 

Большое количество фонетических ошибок 

присуще студентам, у которых фонетическая 

компетентность сформирована на недостаточном 

уровне. Считаем, что причин этому несколько. 

Ми присоединяемся к утверждению Н.Ф. Бори-

ско [2], которая считает, что систематичность 

фонетических ошибок обусловлена следующими 

факторами: 

− неудачно проведенным вступительным фо-

нетическим курсом, или практическими заняти-

ями по фонетике в высших учебных заведениях; 

− отсутствием качественных научно-

методических комплексов с интегрированным 

изучением фонетики; 

− отсутствием четкого определения фонети-

ческой ошибки; 

− отсутствием четких границ толерантности 

преподавателя к фонетическим ошибкам студен-

тов; 

− привыканием преподавателя к фонетиче-

ским ошибкам студентов и отсутствием коррек-

тировочных реакций. 

Считаем, что к этому списку можно добавить 

еще несколько следующих факторов: 

− явно недостаточное количество аудиторных 

часов в учебных планах высших учебных заве-

дений; 

− недостаточное внимание преподавателя к 

фонетическим и интонационным ошибкам сту-

дентов; 

− недостаточное использование на уроках в 

высших учебных заведениях аутентичных видео- 

и аудиоматериалов; 

− отсутствие упражнений для исправления 

фонетических и интонационных ошибок и дру-

гие. 
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В нормативной части образовательно-

профессиональной программы подготовки бака-

лавра [4] на весь цикл профессиональной и прак-

тической подготовки отведено 3888 академиче-

ских часов, а курс практической фонетики со-

стоит из 108 академических часов, что составля-

ет лишь 3%. Считаем, что этих часов недоста-

точно для формирования необходимого уровня 

профессионально-фонетической компетентности 

студентов. Подтверждением данного факта мы 

считаем как значительное количество фонетиче-

ских ошибок, так и результаты их анализа.  

К сожалению, вышеупомянутые недостатки, а 

особенно отсутствие корректировочных реакций 

со стороны преподавателя на фонетические и 

интонационные ошибки студентов в устной ино-

странной речи, приводят к привыканию и фор-

мированию устойчивых навыков неправильного 

произношения и некорректной интонации. Эти 

пробелы в иностранной речи особенно ярко про-

являются в случае, когда студенты идут на про-

изводственную педагогическую практику и сами 

проводят свои первые уроки. 

Выводы. Подводя итоги, следует отметить, 

что ошибки в устной речи имеют негативное 

влияние, как на качество обучения учеников, так 

и на профессионализм и репутацию молодого 

учителя. Классификация ошибок и их детальный 

анализ помогают понять причины возникнове-

ния фонетических ошибок. 

Считаем, что устранение вышеупомянутых 

факторов, которые приводят к возникновению 

типичных фонетических ошибок, будет сопро-

вождаться их уменьшением или даже полным 

исчезновением, что в свою очередь, значительно 

повысит уровень сформированности профессио-

нально-фонетической компетенции студентов-

практикантов.  
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Аннотация: Условия формирования акмеологической компетентности будущих специалистов оперативно-

спасательной службы гражданской защиты в процессе профессиональной подготовки. Майборода Артём Алек-

сандрович. В статье анализируется понятие «условие» с позиции философии, психологии, педагогики, акмеоло-

гии; содержание условий формирования акмеологической компетентности будущих специалистов службы 

гражданской защиты в высшем специализированном учебном заведении, используется уточненное раннее ав-

тором определение «акмеологическая компетентность специалиста оперативно-спасательной службы граждан-

ской защиты». Рассматриваются общие положения компетентностного, акмеологического и технологического 

подходов к профессиональной подготовке будущих специалистов, сформулировано условия, которые предпо-

лагают эти подходы относительно процесса формирования акмеологической компетентности. Представлено 

пути разработки и исследования педагогических условий. Определены и обоснованы условия формирования 

акмеологической компетентности будущих специалистов: к объективным педагогическим условиям относим 

организацию и активизацию процесса формирования акмеологической компетентности в ходе учебно-

воспитательной работы; к субъективным педагогическим условиям – включение в процесс формирования лич-

ностных, психологических механизмов деятельности курсантов. Раскрыто содержание выделенных автором 

педагогических условий: стимулирование акме мотивации и личностного развития курсантов; ознакомление с 

необходимыми знаниями акмеологического содержания; овладение специальными способами акмеологичской 

деятельности; создание акмеологического сопровождения процесса формирования акмеологической компетен-

тности; учёт специфики будущей профессиональной деятельности. Использование совокупности педагогичес-

ких условий в целенаправленном процессе развития акмеологической компетентности обеспечит высокий уро-

вень сформированности её компонентов. 

Ключевые слова: акмеологическая компетентность, условия формирования, компетентностный подход, 

акмеологический подход, специалист службы гражданской защиты, высшее учебное заведение 

 

Формирование акмеологической компетентнос-

ти – целенаправленный, продолжительный по 

времени процесс, успешность и реализация ко-

торого зависит от содержания и характера педа-

гогических условий («условие» – обстоятельст-

во, от которого что-нибудь зависит; обстановка, 

в которой что-нибудь происходит) [6]. Термин 

«условие» как философская категория выражает 

отношение предмета к окружающим его явлени-

ям, без которых он не может существовать. 

Условие представляет среду, обстановку, в кото-

рой явление или процесс возникают, существу-

ют и развиваются. Познав законы природы, лю-

ди могут создавать благоприятные и устранять 

неблагоприятные условия своей деятельности 

[8]. С точки зрения психологии, условие – это 

процесс перехода знаний, умений, навыков в 

сферу индивидуальной субъективной деятельно-

сти. При этом формой организации условия выс-

тупают новые задания, постановка решения жи-

зненно важных проблемных ситуаций [3]. Педа-

гогическое условие – это внешнее обстоятель-

ство, оказывающее существенное влияние на 

протекание педагогического процесса, созна-

тельно сконструированное педагогом (предпола-

гающий, но не гарантирующий определенный 

результат процесса). К педагогическим условиям 

относятся те, которые сознательно создаются в 

учебно-воспитательном процессе и которые 

должны создавать более эффективное формиро-

вание и прохождение необходимого процесса. 

Основательно подготовленные педагогические 

условия ведут к более высоким результатам. В 

акмеологии условиями (акмеологическими) 

называются значимые обстоятельства, от кото-

рых зависит достижение высокого уровня про-

грессивного развития зрелой личности и особен-

но профессионализма личности и деятельности 

[2].  

Н. Кузьмина распределяет условия, которые 

обеспечивают продвижение личности к верши-

нам профессиональной деятельности на три 

группы: объективные – представляющие собой 

реальные условия среды; субъективные – отра-

жающие личностные мотивы успешной профес-

сиональной деятельности (направленность на 

получение высоких результатов, ответствен-

ность за результаты своей деятельности и др.); 

объективно-субъективные – отражают опреде-

ленную организацию профессиональной среды и 

способы действий, определяют продуктивность 

деятельности [5]. Чтобы разработать систему пе-

дагогических условий формирования акмеоло-

гической компетентности будущих специали-

стов в процессе профессиональной подготовки 

необходимо: во-первых, изучить суть научных 

подходов к процессу профессиональной подго-

товки будущих специалистов и выделить наибо-
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лее характерные тенденции стимулирующие 

развитие исследуемого процесса; во - вторых, 

проанализировать существующий опыт в прак-

тике формирования компетентностей специали-

стов, а также собственный педагогический опыт; 

в-третьих, выявить развивающий потенциал из-

бранных форм, методов, средств работы и 

отобрать наиболее оптимальные из них. Акмео-

логическая компетентность – это интегральная 

характеристика личности, которая представляет 

собой готовность и способность приобретать, 

использовать, совершенствовать акмеологиче-

ские знания, умения, навыки, способы, получен-

ные в процессе учебно-воспитательной и твор-

ческой деятельности, для эффективного решения 

заданий, возникающих в личностной и профес-

сиональной сферах деятельности. Структуру ак-

меологической компетентности представляют 

три компонента: мотивационно-личностный, ко-

гнитивный, операционально-деятельностный. 

Анализ научной литературы сидетельствует о 

том, что особенное значение для формирования 

акмеологической компетентности будущих спе-

циалистов службы гражданской защиты в выс-

шем учебном заведении имеет обоснование, раз-

работка, внедрение педагогических условий, ко-

торые обеспечат эффективный результат этого 

процесса. Отечественные и зарубежные учёные 

подчеркивают, что в основе профессиональной 

подготовки будущих специалистов лежат разные 

научные подходы. Существование разных взгля-

дов на решение этой проблемы представило нам 

возможность изучить основные положення под-

ходов и выделеть наиболее важные в контексте 

нашего исследования. Так, одним из значимих 

был определен компетентностный поход (А. Ху-

торской, В. Краевский и др.). В организации 

профессионального образования в высшем учеб-

ном заведении он рассматривается как методо-

логическая основа сферы образования и предус-

матривает обеспечение его субъектов необходи-

мыми теоретическими знаниями, ценностями, 

мотивами о постоянном саморазвитии и самоу-

совершенствовании; вооружает теоретическими 

знаниями, о том как их использовать в практиче-

ской профессиональной деятельности, поскольку 

центральным понятием этого подхода считается 

компетентность (сочетание знаний и способнос-

тей, позволяющих обоснованно говорить о некой 

сфере и эффективно действовать в ней» [9]. Ста-

новится понятным, что формирование разных 

видов профессиональной компетентности, 

должно обеспечиваться такими условиями как: 

интеграция профессиональных и личностных 

качеств специалиста, направленность на получе-

ние знаний и практических навыков; целена-

правленное применение знаний и навыков в про-

гнозировании, планировании, реализации про-

фессиональной деятельности; активизация раз-

вития личностных способностей в стремлении 

самореализации уже в период обучения в выс-

шем учебном заведении.  

Акмеологический подход (А. Деркач, Н. 

Кузьмина, В. Зазыкин и др.) [2] акцентирует 

внимание на вопросах творческого развития 

личности специалиста, повышении качества его 

профессиональной деятельности, продуктивно-

сти профессионального развития, стремлении к 

постоянному самоусовершенствованию и ма-

стерству, достижению высоких результатов по-

тенциальных возможностей в деятельности. Ис-

следование условий достижения высокой ре-

зультативности профессиональной и личностной 

деятельности имеет акмеологический смысл и 

предполагает объяснения с позиций акмеологи-

ческой науки. Такими условиями, на наш взгляд, 

выступают: ориентация на реализацию акмеоло-

гической компетентности в период  ранней ста-

дии зрелости (17–23 гг.); разработка и учёт спе-

цифики, структуры, содержания, построения мо-

дели процесса формирования такой компетент-

ности; актуализация стремления будущего спе-

циалиста к вершинам профессиональной дея-

тельности, к овладению мастерством; организа-

ция средств, методов, факторов акмеологическо-

го воздействия; создание акме среды; сформиро-

ванность эталонов уровней акмеологической 

компетентности, личностно-профессиональных 

характеристик будущего специалиста; активиза-

ция профессионального саморазвития личности, 

отношений, механизмов самомотивации, само-

оценки, самоконтроля; определение средств и 

способов развития акмеологической компетент-

ности. Технологический подход (В. Беспалько, 

М. Кларин, Г. Селевко др.) [7] в процессе про-

фессиональной подготовки специалистов преду-

сматривает инструментальное управление этим 

процессом; гарантирует достижение поставлен-

ных задач, открывает возможности для проекти-

ровочного освоения разных аспектов (дидакти-

ческого, воспитательного, социального); позво-

ляет предсказать с большей определенностью 

результаты процесса; дает возможность строго 

соблюдать этапы выполнения деятельности; 

предполагает выбор совокупности более эффек-

тивных ресурсов, методов, операций, техник до-

стижения поставленной цели. Главными крите-

риями такого похода называют эффективность и 

результативность. Исходя из сказанного, можно 

выделить основные условия, которые диктует 

этот подход относительно процесса формирова-

ния акмеологической компетентности: обеспе-

чение возможностей комплексно решать про-

блемы, оптимальное использование ресурсов, 
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выбор наиболее эффективных способов решения 

проблемы; разработка новых технологий; опре-

деление целесообразности, оптимальности от-

дельных технологических элементов; комплекс-

ность всех методических средств и адекватность 

их содержанию профессиональной подготовки 

специалистов.  

Изучение условий и факторов профессиона-

льной подготовки специалистов оперативно-

спасательной службы гражданской защиты про-

исходило при помощи методов научного иссле-

дования: наблюдения (прямого и косвенного), 

беседы, изучения учебно-методической докуме-

нтации, результатов обучения, стажировки на 

базах практик, воспитательной, социально-

психологической работы.  

В результате теоретического анализа, резуль-

татов экспериментальной работы нами были 

определены и обоснованы педагогические усло-

вия формирования акмеологической компетент-

ности будущих специалистов. К объективным 

условиям относим организацию и активизацию 

формирования акмеологической компетентности 

в процессе учебно-воспитательной работы. К 

субъективным педагогическим условиям отно-

сим формирование личностных, психологиче-

ских механизмов деятельности курсантов. Оста-

новимся на детальной характеристике условий.  

Стимулирование акме мотивации, личностно-

го развития курсантов. Согласно этому условию 

осуществляется развитие мотивации на самосто-

ятельную работу, активность, направленность на 

достижение целей самоусовершенствования, на 

творчество и продуктитвное решение професси-

ональных задач. Это условие способствует раз-

витию профессионально важных качеств, ценно-

стных ориентаций личности; умений и навыков 

саморегуляции, физических и эмоциональных 

состояний. развитие профессионально важных 

качеств, ценностных ориентаций личности; уме-

ний и навыков саморегуляции, физических и 

эмоциональных состояний, согласованности ко-

мандных действий; самооценки возможностей 

курсантов.  

Ознакомление с необходимыми знаниями ак-

меологического содержания. Это условие пред-

ставляет собой совокупность обстоятельств об-

разовательного процесса, способствующих обе-

спечению изучения общепрофессиональных ди-

сциплин на основе компетентностного, акмеоло-

гического подходов; формирование общих про-

фессиональных компетентностей, отражающих 

специфику деятельности курсантов как способ-

ности и готовности к успешному овладению и 

выполнению профессиональной деятельности. 

Особое внимание выделяем переориентации 

учебных дисциплин (психология в экстремаль-

ных условиях, управление и др.) на формирова-

ние акме знаний, на основе которых развиваются 

акме умения.  

Овладение специальными способами акмео-

логической деятельности. Такое условие способ-

стует приобретению навыков использования ме-

тодов и технологий формирования акмеологиче-

ской компетентности курсантов; способов раз-

работки акмеологической модели формирования 

саморазвития положительных личностных ка-

честв и состояний, способствующих противос-

тоять стресс-факторам и экстремальным услови-

ям (готовность к оправданному риску при спасе-

нии людей, к действиям в опасных ситуациях; 

навыков быстрого выполнения действий; адек-

ватной оценки своих сил и возможностей и т. д.); 

методов самодиагностики, методов изучения фа-

кторов профессиональной деятельности в осо-

бых и чрезвычайных ситуациях, приёмов профи-

лактики профессиональной деформации личнос-

ти, использование психолого-педагогических, 

акмеологических, информационных технологий, 

позволяющих обеспечить высокие уровни про-

фессиональной и личностной мотивации; само-

познания, самоконтроля, саморегуляции. 

Создание акмеологического сопровождения 

процесса формирования акмеологической ком-

петентности. Разработка и использование в уче-

бно-воспитательном процессе акме сопровожде-

ния (методических рекомендацй, учебных посо-

бий, тренингов). Создание психолого-

педагогического инструментария, методик для 

диагностики и улучшения акмеологических ха-

рактеристик (акме мотивации, акме направлен-

ности, акме позиции). Организация акме школы 

для курсантов и преподавателей с целью расши-

рения и пополнения акме знаний формирование 

акме умений и навыков. Создание современных 

электронных учебно-методических материалов с 

акмеололгическим содержанием. Осуществление 

воспитательной работы, направленной на подде-

ржку процесса самовоспитания и формирование 

инвариантных акмеологических качеств: вынос-

ливости, сдержанности, порядочности, уверен-

ности, личностного самоопределения, установ-

ления оптимальних межличностных отношений. 

Учёт специфики будущей профессиональной 

деятельности. Оперативно-спасательная служба 

гражданской защиты – специальное военизиро-

ванное формирование, на которое возлагается 

проведение поисковых аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в случае возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций техногенного, при-

родного и военного характера, участие в мероп-

риятиях территориальной обороны, а также ме-

ждународных спасательных и других гуманита-

рных операциях. Профессиональная деятель-
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ность специалиста оперативно-спасательной 

службы гражданской защиты связана с выпол-

нением ответственных задач: обеспечение пос-

тоянной готовности сил и средств гражданской 

защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожаров и их последствий, проведение неотлож-

ных работ по ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций тушения пожаров и организа-

ция жизнеобеспечения пострадавшего населе-

ния; предоставление с использованием специа-

льных аварийно-спасательных средств операти-

вной индивидуальной помощи гражданам (насе-

лению). Основными характеристиками такой де-

ятельности ученые называют: необычность об-

стоятельств, напряжение, тревогу, растерян-

ность, страх, нарушающих протекание психиче-

ских процессов и препятствующих мобилизации 

сил на достижение цели. Деятельность «спасате-

лей» в чрезвычайных условиях зависит от уров-

ня их сознания, мастерства, а также от получен-

ных впечатлений и восприятия неудач и потерь 

(поскольку она выполняется в разное время су-

ток), что негативно влияет на психику человека. 

Опасность переоценить свои возможности, воз-

можность получить травмы, ранения, или погиб-

нуть. Наряду с опасностью стоит отметить нео-

жиданность, внезапность, влияние различных 

звуков, шума и др.  

Таким образом, разработка педагогических 

условий способствовала их классификации на 

группы, акцентировала внимание на специфиче-

ских характеристиках отдельных из них, дала 

возможность выяснить, что все условия находят-

ся в системной зависимости и взаимосвязи. Мо-

жно утверждать, что высокий уровень сформи-

рованности акмеологической компетентности 

курсантов будет зависить от внедрения таких 

условий в процесс профессиональной подготов-

ки специалистов. 
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Majboroda A.A. Conditions of future operative-rescue service specialists of civil defence acmeological compe-

tence formation  in the process of professional education 

Abstract. The article highlights the concept «condition» from the point of philosophical, psychological, pedagogical, 

acmeological view; the content of akmeological competence of future service civil defence specialists’ competence in 

the higher educational establishment, using the earlier specified by the author determination «civil defence operative-

rescue service specialist’s acmeological competence». The general conception of competence, acmeological  and tech-

nological approaches to the future specialists’ professional education, it is laid down conditions, which suppose these 

approaches in relation to the process of acmeological competence formation. The ways of development and research of 

pedagogical terms are offered. Conditions of future specialists’ acmeological competence formation are determined: to 

the objective pedagogical terms we refer organization and activation the process of acmeological competence formation 

in the process of educational work; to the subjective pedagogical conditions – including to the process of personal, psy-

chological mechanisms formation of cadets’ activity. The author suggests the content of pedagogical conditions: acme-

motivation and personal cadets’ development stimulation; acquaintance with necessary knowledge of acmeological con-

tent; special means of acmeological activity captureness; creation of acmeological maintability in the process of acmeo-

logical competence formation; taking into account the future professional activity; step-by-step technology of acmeo-

logical competence formation. The usage of all the pedagogical conditions in the process of acmeological competence 

formation will provide high level of acmeological competence components formation.  

Keywords: acmeological competence, conditions of formation, competence approach,  civil defence specialists, 

higher educational establishment.  
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Анотація: В статті висвітлюються умови результативної організації самостійної роботи студентів, наголошу-

ється значна роль мотивації до її виконання, аналізуються результати анкетування студентів 1 і 3 курсів щодо 

визначення ступеня їхньої готовності до виконання самостійної роботи, а також окреслюється коло основних 

проблем і труднощів, з якими стикаються студенти в процесі виконання самостійної роботи. Авторка на основі 

здійсненого дослідження визначає умови, створення яких забезпечує результативність виконання самостійної 

роботи студентів університету. 

Ключові слова: самостійна робота, майбутній учитель, умови організації самостійної роботи, готовність 

студентів до самостійної роботи. 

 

Cуспiльство змiнюється, отже, змiн потребує й 

освiта. Людство тяжіє до демократiї, пiднесення 

авторитету особистостi, культури миру, толеран-

тностi i ринкових вiдносин, утвердження їх як 

прiоритету нової освiтньої динамiки. Все це ви-

ступає своєрiдним викликом освiтi, зумовлює 

потребу її радикальної модернiзацiї. Так в Укра-

їнi має утверджуватися стратегiя прискореного 

випереджувального розвитку освiти i науки, 

фiзичних, iнтелектуальних, моральних та iнших 

потенціалів особистостi, якi забезпечують її са-

моствердження й самореалiзацiю. Отже, головна 

мета української системи освiти – створити умо-

ви для розвитку й самореалiзацiї кожної особис-

тостi як громадянина України, формувати по-

колiння, здатнi навчатися впродовж життя, ство-

рювати i розвивати цiнностi громадянського 

суспiльства. 

Самостiйнiсть є якiстю особистостi, вона 

проявляться у мисленнi, мовленнi, практицi, мо-

тивацiї, поведiнцi, дiяльностi та органiзацiї на-

вчального процессу. Самостiйна робота, яка фо-

рмує цi якостi особистостi, може й повинна мати 

мiсце у навчальнiй дiяльностi студентiв. Самос-

тійна робота студентів, індивідуальна або колек-

тивна навчальна діяльність, що здійснюється без 

безпосереднього керівництва вчителя [2, с. 328]. 

Активна самостійна робота студентів можли-

ва тільки за наявності серйозної і стійкої моти-

вації. Найсильніший мотивуючий чинник – під-

готовка до подальшої ефективної професійної 

діяльності. Серед чинників, які сприяють активі-

зації самостійної роботи, I. Мостова виділяє: 

а) корисність виконуваної роботи. Якщо сту-

дент знає, що результати його роботи будуть ви-

користані в лекційному курсі, в методичному 

супроводі, в лабораторному практикумі, при під-

готовці публікації або іншим чином, то відно-

шення до виконання завдання істотно змінюєть-

ся на кращє і якість виконуваної роботи зростає. 

При цьому важливо психологічно налаштувати 

студента, показати йому, як необхідна виконува-

на ним робота. Іншим варіантом використання 

чинника корисності є активне застосування ре-

зультатів роботи в професійній підготовці. Так, 

наприклад, якщо студент одержав завдання на 

дипломну (кваліфікаційну) роботу на одному з 

молодших курсів, він може виконувати самос-

тійні завдання з переліку дисциплін гуманітар-

ного і соціально-економічного, природничо-

наукового і загально-професійного циклів дис-

циплін, які потім увійдуть як розділи в його ква-

ліфікаційну роботу; 

б) участь студентів у творчій діяльності. Це 

може бути участь у науково-дослідній або мето-

дичній роботі, що здійснюється тією або іншою 

кафедрою; 

в) важливим мотиваційним чинником є інтен-

сивна педагогіка. Вона припускає введення у на-

вчальний процес активних методів, перш за все, 

ігрового тренінгу, в основу якого покладені ін-

новаційні й організаційно-дiяльнiснi ігри. У та-

ких іграх відбувається перехід від односторонніх 

часткових знань до комплексних різнобічних 

знань про об’єкт, його моделювання з виділен-

ням провідних суперечностей, а не просто на-

буття навички прийняття вірного рішення. Пер-

шим кроком в такому підході є ділові або ситуа-

ційні форми занять, зокрема з використанням 

комп’ютерних технологій; 

г) участь в олімпіадах з навчальних дисцип-

лін, конкурсах науково-дослідних або приклад-

них робіт, тощо; 

д) використання мотивуючих чинників конт-

ролю знань (накопичувальні оцінки, рейтинг, те-

сти, нестандартні екзаменаційні процедури). Ці 

чинники за певних умов можуть викликати пра-

гнення до змагання, що саме по собі є сильним 

мотиваційним чинником самовдосконалення 

студента; 

е) заохочення студентів за успіхи в навчанні і 

творчій діяльності (стипендії, преміювання, зао-

хочувальні бали) і санкції за погане навчання. 

Наприклад, за роботу, що подана раніше термі-
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ну, можна ставити підвищену оцінку, в проти-

лежному випадку – знижувати; 

ж) індивідуалізація завдань, що виконуються 

як в аудиторії, так і поза нею, постійне їх онов-

лення; 

з) мотиваційним чинником в інтенсивній на-

вчальній роботі і, в першу чергу, самостійній є 

особистість викладача. Викладач може бути 

прикладом для студента як професіонал, як тво-

рча особистість. Викладач може і повинен допо-

могти студентові розкрити свій творчий потенці-

ал, визначити перспективи свого внутрішнього 

зростання; 

и) мотивація самостійної навчальної діяльно-

сті може бути посилена при використанні такої 

форми організації педагогічного процесу, як ци-

клове навчання («метод занурення»). Цей метод 

дозволяє інтенсифікувати вивчення матеріалу, 

оскільки скорочення інтервалу між заняттями з 

тієї або іншої дисципліни вимагає постійної ува-

ги до змісту курсу і зменшує ступінь забування 

матеріалу. Різновидом цього виду занять є про-

ведення багатогодинного практичного заняття, 

що охоплює декілька тем курсу і націленого на 

вирішення різних задач. 

Підсумовуючи усе вищезазначене, слід зазна-

чити, що завдяки мотиву пізнавальна задача пе-

ретворюється на оволодіння уміннями самостій-

ної діяльності, сприяє саморозвиткові і самоак-

туалізації студентів, збуджує розвиток творчого 

потенціалу, предметної й особистісної саморегу-

ляції [3, с. 76-82]. 

Впровадження кредитно-модульної системи 

навчання передбачає суттєве збільшення обсягу 

самостійної роботи. Успішність впровадження 

цієї системи в процесі навчання багато в чому 

залежить від готовності студентів до самостійної 

роботи [4, с. 18]. Фактори формування готовнос-

ті студентів до самостійної роботи наведені у 

схемі 1. 

 
Схема 1. Фактори формування готовності майбутніх учителів до самостійної роботи 

 

Формування готовності до самостійної роботи 

супроводжується накопиченням трьох типів дос-

віду діяльності: репродуктивної (за зразком), 

продуктивної (з елементами евристики), творчої 

(креативної) [5, с.22]. Суть цих типів діяльності 

відрізняється рівнем розумових процесів, інтеле-

ктуальною насиченістю, навчальними вміннями. 

Можливість підвищення рівня готовності до са-

мостійної роботи залежить від знань, умінь, цін-

нісних орієнтацій на майбутню професію вчите-

ля гуманітарних дисциплін, накопиченого досві-

ду самостійної діяльності, можливості здобувати 

ці знання і використовувати їх для виконання 

самостійної роботи. 

Відповідно до трьох типів досвіду діяльності 

можна виділити такі рівні складності завдань. 

1-й рівень – репродуктивний, для нього є ти-

повими завдання виконавчого характеру, що на-

правлені на засвоєння вивченого матеріалу; цей 

рівень припускає використання конкретної ін-

формації за раніше одержаним алгоритмом. 

2-й рівень – продуктивний з комплексними 

завданнями, які інтегрують знання й уміння. Во-

ни припускають наявність досвіду діяльності з 

використання набутих знань і вмінь, що були 

одержані при вивченні декількох тем певного 

розділу. Даний рівень характеризується пошуко-

вою активністю, готує студентів до прийняття 

тактичних рішень, зумовлює здатність студента 

вибрати необхідні, адекватні знання, вміння, 

способи інформаційної діяльності. 

3-й рівень – творчий з творчими завданнями 

(наприклад, проектами), що припускає наявність 

інтегруючих знань, умінь, досвіду використання 

професійно-орієнтованих інформаційних техно-

логій. Необхідною умовою і метою виконання 

таких завдань є продукування студентом нових 

ідей. Таким чином, цей рівень характеризується 

креативністю, самостійністю і оригінальністю у 

виборі рішень та професійно-орієнтованих інфо-

рмаційних технологій. 

Підтримка інтересу до самостійної роботи за-

безпечується, якщо при плануванні й організації 
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самостійної роботи студентам пропонується різ-

номаніття видів і типів завдань, а також методів 

їх виконання, що дозволить зробити процес на-

вчання ненав’язливим і безперервним.  

Умовою поетапного розвитку готовності до 

самостійної роботи є розробка і впровадження 

по кожному з модулів дисциплін комплексу за-

вдань різного рівня складності з переходом від 

репродуктивних до продуктивних, а потім і до 

творчих завдань. Рівень готовності до самостій-

ної роботи залежить від можливостей і бажання 

студента підвищувати рівень складності самос-

тійних завдань. Завдання в кожному виді самос-

тійної роботи стимулює потребу знаходження і 

застосування нових знань уже відомими спосо-

бами або знаходження нових способів оволодін-

ня знаннями. В процесі вирішення пізнавального 

завдання студент поступово оволодіває новими 

операціями, прийомами розумових дій або вмін-

нями переносити раніше засвоєні знання, опера-

ції та прийоми на вивчення нового матеріалу. 

Таким чином, із стимулу (зовнішньої причини) 

пізнавальна задача перетворюється на внутріш-

ній мотив оволодіння уміннями самостійної дія-

льності, сприяє саморозвиткові і самоактуаліза-

ції студентів, збуджує розвиток предметної і 

особистісної саморегуляції. 

У цілях підвищення рівня готовності до само-

стійної роботи комплекс завдань, що ускладню-

ються, повинен задовольняти таким вимогам: 

сформованість мотиваційної настанови на вико-

нання завдання; професійна спрямованість за-

вдання; відповідність рівня складності завдання 

рівню готовності студента до його виконання; 

наявність проблемної ситуації в змісті завдання; 

практична потреба і результативність.  

Але, на жаль, у практичній діяльності не всі 

умови забезпечуються, студенти часто не готові 

до організації самостійної роботи, стикаються з 

багатьма труднощами під час виконання самос-

тійної роботи, i результатом цього є її невико-

нання. Це можна стверджувати після обробки 

результатів анкетування студентів 1 курсу Гор-

лівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Дон-

баський державний педагогічний університет». 

72% опитаних вважають самостійну роботу не-

доцільною (зважаючи на велику кiлькiсть, на 

думку студентів 1 курсу, аудиторних годин, що 

дозволяють оволодіти навчальним матеріалом на 

високому рiвнi), 21% студентів виконує завдання 

для самостійного опрацювання періодично (при-

чиною цього вони називають перевантаженiсть з 

багатьох предметiв), 7% студентiв завжди вико-

нують завдання для самостiйної роботи. Резуль-

тати анкетування проiлюстрованi дiаграмою 2. 

 

 
Діаграма 2. Виконання самостійної роботи студентами 

 

Суттєве збільшення обсягу самостійної робо-

ти за кредитно-модульною системою навчання, 

її значна роль у формуванні творчої особистості 

майбутнього вчителя спонукають викладачів до 

активних пошуків шляхів вирішення основних 

проблем в організації самостійної роботи, що 

виникають у студентів. 

Рiшення щодо проведення анкетування сту-

дентiв 1 та 3 курсів обумовлено метою 

порiвняння рівнів сформованості навичок в ор-

ганiзацiї самостiйної роботи студентiв, що ма-

ють рiзний досвiд в її органiзацiї, i виявити не-

долiки на кожному етапi формування цих нави-

чок з метою лiквiдацiї недоліків та вдосконален-

ня процесу органiзацiї самостiйної роботи.У ре-

зультаті проведеного анкетування були виявленi 

труднощі, пов’язані з вiдсутнiстю навичок са-

мостiйної роботи: невмiння самостійно 

пiдбирати навчальний матеріал для самостiйного 

опрацювання певної теми, проблеми (52% – 1 

курс, 46% – 3 курс), з невмiнням правильно ор-

ганізовувати самостiйну роботу (57,6% – 1 курс, 

Виконання с.р. студентами 1 курсу

7%

72%

21%

виконують

не виконують

перiодично виконують
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45,7% – 3 курс), з невмiнням раціонально роз-

подiляти свiй час (72,5% – 1 курс, 62% – 3 курс), 

що унаочнює наступна таблиця (див. Таблиця 1). 

 

Таблиця 1. 

Проблеми в організації самостiйної роботи студентами 

Проблеми в 

оганiзацiї са-

мостiйної роботи 

студентів 

Невмiння пiдбирати 

лiтературу для самостйно-

го опрацювання 

Невмiння правильно ор-

ганiзувати самостiйну ро-

боту 

Невмiння раціонально ро-

зподiляти час 

Опитуванi кiлькiсть вiдсоток кiлькiсть вiдсоток кiлькiсть вiдсоток 

1 курс 12 52 13 65 14 70 

3 курс 8 40 6 30 8 40 

 

Серед виявлених проблем також слiд видiлити 

наступнi: невмiння працювати з пiдручниками, 

конспектувати першоджерела, слухати і робити 

нотатки під час лекції, вiдсутнiсть елементарних 

навичок бібліографічної роботи. Як результат, 

деякi студенти уникають відвідування бібліотек 

та предметних кабiнетiв. Розвиток навичок са-

мостiйної роботи – одне iз завдань навчання у 

вищiй школі, а несформованість у студентiв на-

вичок самостiйної роботи породжується насам-

перед методичною системою. Ще у школі вчи-

телi приділяють цьому питанню недостатньо 

уваги, вважає М. Вакуленко [1, с. 25]. 

Це особливо помітно, якщо порівняти достат-

ньо контрастні результати анкетування студентiв 

1 та 3 курсiв: 70% студентiв 1 курсу витрачають 

на самостiйну роботу 3-4 години на добу, але не 

отримують бажаних результатiв. Студенти ж 3 

курсу(близько 84%) приділяють самостiйнiй ро-

ботi 2-3 години на добу i досить успiшно справ-

ляються з запланованими завданнями. 60% пер-

шокурсникiв не встигають готуватися до прак-

тичних занять, 56% – опрацьовувати рекомендо-

вану й додаткову лiтературу. Незважаючи на 

суттєвий доробок з цієї тематики вітчизняних i 

закордонних педагогів та психологів, ще зали-

шаються проблеми в організації самостiйної ро-

боти. Проаналізувавши науково-педагогічну 

лiтературу з цієї проблематики [1; 4; 5], резуль-

тати анкетування, багаторічні спостереження 

викладачів вищої школи можна видiлити такi 

проблеми:  

а) неоднозначність науково-педагогічної тер-

мінології («самостiйна робота студента», 

«змiст», «форми», «види завдань» тощо), оскіль-

ки раніше мова йшла, у першу чергу, про ор-

ганiзацiю, методику та забезпечення самостiйної 

роботи пiд час аудиторних занять, а сьогоднi 

йдеться головним чином про самостiйну роботу 

у позааудиторний час без присутності виклада-

ча; 

б) час видачi завдань з рiзних дисциплiн та їх 

обсяг неузгодженi, що призводить до 

нерiвномiрностi завантаженостi або переванта-

женостi студентів; 

в) виконанi студентами завдання часто з 

рiзних причин залишаються не проконтрольова-

ними, нехтується необхiднiсть у стимулюваннi 

самостiйної навчальної дiяльностi студентів; 

г) безсистемнiсть розроблення та застосуван-

ня завдань для самостiйної роботи, вiдсутнiсть їх 

рiзноманiтностi, а також форм контролю. 

Проаналiзувавши вiдповiдi студентiв 1 та 3 

курсiв на питання «Якi труднощi виникають у 

Вас пiд час виконання самостiйної роботи?», ми 

отримали результати, представленi в гiстограмi 

«Труднощi в процесi виконання самостiйної ро-

боти», в якій використано такі умовнi позначен-

ня: 

1. Перевантаженiсть. 2. Недостатня забезпе-

ченiсть засобами для самостiйної роботи. 3. 

Вiдсутнiсть iнструктажу перед виконанням са-

мостiйної роботи. 4. Вiсутнiсть перевiрки ре-

зультатiв самостiйної роботи. 5. Вiдсутнiсть мо-

тивації (див. гістограму 4). 

На горизонтальнiй вiсi розташованi порядковi 

номери проблем, що виникають у студентiв пiд 

час виконання самостiйної роботи, а вертикальна 

– мiстить показники опитування: кiлькiсть i 

вiдсоток студентiв, якi стикаються з проблема-

ми, зазначеними вище. Згiдно з результатами ан-

кетування можна зробити висновок про 

невмiння студентiв 1 курсу планувати свiй час 

порiвняно зi студентами 3 курсу, недолiки в ор-

ганiзацiї самостiйної роботи, спричинені викла-

дачем (недостатнiй iнструктаж перед виконан-

ням самостiйної роботи, вiдсутнiсть перевiрки 

виконаних завдань, вiдсутнiсть мотивацiї до ви-

конання самостiйної роботи), недостатня забез-

печенiсть студентiв навчальним матерiалом з ди-

сциплiн 1 та 3 курсiв. 

Зважаючи на проблеми, наведенi вище та ре-

зультати анкетування, можна сформулювати на-

ступнi рекомендацiї для вдосконалення са-

мостiйної роботи студентiв: 

а) попередня пiдготовка студентiв до са-

мостiйної роботи (сформованість умiнь працю-

вати в бiблiотецi, оволодiння методами роботи з 

книгою, прийомами осмислення тексту, конспе-

ктування лекцiй тощо); 
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б) надання студенту чiткої цiльової настанови 

на самостiйну роботу, детального iнструктажу 

щодо змiсту роботи, термiнiв виконання, поряд-

ку звiтностi, а також рекомендацiй щодо ме-

тодiв, прийомiв i засобiв її здiйснення; 

в) координування обсягу самостiйної роботи з 

рiзних дисциплiн, чiтко дозувати час на її вико-

нання; 

г) забезпечити студентiв достатньою мiрою 

засобами для самостiйної роботи. 

 

 
Гiстограма 4. Труднощi в процесi виконання самостiйної роботи 

 

В умовах інтеграції України у світовий освіт-

ній простір особливої уваги набуває проблема 

професійного самовдосконалення майбутнього 

вчителя, особистість якого має бути неповтор-

ною, диференційованою і творчою; вчителя, 

який був би здатним здійснювати освітню діяль-

ність на високому професійному рівні, гідно 

конкурувати на сучасному ринку праці та пос-

луг. 

Вирішення цієї проблеми навряд чи можливе 

тільки шляхом передачі знань у готовому вигля-

ді від викладача до студента. Необхідно перет-

ворити студента з пасивного споживача знань на 

активного їх творця, що вміє побачити та сфор-

мулювати проблему, проаналізувати шляхи її 

розв’язання, знайти оптимальний результат і до-

вести правильність свого вибору. Реформа вищої 

освіти, що відбувається сьогодні, пов’язана за 

своєю суттю з переходом від парадигми навчан-

ня до парадигми освіти. У цьому випадку варто 

визнати, що самостійна робота студентів є не 

просто важливою формою освітнього процесу, 

вона має стати його основою формою. 

При цьому для ефективної організації і про-

ведення самостійної роботи та її контролю пот-

рібна якісна та доступна науково обґрунтована 

інформаційно-методична база. Але, на жаль, сьо-

годні система освіти України, зокрема вищої, ще 

не має належної державної підтримки в забезпе-

ченні сучасними навчальними та інформаційни-

ми засобами, зміцненні матеріально-технічної 

бази навчальних закладів, здійсненні наукового 

забезпечення інноваційних технологій. 

Майже без перебільшення можна стверджу-

вати, що навчання – це самоосвіта, що ґрунту-

ється на самостійній роботі студентів. Уся педа-

гогічна та методична майстерність викладача 

полягає у створенні оптимальних умов для такої 

роботи. Він зобов’язаний зробити все, щоб спри-

яти розвитку здібностей кожного студента, оскі-

льки від цього залежить якісний рівень вищої 

освіти взагалі – першочергове завдання модерні-

зації освіти. 

Отже, самостійна робота студента є важливим 

компонентом підготовки майбутнього вчителя. 

Як показує практика, організація виконання са-

мостійної роботи потребує постійного вдоскона-

лення. Самостійна робота є результативною ли-

ше тоді, коли вона є цілеспрямованою, система-

тичною та планомірною. Специфіка самостійної 

роботи полягає в тому, щоб студенти самостійно 

отримували знання, але організувати цей процес 

повинен викладач. Організація самостійної ро-

боти студентів здійснюється за трьома напряма-

ми: визначення мети, програми, плану завдання 

чи роботи; допомога викладача в техніці роботи 

над завданням, забезпечення студентів необхід-

ними матеріалами; контроль засвоєних знань та 

оцінка роботи. Основною метою виконання са-

мостійної роботи є не тільки отримання нових 

знань, але й оволодіння студентами методами 

отримання нових знань, набуття навичок самос-

тійного аналізу соціальних явищ та процесів, по-

силення основ практичної діяльності, загалом – 

розвиток уміння набуття наукових знань шляхом 

індивідуального пошуку інформації, формування 

активного інтересу до творчого підходу в на-

вчанні та науковій роботі. Самостійна робота 

студента сприяє і творчому розвитку, який сьо-

117



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

годні є важливим фактором в процесі підготовки 

майбутніх учителів. 

Найбільш значущими проблемами самостій-

ної роботи студента є відсутність мотивації сту-

дентів до її виконання та відсутність контролю 

виконання самостійної роботи. Ці проблеми без-

перечно зводять самостійну роботу нанівець, ба-

гато студентів не вважають за потрібне викону-

вати завдання для самостійного опрацювання з 

тієї причини, що перевірка не відбувається, а ко-

ристі з виконання цієї роботи вони не бачать, 

про що свідчать результати опитування студен-

тів.  
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Способи формування управлінської компетентності майбутнього вчителя
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Анотація: У статті окреслено вміння та навички управлінської компетентності студентів вищих педагогічних 

закладів, запропоновано способи визначення рівня їхньої сформованості в майбутніх учителів. 

Ключові слова: процес навчання в педагогічних вузах, управлінська компетентність, управлінські уміння та 

навички, рівень сформованості управлінських умінь та навичок. 

 

Сучасна школа потребує вчителя, спроможного 

реалізовувати інноваційні проекти, здійснювати 

пошук найбільш раціональних та ефективних 

методів і форм організації навчання й виховання, 

вирішувати комплекс перспективних проблем 

розвитку шкільної організації, адже формування 

у випускників вищих педагогічних навчальних 

закладів управлінської компетентності вважають 

на сьогодні одним із пріоритетних завдань фахо-

вої підготовки майбутнього вчителя. Вирішення 

цього завдання сприятиме підвищенню якості 

вищої освіти майбутніх педагогів, формуванню 

їхньої компетентності, створенню умов для 

більш досконалої організаційної гармонійності 

системи освіти, що суттєво впливатиме на рівень 

конкурентоспроможності педагогічних кадрів на 

державному та міжнародному ринках праці.  

Управлінська компетентність є одним із най-

важливіших компонентів підготовки вчителя, 

здатного працювати в сучасній загальноосвітній 

школі водночас і як учитель, і як директор, і як 

соціальний педагог, і як організатор позакласної 

та позашкільної роботи тощо. Компетентність як 

особистісна характеристика є показником ком-

плексної теоретичної і практичної підготовки 

фахівця до педагогічної і методичної діяльності. 

Формування будь-якої конкретної компетентно-

сті, зокрема, управлінської, треба аналізувати як 

невід’ємну складову загального процесу станов-

лення фахової компетентності майбутнього вчи-

теля. 

Теоретико-методологічні й практичні аспекти 

сучасних наукових позицій у менеджменті осві-

ти досліджено в працях І. Ансоффа, В. Афана-

сьєва, А. Маслоу, М. Мескона, М. Альберта, 

Р. Блейка, А. Богданова, Дж. Мутона, П. Друкер, 

Ф. Хедоурі та ін. В Україні цю проблему дослі-

джували Б. Андрушків, Г. Дмитренко, А. Гошка, 

В. Луговий, Ф. Хміль, О. Цокур, В. Шаркунова 

та ін. Вітчизняні вчені застосовують теоретичні 

підходи, підґрунтям яких є досягнення вітчизня-

ної школи управління та здобутки світового ме-

неджменту. 

Підґрунтям запропонованого дослідження з 

формування управлінської компетентності май-

бутнього вчителя є наукові розвідки О. О. Аб-

дулліної [1], Ю. В. Васильєва [4], Л. М. Кара-

мушки [7], В. П. Симонова [15], В. О. Адольф 

[2], В. І. Бондаря [3], Н. Л. Коломінського [8], 

Н. Д. Кучугурової [11], Г. В. Єльникової [6], 

І. В. Гушлевської [5], Л. М. Кравченко [9], 

В. В. Крижка [10], О. І. Пометун [14], І. М. Чеме-

рис [16] та ін. 

Мета статті – виокремити управлінські вмін-

ня та навички у структурній організації управ-

лінської компетентності студентів педагогічних 

вузів, що забезпечуватиме готовність випускни-

ків до здійснення управлінської діяльності в за-

гальноосвітніх закладах, а також окреслити ос-

новні способи виявлення рівня сформованості 

цих умінь та навичок. 

Об’єкт дослідження – фахова підготовка май-

бутнього вчителя загальноосвітніх закладів до 

управлінської діяльності. Предмет дослідження 

– зміст і технологія формування управлінської 

компетентності майбутніх учителів у педагогіч-

них вузах. 

Управлінська компетентність педагога – це 

складна індивідуально-психологічна властивість, 

самовизначення, формулювання ситуативної ме-

ти, добору доцільних засобів її досягнення, са-

мостійного вирішення проблеми організації на-

вчально-пізнавальної діяльності учнів, рефлек-

сування власної діяльності та освітнього процесу 

загалом (докладніше про зміст поняття управлін-

ська компетентність та суміжних понять див.: 

[12; 13]). Учитель здійснює управлінську діяль-

ність у сфері взаємин з дітьми, колективом, ба-

тьками, адміністративними та вищими інстанці-

ями, різними громадськими організаціями тощо.  

Ефективність управлінської діяльності вчите-

ля, переважно, залежить від рівня сформованості 

управлінських умінь та навичок (під уміннями 

розуміємо готовність учителя до успішної діяль-

ності, під навичками – автоматизовані компоне-

нти свідомої дії педагога, сформовані в процесі її 

виконання). 

Серед усього загалу управлінських умінь і 

навичок як структурних складових управлінської 

компетентності, виокремлюємо такі: 

– теоретичні й практико-орієнтовані знання; 

– уміння й навички в галузі управління;  
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– уміння генерувати та впроваджувати перс-

пективні ідеї; 

– здійснення випереджального планування й 

моделювання;  

– прогнозування процесів навчання;   

– управління власною діяльністю; 

– управління діяльністю учнів у процесі на-

вчання; 

– уміння створити умови для максимальної 

зацікавленості учнів у результатах навчання;   

– управління відбором і реалізацією техноло-

гій навчання;  

– управління формуванням змісту навчання;   

– реалізацію управлінських функцій у процесі 

навчання через вдосконалення індивідуальних 

особистісних якостей;  

– уміння організовувати співпрацю та коопе-

рацію зусиль педагогічного колективу й батьків; 

– уміння формувати інтелектуальне, культур-

но-освітнє та науково-творче оточення в учнів-

ському колективі; 

– уміння забезпечити дотримання санітарно-

гігієнічних вимог та правил внутрішнього роз-

порядку загальноосвітнього закладу;  

– самостійне набуття нових знань і умінь у 

галузі управління; 

– вдосконалення фахової компетентності на 

основі осмислення перебігу й результатів влас-

ної діяльності тощо.  

Розвиток управлінських умінь і навичок зу-

мовить формування управлінської компетенції 

майбутнього педагога. Пропонуємо застосовува-

ти т. зв. «задачний» підхід: створюємо комплекс 

завдань, що моделюють практичні управлінські 

ситуації, вирішення яких може стати нагальним 

для педагога під час професійної діяльності. 

Комплекс завдань і вправ, які можна застосу-

вати в навчальному процесі педагогічного ВНЗ, 

передбачає аналіз фахової діяльності й виявлен-

ня типових професійних завдань; їх конкретиза-

цію як навчально-виробничих завдань; визна-

чення статусу цих завдань у структурі змісту на-

вчання; добір форм організації навчального про-

цесу й методів навчання, що відповідають змісту 

завдання; створення комплексу варіантів для ін-

дивідуальної роботи студентів тощо. 

Завдання щодо виявлення рівня сформовано-

сті управлінської компетентності відповідають 

таким рівням складності: 

1) ознайомлювальному; 2) репродуктивному; 3) 

продуктивному.  

При вирішенні завдань першого рівня студент 

застосовує лише теоретичні знання. До цієї гру-

пи завдань належать: аналіз конкретної ситуації, 

оформлення шкільної документації, індивідуа-

льні бесіди-консультації тощо. Завдання другого 

рівня передбачають вирішення стандартних 

практичних професійних проблем, застосовуючи 

теоретичні знання на практиці: імітація робочого 

дня вчителя, імітаційні та ділові ігри, тренінги 

тощо. Третій рівень передбачає здатність студе-

нта як майбутнього педагога вирішити будь-яке 

професійне завдання: проблемне навчання, про-

блемні ігри, спеціально організовані дискусії, 

творчі майстерні, навчальні проекти тощо. Від-

значимо, що подібні організаційні форми навча-

льно-виховного процесу змінюють і роль викла-

дача: він виконує функції педагога-

консультанта, педагога-модератора, який коре-

гує діяльність студента.  

Отже, формування управлінської компетент-

ності майбутнього вчителя передбачає комплекс 

складових педагогічного процесу, що забезпе-

чить підготовку висококваліфікованих конкуре-

нтоспроможних учителів-менеджерів, яким при-

таманне нестандартне мислення й висока управ-

лінська культура.  

Дослідження аспектів формування управлін-

ської компетентності майбутніх педагогів зага-

льноосвітніх закладів є актуальним і перспекти-

вним, зокрема, проблема управління цією галуз-

зю діяльності може бути предметом подальшого 

осмислення й аналізу. 
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Аннотация: В связи со все возрастающими потребностями по обеспечению населения качественными потреби-

тельскими товарами происходит постоянное увеличение ассортимента товара. Вместе с этим повышаются тре-

бования и к качеству самой продукции, что в свою очередь, обусловливает необходимость наличия на совре-

менном рынке товаров и услуг высококвалифицированных, конкурентоспособных товароведов. Кроме того, не-

оспоримым является и тот факт, что формирование специалиста-товароведа нового типа невозможно без овла-

дения одной из фундаментальных дисциплин – «Физикой», которая закладывает основы для формирования 

аналитической составляющей профессиональной компетентности будущего специалиста этой отрасли. 

Выделены следующие педагогических условия повышения качества подготовки будущих товароведов при 

изучении физики: рассмотрение в лекционном курсе конкретных примеров, демонстраций, проблемных ситуа-

ций, которые связаны с характеристиками и свойствами товара и технологиями будущей профессиональной де-

ятельности; решение на практическом занятий не только традиционных задач, но и задач профессионального 

содержания; приближение содержания лабораторных работ физического практикума к профессиональной дея-

тельности товароведа; подбор задач как для самостоятельной, так и для индивидуальной работы студентов с 

профессиональным содержанием; использование передовых информационно-коммуникационных технологий; 

разработка информационно-методического обеспечения дисциплины «Физика» с учетом междисциплинарных 

связей физики и профессионально-ориентированных дисциплин. 

Ключевые слова: профессиональная направленность, физика, лабораторный практикум, лекция, учебный 

процесс, фундаментальность, потребительские свойства товара. 

 

В связи со все возрастающими потребностями 

по обеспечению населения качественными по-

требительскими товарами происходит постоян-

ное увеличение ассортимента товара не только 

на рынках Украины, но и за рубежом. Вместе с 

этим повышаются требования и к качеству са-

мой продукции, что в свою очередь, обусловли-

вает необходимость наличия на современном 

рынке товаров и услуг высококвалифицирован-

ных, конкурентоспособных товароведов. Ведь 

именно товароведы, обобщенным объектом дея-

тельности которых является целенаправленная 

товароведческая коммерческая деятельность по 

регулированию ассортимента, качеству товара, 

сохранения качества товара в процессе товаро-

движения от производителя к потребителю и 

обеспечения эффективности коммерческой дея-

тельности на рынке, выступают своеобразными 

«проводниками» качественной продукции от 

производителей к потребителям. То же время, 

несмотря на существенный рост на рынке труда 

объема дипломированных выпускников-

товароведов, наблюдается нехватка специали-

стов-профессионалов в сфере торговли и товаро-

ведно-коммерческой деятельности, что на со-

временном этапе рассматривается как одна из 

насущных проблем экономики Украины. Кроме 

того, неоспоримым является и тот факт, что 

формирование специалиста-товароведа нового 

типа невозможно без овладения одной из фун-

даментальных дисциплин – «Физикой», которая 

закладывает основы для формирования аналити-

ческой составляющей профессиональной компе-

тентности будущего специалиста этой отрасли. 

Не менее значимо и то, что важную роль в фор-

мировании потребительских свойств товаров иг-

рают физические характеристики сырья и мате-

риалов, из которых эти товары изготовлены. При 

этом дисциплина «Физика» предоставляет воз-

можность будущим товароведам овладеть физи-

ческими методами исследования сырья и мате-

риалов, применяемых для: автоматического кон-

троля качества при производстве товаров; опре-

деление состава веществ, из которых изготовле-

ны товары; управление условиями хранения и 

путями транспортировки товаров и др. 

В то же время, изучение опыта ведущих пре-

подавателей, методистов, исследователей-

ученых и имеющийся опыт работы в высшем 

учебном заведении при преподавании физики 

позволил нам выявить тенденцию к снижению 

качества подготовки по физике выпускников то-

вароведов вузов и обусловил потребность в его 

совершенствовании с целью обеспечения совре-

менных требований к уровню профессиональной 

подготовки бакалавров направления «Товарове-

дение и торговое предпринимательство». 

Для повышения качества профессиональной 

подготовки будущих товароведов в вузах одним 

из перспективных направлений решения этой 

проблемы является более эффективное исполь-

зование возможностей каждой учебной дисци-

плины вообще и углубленной интеграции дис-

циплины «Физика» цикла фундаментальной, 

естественнонаучной и общеэкономической под-

готовки с профессионально-ориентированными 
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дисциплинами, а именно: «Упаковка и тара», 

«Товароведение непродовольственных товаров», 

«Товароведение продовольственных товаров», 

«Теоретические основы товароведения непродо-

вольственных товаров», «Материаловедение и 

основы технологии производства товаров народ-

ного потребления» и др. Согласно требованиям 

программы профессиональной подготовки сту-

дентов товароведных специальностей, выпуск-

ник вуза должен обладать определенными уме-

ниями по исследованию сырья и материалов, ко-

торые развиваются и в значительной степени 

формируются за счет дисциплины «Физика», а 

именно: исследование физических процессов, 

потребительских свойств сырья и материалов; 

самостоятельная постановка и решение задачи 

по исследованиям в товароведении; умение 

пользоваться физическими методами исследова-

ний сырья и материалов, измерительными при-

борами и оборудованием; проведение расчетов и 

обоснование выводов; применение инновацион-

ных информационно-коммуникационные техно-

логий в области исследований товароведных 

свойств товаров; сознательное применение по-

лученных знаний и умений в дальнейшей дея-

тельности и др. 

При этом качество овладения вышеуказан-

ными умениями в вузах во многом зависит от 

организации учебной деятельности студентов в 

целом и на занятиях по физике в том числе, что 

способствует получению гарантированного по-

ложительного результата. Следовательно, речь 

идет о необходимости разработки и внедрения 

методической системы подготовки по физике 

студентов вузов направления подготовки «Това-

роведение и торговое предпринимательство», 

которая базируется на учете интеграционных 

возможностей дисциплины «Физика» и профес-

сионально-ориентированных дисциплин. С по-

зиции общей дидактики это требует согласова-

ния всех составляющих процесса обучения (це-

лей, содержания, методов, средств и форм обу-

чения) с идеей получения гарантированного об-

разовательного продукта, что обеспечивается 

поиском новых форм, методов организации 

учебного процесса и разработкой надлежащего 

методического обеспечения. По нашему мне-

нию, одним из основных принципов улучшения 

процесса обучения физике студентов-

товароведов в вузах является реализация прин-

ципа профессиональной направленности как 

определяющей характеристики специалиста, 

позволяющей будущему специалисту макси-

мально проявить свои способности и творчески 

овладеть профессией, т.е. сформировать профес-

сиональное мышление, профессиональное само-

сознание и профессиональную культуру. 

Проблема профессиональной направленности 

при изучении общей физики была предметом ис-

следования многих ученых. В частности обуче-

ния физике студентов различных специально-

стей исследовали П. Атаманчук, Л. Благо-

даренко, А. Бугаев, Г. Бушок, А. Касперский, 

В. Лапинский, М. Мартынюк, В. Сергиенко, 

В. Шарко, М. Шут (обучение будущих учителей 

физики), И. Богданов, В. Фоменко (обучение 

студентов нефизических специальностей) 

Л. Сергиенко (обучение будущих инженеров 

горного профиля), В. Копетчук, Н. Стучински 

(обучение будущих врачей), М. Васько (обуче-

ние будущих специалистов в области связи), 

А. Волков, В. Кошель, Т. Лумпиева (обучение 

специалистов в области радиотехники), М. Мах-

мутов, С. Пастушенко, Г. Фоминых (обучение 

студентов технических университетов). 

Среди большого количества исследований 

именно реализации профессиональной направ-

ленности курса физики для студентов-

товароведов в вузе уделено недостаточно вни-

мания. Поэтому целью этой статьи является из-

ложение собственного взгляда на особенности 

реализации принципа профессиональной 

направленности при изучении курса физики для 

будущих товароведов. 

На кафедре высшей математики и физики 

Полтавского университета экономики и торгов-

ли (ПУЭТ) принцип профессиональной направ-

ленности является одним из основных принци-

пов обучения физики студентов-товароведов. 

Ежегодно при опросе первокурсников в начале 

первого семестра, мы сталкиваемся с тем, что 

более 70% студентов, не понимают роли физики 

как одной из важных составляющих для даль-

нейшего изучения специальных дисциплин. Об 

этом свидетельствуют также результаты входно-

го тестирования по физике: 60% – успешность, 

до 20% – качество. Анализируя проблему низко-

го уровня подготовки студентов I курса в ПУЭТ, 

мы пришли к выводу, что эта проблема связана, 

прежде всего, с низким уровнем знаний по фи-

зике у выпускников общеобразовательных школ. 

Последнее обуславливают следующие факты: в 

большинстве школ практически отсутствует де-

монстрационный и лабораторный эксперимент; 

наблюдается нарушение межпредметных струк-

турно-логических связей; физика не является 

обязательным предметом для сдачи на внешнем 

независимом оценивании; низкий уровень мате-

матических знаний.  

При этом следует отметить еще и отказ вузов 

от вступительных экзаменов по физике, а также 

уменьшение количества часов на изучение дис-

циплины «Физика» и увеличение, при этом, тре-
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бований к качеству подготовки будущих товаро-

ведов. 

Именно эти проблемы и побудили нас к вы-

явлению особенности обучения физике студен-

тов товароведных специальностей: этот процесс 

должен обеспечить не только высокий уровень 

подготовки по физике, но и иметь четкую про-

фессиональную направленность на будущую 

профессию с учетом межпредметных связей. Мы 

согласны с тем, что для успешного обучения 

необходимы систематизированные знания, твор-

ческое мышление, видение перспективы, инно-

вационная направленность. И в этом случае все 

зависит от установления межпредметных связей, 

для осуществления которых, в первую очередь, 

необходимо овладеть знаниями и умениями по 

улучшению учебно-методической, организаци-

онной, психолого-коммуникативной, научно-

методической составляющей учебного процесса 

[3]. Учитывая все вышеизложенное, преподава-

ние курса физики должно осуществляться, по 

нашему мнению, с учетом особенностей подго-

товки будущих товароведов, что реализовывает-

ся на практике внедрением в учебный процесс 

следующих педагогических условий: 

1. Рассмотрение в лекционном курсе кон-

кретных примеров, демонстраций, исторических 

фактов, проблемных ситуаций, задач, которые 

связаны с характеристиками и свойствами това-

ра и технологиями будущей профессиональной 

деятельности. 

Это возможно, если предлагать студентам 

проблемные задания во время изложения темы 

«Основы термодинамики» следующего вида: 

объяснить среднюю ценовую стоимость ка-

стрюль, опираясь на физические свойства мате-

риала, из которых они сделаны, проанализировав 

рис. 1. 

 

СРЕДНЯЯ ЦЕНОВАЯ СТОИМОСТЬ КАСТРУЛИ

(ОБЪЕМ 2-3 ЛИТРА)

Алюминиевые             Эмалированные            Чугунные                       Изделия 

изделия                        изделия                          изделия            из нержавеющей стали

 
 

Рис.1. Средняя ценовая стоимость кастрюли 

 

Именно такого рода проблемные задачи или 

проблемные ситуации способствуют стимулиро-

ванию и мотивации учебно-познавательной дея-

тельности студентов в ходе усвоения новой ин-

формации, имеющей профессиональное направ-

ление, формирование практических умений и 

навыков, необходимых будущим товароведам 

для выполнения профессиональных функцио-

нальных обязанностей. 

2. Решение задач на практическом занятии не 

только из разделов физики, которые составлены 

в соответствии с образовательно-профес-

сиональной программы подготовки бакалавров 

направления «Товароведение и торговое пред-

принимательство», рабочей программы по физи-

ке, но и задач профессионального содержания. 

Примером таких задач, которые мы используем 

с целью стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности студентов, явля-

ются задачи: 

А. В электрическом чайнике нагревается 2 л 

воды от 25 до 100 ° С. Определите стоимость 

электроэнергии, затраченной на нагрев воды, 

при КПД чайника 80% и тарифе 28 коп. / 

кВт·час. 
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В. Чтобы жесть, которую употребляют для 

изготовления консервных банок, не ржавела, ее 

покрывают тонким слоем олова (пелены) из рас-

чета 0,225 г каждые 100 см
2
 площади с одной 

стороны. Какая толщина слоя олова на жести? 

Какая масса олова идет на покрытие (с обеих 

сторон). Консервное банки высотой 3,7 см и 

диаметром 10 см? Плотность олова – 7300 кг/м
3
. 

С. Надо изготовить нагревательный прибор, 

который должен иметь сопротивление 48 Ом при 

температуре 800 ºС. Проволоку какой длины 

нужно взять для этого прибора, если диаметр 

проволоки 0,50 мм, температурный коэффици-

ент сопротивления 0,00021 град
–1

, а удельное со-

противление 0,4 · 10
–6

 Ом·м? 

3. Приближение содержания лабораторных 

работ физического практикума к профессио-

нальной деятельности товароведа. В каждой ла-

бораторной работе необходимо добавить мате-

риал по товароведению в теоретических сведе-

ньях, включить тестовые и индивидуальные за-

дания, носящие как проблемно-расчетный ха-

рактер, так и профессионально-

ориентированный. Как пример, приведем фраг-

мент из рабочей тетради лабораторной работы 

по теме «Измерение абсолютной и относитель-

ной влажности воздуха», которые носят профес-

сиональную направленность, активизируют по-

знавательную деятельность студентов и форми-

руют навыки самостоятельного принятия реше-

ний. В кратких теоретических сведениях нами 

был сделан акцент на необходимом уровне 

влажности для соблюдения правильных условий 

хранения пищевых продуктов, различных про-

мышленных товаров, строительных материалов 

и т.п. Не менее важно предоставить для студен-

тов перечень вопросов по данной теме, которые 

будущие товароведы должны изучить при про-

ведении данной лабораторной работы, среди ко-

торых мы выделили следующие вопросы про-

фессиональной направленности:  

А. Для чего нужны знания о влажности для 

будущего товароведа? 

В. Как изменится относительная влажность 

воздуха во время проветривания комнаты, если в 

ней температура ниже, чем снаружи? Почему? 

С. Назовите методы определения влаги в 

сырье. 

Д. Почему муку нельзя хранить при 

относительной влажности более 70%? 

Е. Почему для изготовления качественного 

мебельного изделия не берут свежесрубленную 

древесину? 

Для закрепления и проверки полученных зна-

ний студентам предложены тестовые задания, 

фрагмент которых приведен ниже: 

А. При сооружении различных зданий между 

фундаментом и стеной прокладывают слой толя. 

С какой целью это делают? 

а) чтобы не мокла стена б) для красоты в) в 

целях экономии стройматериала г) все ответы 

правильные. 

В. Как зависит относительная влажность воз-

духа в данной местности от времени года? 

а) летом она больше, потому что больше ис-

паряется жидкость б) от времени года не зависит 

в) зимой она больше г) весной больше. 

С. Какие приборы используются для обеспе-

чения стандартных климатических условий в ла-

боратории: 

а) автономные кондиционеры, психрометры, 

эксикаторы; 

б) автономные кондиционеры, климатические 

камеры, эксикаторы; 

в) автономные кондиционеры, климатические 

камеры; 

г) климатические камеры, эксикаторы. 

В конце лабораторной работы приводятся за-

дачи для выполнения домашнего задания: 

А. Чтобы проросли семена огурцов и дынь, в 

теплице надо поддерживать температуру 30 ºС и 

относительную влажность 90 %. Выполняется ли 

это условие, если влажный термометр 

психрометра показывает 29 ºС, а сухой 30 ºС? 

В. На складе при температуре 8 ºС 

относительная влажность воздуха 100 %. На 

сколько градусов нужно повысить температуру 

воздуха на складе, чтобы влажность уменьши-

лась до 60 %? 

В процессе проведения данной лабораторной 

работы студенты овладевают умениями и навы-

ками определять абсолютную и относительную 

влажность воздуха в помещении лаборатории, 

использовать аспирационный психрометр. 

Учитывая все выше изложенное мы можем 

сделать вывод, что выполнение лабораторных 

работ практикума по физике раскрывает широ-

кие возможности для практической подготовки 

студентов, которую мы рассматриваем как фун-

даментальную. Мы приближаем содержание ла-

бораторных работ к профилю профессиональной 

подготовки студентов. Таким образом, качество 

профессиональной подготовки в значительной 

степени зависит от оборудования и содержания 

лабораторного практикума. 

4. Подбор задач, как для самостоятельной, так 

и для индивидуальной работы студентов с про-

фессиональным содержанием. 

5. Использование передовых информационно-

коммуникационных технологий, что дает воз-

можность реализовывать поставленные перед 

преподавателем физики цели и задачи современ-

ного образования (личностно-ориентированное 
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обучение, формирование и развитие исследова-

тельских, информационных и коммуникацион-

ных способностей, развитие мышления и т.д.). В 

этом аспекте следует отметить важность этих 

технологий по реализации профессиональной 

направленности при использовании и разработке 

мультимедийных слайдов на занятиях по физи-

ке, для участия студентов в научных конферен-

циях. 

Предлагаем студентам использовать такие 

компьютерные программы как Maple, Microsoft 

Excel, Matlab, Matcad, LabVIEW, Microsoft 

Acces, Microsoft Power Point для сложных расче-

тов и для моделирования физических процессов. 

Не менее важным при изучении физики является 

и использование широких возможностей сете-

вых технологий обучения. В частности глобаль-

ная сеть Internet является незаменимым помощ-

ником для получения полезной и свежей инфор-

мации, а разнообразные компьютерные тесты 

размещены в оболочке Open test, способствуют 

обобщению и систематизации знаний студентов 

и позволяют контролировать уровень их усвое-

ния. 

6. Использование творческих заданий, физи-

ческих диктантов, тестов, конкурсов, нестан-

дартных вопросов профессионального характе-

ра, составление и разгадывание профессиональ-

ных и практических кроссвордов, выпуск физи-

ческих стенгазет, участие в научных конферен-

циях и т.п. 

7. Разработка информационно-методического 

обеспечения, направленного на интеграцию фи-

зики и профессионально-ориентированных дис-

циплин, электронных учебных пособий, профес-

сионально-ориентированных учебных задач для 

практических занятий студентов-товароведов, 

мультимедийных приложений к лекциям по кур-

су «Физика» и другие. 

Следовательно, такой подход к реализации 

профессиональной направленности курса физи-

ки для студентов-товароведов расширяет и 

углубляет их знания и умения, максимально 

приближает физические понятия, законы и явле-

ния, изучаемые в будущей профессии, активизи-

рует умственную деятельность, помогает разви-

тию самостоятельного логического, творческого 

мышления, повышает заинтересованность про-

фессиональной деятельностью, развивает 

наблюдательность, коммуникабельность, требо-

вательность, выдержку, аккуратность, опрят-

ность, самооценку, ответственность, творчество. 

Мы считаем, что профессиональная направ-

ленность курса физики для студентов-

товароведов является основным принципом обу-

чения в вузе. Для ее реализации важным факто-

ром является рациональное использование меж-

предметных связей фундаментальных и профес-

сионально-направленных учебных дисциплин, 

постоянный контакт преподавателей-

предметников, обмен опытом и совместное ре-

шение общих вопросов, использование в учеб-

ном процессе современных информационно-

коммуникативных технологий. А успешная реа-

лизация профессиональной направленности ак-

тивизирует познавательную деятельность сту-

дентов, развивает профессиональную заинтере-

сованность, профессиональное мышление, спо-

собствует формированию профессиональной 

культуры будущих товароведов в вузе. 
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Mironenko Lyudmila. Features of the professional orientation course in Physics for students of commodity re-

searcher at the university  

Abstract: In view of the ever increasing needs of the population to ensure the quality of consumer goods there is a con-

stant increase in the range of goods. Along with this demand, and the quality of the product itself increased, which, in 

turn, necessitates the availability on the market of goods and services of highly skilled, competitive commodity re-

searchers. After all, merchandisers, whese generalized object of activity is targeted on merchandising business activities 

on the range, the quality of goods, maintaining the quality of the goods in the movement of goods from the producer to 
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the consumer and to ensure the effectiveness of commercial activity in the market, are the sort of «conductors» of quali-

ty products from producers to consumers. Moreover, it is undisputed, that the formation of a specialist in goods 

managment of the new type is not possible without the mastery of one of the fundamental disciplines – «Physics», 

which lays the foundation for the formation of the analytical component of professional competence of future specialists 

of the industry. 

The following conditions to improve the quality of pedagogical training of future commodity researchers in the 

study of Physics are identified: in a lecture course review of case studies, demonstrations, problem situations that are re-

lated to the characteristics and properties of the product and the technology of the future professional activity; solving 

problems on a practical training beyond the traditional tasks, but also the tasks of professional content; approach content 

of labs classes in Physics Workshop for professional goods manager, selecting tasks for independent work and for the 

individual work of students with professional content; the use of advanced information and communication technolo-

gies; participation in scientific conferences, etc.; the development of information and methodological support of the dis-

cipline of «Physics» with the interdisciplinary connections of Physics and professionally-oriented disciplines, electronic 

textbooks, multimedia applications for the lectures for the course «Physics», etc. 

Keywords: professional orientation, physics, laboratory classes, lectures, educational process, fundamental, person-

al qualities of the product. 
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Аннотация: В статье уточняется понятие «креативная компетентность» в контексте педагогической деятельно-

сти. Раскрыты психолого-педагогические основы формирования креативной компетентности у будущих учите-

лей начальной школы.  

Ключевые слова: креативная компетентность, будущие специалисты, учителя начальной школы, формиро-

вание, психолого-педагогические основы. 

 

Современное развитие системы образования ха-

рактеризуется поиском инновационных подхо-

дов относительно подготовки будущих педаго-

гических кадров. Именно учитывая вышеупомя-

нутое проблемы образования, в частности выс-

шего, давно волнуют человечество и мировое 

содружество. Анализ многочисленной мировой 

и зарубежной научной литературы по этой про-

блеме свидетельствует, что это предопределено 

многими факторами, которые можно разделить 

на три больших группы: общие, что действуют 

во всем мире; специфические, имеющиеся в раз-

ных группах стран; особенные, что действуют в 

отдельной стране [4, 3]. 

Общие факторы актуализации проблем выс-

шего образования очерчиваются, в первую оче-

редь, заострением противоречий между инфор-

мацией накапливаемой в настоящее время, ее 

технологическими особенностями и существу-

ющими системами преподавания в учебных за-

ведениях. Необходимость усвоения все больше-

го объема информации потребителями знаний и 

в то же время невозможность охватывания этой 

информации традиционными методами нужда-

ется в создании новых технологий познания, 

овладения нужным материалом. Такие новые 

технологии должны создаваться с учетом приоб-

ретенного опыта, технических возможностей 

настоящего и в то же время иметь в своей основе 

принципиально отличающиеся от традиционных 

структуры и формы познавательной деятельно-

сти. Новые структуры, формы и технологии, 

призваны обеспечивать высокий уровень функ-

циональности приобретенных знаний в сочета-

нии с возможностью их практического примене-

ния в широком спектре профессиональных 

направлений. Достичь этого очень сложно, о чем 

свидетельствует педагогический опыт новаций, 

которые нередко не в состоянии решить постав-

ленные временем задания. Это и предопределяет 

потребность формирования креативной компе-

тентности у будущих специалистов педагогиче-

ской сферы. 

Анализ философских, психолого-

педагогических источников дает основания от-

метить, что современной наукой накоплен зна-

чительный фонд идей, опираясь на которые 

можно успешно решать проблему педагогиче-

ского творчества при изучении гуманитарных 

дисциплин в высших учебных заведениях. Эти 
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идеи содержатся в трудах И. Канта, 

Я. Коменского, И. Песталоцци, М. Пирогова, 

Л. Толстого, К. Ушинского, М. ернышевского и 

др. Педагоги отмечают, что творчество является 

проявлением личности педагога; настоящим 

творцом преподаватель становится лишь тогда, 

когда он овладевает передовым опытом и созна-

тельно ставит перед собой цель достичь более 

весомых результатов в своей компетентности; 

без соответствующей умственной и моральной 

работы человека над собой в педагогическом де-

ле невозможно продвижение вперед; каждая 

разработанная методика является лишь ступень-

кой, на которую необходимо стать, чтобы дви-

гаться дальше. 

Педагоги-новаторы Е. Ильин, А. Макаренко, 

В. Сухомлинский, В. Шаталов, С. Шацкий и 

другие, отстаивали мысль о том, что в основе 

педагогической деятельности должны лежать 

идеи взаимодоверия, взаимопонимания, сотвор-

чества, между учителем и учениками, стремле-

ние преподавателя максимально развивать и ре-

ализовать интеллектуальный, волевой и креа-

тивный потенциал воспитанников. Отмеченный 

выше научный аспект исследовали современные 

научные работники Ю. Азаров, Ю. Бабанский, 

Н. Гузий, А. Диминцев, В. Загвязинский, И. Зя-

зюн, В. Кан-Калик, В. Моляко, М. Поташник и 

другие. Анализ научной психолого-педагоги-

ческой литературы свидетельствует, что креа-

тивность – это чрезвычайно сложный вопрос, 

который не имеет однозначного определения. 

Креативность связана с компетентностью чело-

века в определенной сфере науки, культуры или 

производства. Под креативностью следует по-

нимать высшую форму психической активности, 

самостоятельности, которая порождает кое-что 

качественно новое и выделяется своей неповто-

римостью и оригинальностью. 

Учитывая специфику профессиональной 

компетентности будущих учителей начальной 

школы, ее можно считать креативной, если в ней 

конечной целью ставится задание достичь мак-

симально возможных результатов в учебе и вос-

питании студентов, в развитии их креативных 

умений и навыков. Учитывая это, креативная 

компетентность трактуется как комплексное 

личностное качество учителя, которое требует 

наличия таких профессионально значимых черт, 

как педагогическая объективность, активность, 

целенаправленность, интегративность, ком-

плексность, системность, перспективность, про-

гностичность, аналитичность и тому подобное. 

Сюда входят педагогическая эрудиция, творче-

ство, интуиция, импровизация, мышление, оп-

тимизм, результативность творческого труда, его 

эффективность, оптимизм, смелость и др., кото-

рые должны способствовать профессиональному 

росту будущего учителя начальной школы. Раз-

витие креативности связано со структурным и 

функциональным обновлением деятельности, 

превращением ее, в кое-что новое, более совер-

шенное, выраженное в новых результатах труда. 

Залог развития креативности будущих педагогов 

– это процесс изменения педагогической дея-

тельности, который проявляется в обновлении 

целевых установок и технологий решения зада-

ний обучения и воспитания будущих специали-

стов. 

Цель написания статьи – теоретически уточ-

нить сущность понятия «креативная компетент-

ность», раскрыть психолого-педагогические 

принципы ее формирования у будущих учителей 

начальной школы. 

Профессиональная компетентность педагога 

– это система знаний о личностных и индивиду-

альных особенностях ученика на определенных 

этапах его развития. В широком понимании это 

утверждение является системой понятий и пред-

ставлений о профессионально-педагогической 

деятельности, содержании, целях, средствах и 

формах осуществления учебной работы. Эта 

теория включает совокупность идей, понятий, 

представлений, концепций, относительно ста-

новления будущего специалиста педагогической 

сферы и его непрерывного профессионального 

развития. В узком понимании – это система зна-

ний об индивидуальных и личностных особен-

ностях ученика на этапе его развития и пробле-

мах, возникающих в учебном процессе, и путях 

их преодоления. Термин “компетентность” про-

исходит от латинского competens – надлежащий, 

соответствующий [1]. В литературе существуют 

разные определения этой категории, которые 

принципиально не отличаются, но выделяют и 

подчеркивают разные аспекты этого понятия. В 

словаре украинского языка отмечено, что компе-

тентный – это такой работник, который имеет 

достаточно знаний в определенной отрасли, хо-

рошо осведомленный, основывается на знания, 

квалифицированный, имеет определенные пол-

номочия, полноправный, полновластный [1]. 

Словарь иноязычных слов это понятие трактует 

таким образом: 1) опытный в определенной от-

расли, каком-то вопросе; 2) полномочный, пол-

ноправный в решении какого-то дела [1]. Таким 

образом, компетентность – это сочетание уровня 

науки и практики в деятельности конкретного 

человека, который дает возможность обеспечи-

вать высокий конечный результат, достигать 

эффективной организации личного и коллектив-

ного труда. Креативная компетентность – это 

способность будущего педагога творчески (не-

стандартно) сформировать и развязать педагоги-

128



Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. 2013, Vol. 7. 

ческие задания, которые подчинены поставлен-

ной стратегической цели, то есть спроектировать 

творческую деятельность. Способность к креа-

тивной деятельности как составной профессио-

нальной компетентности целесообразно рас-

сматривать как индивидуальные, стойкие свой-

ства личности, которые имеют специфическую 

чувствительность к целям, субъектам, объектам, 

процессу и результатам креативной организации 

педагогического процесса, и позволяют нахо-

дить наиболее продуктивные способы решения 

педагогических заданий в изменяемых условиях.  

Об уровне развития креативной компетентно-

сти у будущих учителей начальной школы мож-

но утверждать на основе наличия таких показа-

телей: умение формировать стратегические, так-

тические (предусмотренные и непредвиденные) 

педагогические творческие задания; желание 

развязывать педагогические творческие задания; 

активность при реализации их на практике. В то 

же время уровень развития креативной компе-

тентности определяется и по тому, в какой мере 

удается будущим учителям развить у своих вос-

питанников способность к самовоспитанию, к 

самоусовершенствованию: у всех учеников, в 

значительном большинстве, в части, у отдель-

ных учеников [3, 8]. 

Для развития креативных способностей у 

младших школьников на высоком профессио-

нальном уровне нужна достаточно хорошо раз-

витая система подготовки учителей, которая на 

уровне с овладением знаниями включала бы и 

раскрытие креативных возможностей и способ-

ностей будущего специалиста. Формирование 

личности такого учителя – одно из ведущих за-

даний высшего учебного заведения. Для того 

чтобы воспитать творческого учителя, необхо-

димо в процессе обучения студентов системати-

чески привлекать их к креативной деятельности, 

через формирование нового педагогического 

мышления развивать их креативные способно-

сти. 

Уровень сформированности креативных спо-

собностей зависит от общего развития студента, 

от его опыта участия в креативной деятельности, 

полученного в учебно-воспитательной работе, от 

наличия естественных задатков и их постоянно-

го развития. Среди критериев оценки уровня 

развития креативной направленности студентов 

высшей школы можно определить такие умения: 

видеть и выделять проблемы; создавать про-

блемные ситуации в процессе обучения и воспи-

тания; находить пути решения проблемных си-

туаций, отбирать и структурировать учебный 

материал, выделять главное, существенное. 

Организация любого учебного процесса ос-

новывается на использовании учебных про-

грамм, планов, пособий. Для того чтобы процесс 

обучения был эффективнее, педагогу следует 

предварительно продумать всю технологию, 

точнее, разнообразие педагогических техноло-

гий, а также учесть условия возникновения 

творческого состояния, у будущих специали-

стов. Подготовка будущих учителей начальной 

школы включает большое количество аспектов, 

среди которых – психологические, профессио-

нальные, культурные, творческие и тому подоб-

ное. 

Психолого-педагогические исследования 

свидетельствуют, что далеко не все студенты 

осознанно избирают ту специальность, которую 

изучают. Причем их количество наибольшее на 

1-ом курсе. На 2-ом курсе происходит отсев слу-

чайных людей, которые не знают, для чего они 

пришли учиться. На конец 4-го – начало 5-го 

курса в группе остается 2-3 студента в которых 

наблюдается эмоционально негативное отноше-

ние к избранной специальности и будущей рабо-

те. Обычно лишь 3-4 студента в группе уверены 

в правильности избранного пути. Главная цель 

преподавателя ВУЗА – формирование креатив-

ной личности молодого человека – будущего 

профессионала в условиях ускоренного профес-

сионального и социального становления. 

Для обобщающей оценки уровня продуктив-

ности креативной компетентности учителей 

начальной школы применяем шкалу, согласно 

которой каждый педагог может быть отнесен к 

одному из уровней компетентности: I (мини-

мальный) – репродуктивный; ІІ (низкий) – адап-

тивный; ІІІ (средний) – локально-

моделирующий; IV (высокий) – системно-

моделирующие знание; V (наивысший) – си-

стемно-моделирующая деятельность. 

Подаем анализ особенностей проявления кре-

ативной профессиональной компетентности на 

каждом уровне продуктивности.  

Репродуктивный уровень. Педагоги этого 

уровня имеют определенную совокупность зна-

ний в отрасли предметов, которые преподают, 

однако эти сведения характеризуются неустро-

енностью, ограниченностью. Поэтому учителя 

сосредотачиваются на них (своих действиях), а 

ученики остаются вне их внимания. Методы 

обучения, которые применяются в учебном про-

цессе, также ограничены и достаточно стерео-

типны. Уровень знаний о целях, содержании, 

формах и методах внеклассной воспитательной 

работы, является достаточно низким, что приво-

дит к формальному выполнению собственных 

обязанностей в данной сфере. Учителя этой 

группы даже и не задумываются над проблемой 

самоусовершенствования собственной профес-

сиональной компетентности. Они неадекватно 
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оценивают свои интеллектуальные и морально-

волевые качества. 

Адаптивный уровень. Педагоги приобретают 

определенный опыт, лучше усваивают базовые 

профессиональные знания, могут их приспосаб-

ливать к ученической аудитории, однако учеб-

ный материал, который сообщается, имеет сугу-

бо информативный характер без надлежащей 

воспитательной направленности. Диапазон ме-

тодов учебы несколько расширяется, однако 

остается в традиционных рамках. Педагоги 

имеют неглубокие знания относительно соб-

ственной личности, своих сильных и слабых 

сторон, собственных установок, индивидуаль-

ных особенностей, педагогических знаний и 

умений. Наблюдается склонность к их переоце-

ниванию. 

Локально-моделирующий уровень. Педагоги 

этого уровня уже значительно лучше владеют 

стратегией обучения учеников, знаниями, навы-

ками и умениями, из отдельных разделов курса. 

Это проявляется в умении формулировать учеб-

ные и воспитательные цели, осознавать желае-

мый результат и выбирать систему и последова-

тельность действий относительно включения 

ученика в учебно-познавательную деятельность. 

Методы обучения несколько разнообразят и 

приобретают определенную направленность. 

Педагоги начинают осознавать роль общения в 

процессе формирования личности, при этом 

внимание акцентируется на регуляционно-

коммуникативном и поведенческом компонен-

тах. Для представителей ІІІ группы педагогов 

присуще более адекватное отображение разных 

сторон своей личности и компетентности. Одна-

ко они не всегда способны понять причины соб-

ственных успехов и неудач, предусматривать 

трудности в воспитательном процессе с учени-

ками. Часть педагогов этой группы имеют не-

адекватный уровень домогательств. Такая пози-

ция составляет определенные препятствия на 

пути к самоусовершенствованию. 

Системно-моделирующие знание. Педагоги 

овладевают стратегией формирования необхо-

димой системы знаний, навыков, умений учени-

ков. Круг знаний учителя охватывает не только 

область науки, которую он преподает, но и 

смежные с ней науки, и в частности, сферу пси-

холого-педагогических наук, которые помогают 

глубже познавать внутреннее состояние воспи-

танников, эффективно направлять учебно-

воспитательный процесс. Последующее разви-

тие приобретают рефлективно-перцептивные 

способности и умения учителя, которые начи-

нают исполнять регулятивную роль. Педагоги 

этого уровня могут всесторонне анализировать 

собственные индивидуально-психологические 

особенности, оценивать свое психологическое 

состояние, а также осуществлять разностороннее 

восприятие и адекватное познание личности 

ученика. Глубокие сдвиги в компетентносной 

сфере педагога побуждают их к активной дея-

тельности самовоспитания и самообразования.  

Системно-моделирующая деятельность и по-

ведение. Теоретические знания приобретают та-

кой уровень, что педагог овладевает стратегией 

превращения учебного предмета в средство 

формирования личности ученика, его потребно-

стей, в самовоспитании, самообразовании, само-

развитии. Они не только моделируют систему 

знаний школьников, но и формируют у них не-

обходимые ценностные ориентации и свойства 

личности. Методы обучения продолжают испол-

нять свою побудительную роль в пробуждении 

познавательных и духовных сил воспитанников. 

Самопознание педагогов высокого уровня про-

фессионализма углубляется на основе гармонич-

ного сочетания всех компонентов приобретен-

ных знаний, опыта, познания других людей, и 

самого себя. Им присуща наиболее адекватная 

самооценка, особенная чувствительность к пре-

имуществам и недостаткам собственной компе-

тентности и личности ученика, умения обнару-

жить причину своих креативных успехов и не-

удач. Все это дает знание механизмов межлич-

ностного познания и рефлексии, вековой психо-

логии и необходимых навыков [3, 10-15]. 

Важным проявлением психологического ас-

пекта в подготовке учителей начальной школы 

является формирование достаточного уровня 

развития креативно-коммуникативного ядра 

учителя, который позволит ему вступать в непо-

средственный психологический контакт с воспи-

танниками [2, 10]. Результаты исследования убе-

дительно утверждают, что составляющими ча-

стями такого ядра должны стать: а) объектив-

ность и способность воспринимать воспитанни-

ка таким, каковым он является; б) поиск индиви-

дуального подхода к каждому; в) умение быть 

самим собой, искренность, правдивость, пони-

мание своих чувств и настоящих намерений, в 

общении с воспитанником, который нуждается в 

поддержке; г) способность отказаться от соб-

ственных стереотипов и привычных схем оцени-

вания поведения воспитанника с целью взаимо-

понимания и восприятия его внутреннего мира; 

д) полный отказ от авторитарных и угрожающих 

методов влияния на личность (нападения, кри-

тика, насмешки, демонстрация своего интеллек-

туального или морального преимущества) с це-

лью навязать свою волю; е) применение педаго-

гических приемов, направленных на индивиду-

альную поддержку личности ученика и преду-

сматривающих диагностику индивидуального 
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уровня развития воспитанника, экспертную 

оценку его активности в разных видах деятель-

ности, выявления личностных внутренних про-

блем, мониторинг процессов развития каждого. 

Проведенный комплексный анализ исследуе-

мой проблемы позволил выделить психолого-

педагогические принципы формирования креа-

тивной компетентности будущих учителей 

начальной школы: овладение будущими педаго-

гами необходимыми мировоззренческими, мо-

рально-ценностными знаниями; сформирован-

ную профессионально педагогическую мотива-

цию; осведомлённость, осмысление и учет, в ра-

боте с учениками закономерностей воспитатель-

ного процесса; понимания сущности личности 

как продукта общественных отношений; приме-

нение нетрадиционных форм воспитания и обу-

чения; применение современных технологий об-

разования и воспитания; обеспечение системно-

го подхода к учебно-воспитательному процессу, 

который предусматривает взаимосвязь и взаи-

модействие его основных компонентов – цели, 

заданий, принципов, содержания, форм и мето-

дов, субъекта, микросреды; организация креа-

тивной деятельности воспитанников и тому по-

добное. Перспективы последующей научной ра-

боты видим в исследовании объективных и 

субъективных факторов формирования креатив-

ной компетентности будущих учителей началь-

ной школы. 
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Mishchenko N.Psychological and pedagogical principles of formation of creative competence in future elemen-

tary school teachers 

Abstract: In the article proved (at theoretical level) that for development of creative abilities in primary school chil-

dren’s on the high professional level need a fairly well-developed system of teacher training, which at level with mas-

tering by knowledge would include also disclosure of creative opportunities and abilities of future expert. Forming of 

personality such teacher – is one of leading tasks of higher educational establishment. Disclosed nature concepts «Com-

petence», «Professional competence», «Creative competence». As the result of the study of scientific sources became 

the generalization of working concept: «Creative competence – it is ability of future teacher creatively (non-standard) to 

form and untie pedagogical tasks, which are subordinated to the established of the strategic purpose, that means to de-

sign creative activity. The ability to creative activities as component of professional competence appropriate to consider 

as individual, resistant properties of the individual, which have a specific sensitiveness to the aims, of the subjects, ob-

jects of the process and results creative organization pedagogical process, and allow to find the most productive ways 

decisions of pedagogical tasks in changeable terms». Identified indicators levels of development the creative compe-

tence of future teachers of elementary school. Outlined criteria of estimation the level of development the creative of the 

orientation of students of higher school. Given the description features of display creative professional competence at 

every level of the productivity. The conclusions is about, that an important manifestation psychological aspect in prepa-

ration of primary school teachers there is forming of sufficient level development of creative and communicative core 

of the teacher, which will allow him come into direct psychological contact with inmates. As results of the conducted 

complex analysis of this problem marked psychological and pedagogical principles of forming creative competence fu-

ture elementary school teachers. 

Keywords: creative competence, future specialists, elementary school teacher, formation, psychological-

pedagogical bases. 
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Одним зі складників дидактичної компетентності 

вчителя філологічних спеціальностей є академічні – 

загальні і спеціальні – знання та вміння (філологічні, 

педагогічні, методичні). Оскільки навчання у вищій 

школі та формована в рамках цього навчання дидак-

тична компетентність мають за своїм змістом випере-

джувальний характер, для нашого дослідження вар-

тим уваги є розглянути наукові дисципліни циклу ба-

зової і варіативної частини предметної підготовки в 

аспекті сучасної освітньої парадигми. 

Філологічні, методико-педагогічні науки – з числа 

тих, які меншою мірою підлягають суворому плано-

вому прогнозуванню і регулюванню. Водночас деякі 

прогнози, пов’язані з їх розвитком, дозволяють відт-

ворити потреби, цінності і норми недалекого майбут-

нього, які неодмінно матимуть вплив на фахове зрос-

тання фахівців-філологів. 

Прогнозування - одна з форм конкретизації науко-

вого передбачення – дозволяє в умовах спостережу-

ваних тенденцій передбачити стан об’єкта в майбут-

ньому, а також шляхи досягнення бажаного стану 

об’єкта на основі заздалегідь заданих критеріїв і ці-

лей. 

У процесі підготовки майбутніх учителів філоло-

гічних спеціальностей варто ураховувати здобутки 

наукових шкіл, що знаходить послідовне своє втілен-

ня в розробленні програм наукових дисциплін з вне-

сенням до змісту інновацій у філології. Зокрема, задля 

розвитку мовознавства на межі тисячоліть характер-

ний, з одного боку, вихід за межі «чистого мовознавс-

тва» (або, за Ф. де Соссюрою, з вивчення мови в са-

мій собі і для себе), і, з іншого боку, - характерним є 

поділ лінгвістичної науки на безліч напрямів. Тре-

тьою тенденцією у розвитку мовознавства є перева-

жання інтеграційних процесів, що знаходить відо-

браження в ряді понять: «інтегральний опис мови» 

(Ю. Апресян), «лексикализація граматики» 

(Ю. Караулов), «зближення семантики і граматики» 

(Т. Булижна, Д. Шмельов, Є. Падучева), «єдність ког-

нітивної та комунікативної функцій» (О. Кубрякова).  

На думку дослідників, у галузі філології форму-

ється нова конструктивна парадигма наукового знан-

ня, що зумовлює перенесення даних про мову за межі 

лінгвістики, в різні наукові дисципліни. Результатом 

такого процесу уможливлюється освіта синкретичних 

наук, наприклад, психолінгвістики, етнолінгвокуль-

турологіі, лінгводидактики тощо. У межах сформова-

них, «рівневих» дисциплін також відбувається роз-

ширення об’єктів дослідження, що зумовлює форму-

вання нових галузей знань, наприклад, лінгвістики 

тексту, теорії мовних актів, і до формування міжрів-

невих теорій, наприклад, синтаксичної семантики, 

функціональної граматики, прагматичної фразеології 

тощо. 

Так, у полі посиленої уваги соціолінгвістики ле-

жать проблеми мовної ситуації і мовної політики, 

тобто проблеми свідомого впливу суспільства на роз-

виток мови; питання білінгвізму і мультилінгвізму, 

мовних конфліктів, проблема вітальності (життєвості) 

численних мов; питання мовного будівництва, про-

блеми створення писемностей, проблеми соціальних 

функцій мови. Важливе місце в роботах представни-

ків соціологічного напряму в лінгвістиці займає ви-

вчення діалектів, їх взаємодії з національною мовою 

(діалектологія, лінгвістична географія). Особливу ча-

стину соціолінгвістики складає соціальна діалектоло-

гія, вивчає соціально-класову, вікову, професійну ди-

ференціацію мови.  

Розробляються проблеми етнолінгвістики - на-

прямку в мовознавстві, що досліджує мову у зв’язку з 

його культурою й етнокультурними, етнопсихологіч-

ними аспектами. 

У рамках психолінгвістики вивчаються процеси 

виробництва і відтворення мови, питання формуван-

ня дитячої мови, мовної свідомості та інші. 

У колі суміжних гуманітарних наук як самостійна 

галузь виокремилася лінгвокультурологія, що вивчає 

сукупність культурних цінностей, досвід мовної осо-

бистості і національний менталітет, живі комунікати-

вні процеси, породження і сприйняття мови [2]. 

На перетині текстології, лінгвістики тексту, пое-

тики, риторики, прагматики, семіотики герменевтика 

виявляє системи неочевидних смислових зв’язків і 

опозиції; виникла нова філологічна дисципліна – тео-

рія тексту, яка, незважаючи на значну кількість між-

дисциплінарних перетинань, має типологічний ста-

тус; її основним об’єктом став текст і такі його влас-

тивості, як зв’язність і цілісність. 

У рамках предмета лінгвістичної філософії скла-

лася цілісна теорія мовних актів, що розвинулася до 

теперішнього часу завдяки зусиллям філософів, лінг-

вістів, психологів, логіків і має вихід у теорію комуні-
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кації і моделей спілкування. Для лінгводидактики ве-

лике значення має виокремлення в даній теорії осно-

вних класів мовних актів: інформативних (повідом-

лення, репрезентативний), актів спонукання (дирек-

тиви, прескрипції), актів прийняття організацією (ко-

місиви), актів, що виражають емоційний стан (екс-

пресиви), актив-установлень (декларації, вердикти, 

оперативи). Виокремлення одиниць нормативної со-

ціомовленнєвої поведінки, розглядаючи в рамках 

прагматичної ситуації, істотно важливо для сучасної 

методики викладання української мови та літератури. 

Відбувається, у такий спосіб, розширення кола на-

ук, що межують із філологією, їх ускладнення, укру-

пнення (психолінгвістика, соціолінгвістика тощо) – з 

одного боку, і подальша диференціація (лінгвістика 

тексту, прагматика як частина семантики тощо) – з 

іншого. 

Другою тенденцією у розвитку філологічних наук, 

що має значне поширення і видозмінює характер оці-

нки філологічних фактів і явищ, а отже, змістове на-

вантаження дидактичної компетентності філолога, 

став антропоцентризм. Суть цього принципу у розви-

тку досліджень трактується як вивчення наукових 

об’єктів насамперед відповідно до їх ролі для люди-

ни, призначення в її життєдіяльності, функцій у роз-

витку людської особистості та її удосконалення.  

Розвиток антропоцентризму виявляється у ви-

вченні за допомогою лінгвістичних методів «плану 

змісту» культури, народної психології, міфології не-

залежно від способів їх формального представлення 

(слово, предмет, обряд тощо). Окреслений «план змі-

сту» перебуває в полі інтересів антрополінгвістікі (те-

рмін, яким у роботах американських науковців часто 

замінюється термін етнолінгвістики). 

Паралінгвістика – становить розділ мовознавства, 

що активно розвивається; вивчає невербальні засоби, 

внесені індивидом у мовне повідомлення та переда-

вальні – разом з вербальними засобами – смислову 

інформацію. 

Широкий корпус питань, пов’язаний з промовис-

тою суб’єктом, з його адресатом, взаємодією останніх 

у комунікації, різних ситуаціях спілкування, вивча-

ється лінгвістичної прагматикою (лінгвопрагматика). 

Серед них: явні і приховані цілі висловлювання – 

«ілокутивні сили», за Остіном; мовна тактика і типи 

мовної поведінки; правила розмови, підпорядковані 

принципу співробітництва; прагматичне значення ви-

словлювання-установка мовця, непрямі смисли ви-

словлення; референція мовця; прагматичні пресупо-

зиції тощо. 

Принцип антропоцентризму виявляється також у 

теорії номінації, в тому числі в питаннях, досліджува-

них одним з розділів ономастики-антропоніміки, яка 

вивчає власні найменування людей: імена особисті, 

патроніми (по батькові), прізвища, криптоніми (при-

ховувані імена) та яка розмежовує народний та кано-

ничний, літературний і діалектний, офіційний і не-

офіційний ресурси імен. 

Для сучасних філологічних наук характерні такі 

тенденції, як неофункціоналізм (розробка різних кла-

сифікацій, функцій мови, особливо функцій комуні-

кативного висунення різних теорій щодо ілокутивних 

цілей висловлювання) і експланаторність (виявлення і 

пояснення внутрішньої організації мови, її окремих 

модулів, реального здійснення дискурсу, народження 

і розуміння мови тощо). 

Знання про новітні мовознавчі науки і тенденції в 

дослідженнях цих наук повинні бути обов’язковим 

складником дидактичної компетентності майбутньо-

го вчителя філологічних спеціальностей. Ці знання 

розширюють освітній простір і фахове поле філолога. 

Інновації в педагогіці і психології, якість освіти 

філолога пов’язані з формуванням педагогічної ком-

петенції. Тому введення нових психолого-

педагогічних дисциплін у процес навчання має стати 

не тільки метою, а й засобом пробудження творчих 

сил студентів, їх інтересу до навчання та майбутньої 

фахової діяльності. 

У розвитку педагогіки як соціальної науки, що 

входить до системи гуманітарного знання, спостері-

гаються ті ж тенденції, що і в розвитку філологічних 

наук: інтеграція (трансдисциплінарний характер на-

укових областей), антропоцентризм, неофункціона-

лізм. 

Так, педагогічна антропологія - напрям у теорети-

чній педагогіці і людинознавстві - займається про-

блемами формування індивідуальності, тобто націле-

на на особистісний генезис. Новітньою міждисциплі-

нарною областю знань у системі наук про людину 

стала акмеологія (від д-гр. - вища точка, розквіт, зрі-

лість, найкраща пора). У сфері інтересів акмеології 

лежать закономірності розвитку і саморозвитку зрілої 

людини, самореалізація творчого потенціалу, самоко-

рекція і самовдосконалення під впливом нових вимог, 

що мають витоками як зовнішній вплив (від професії, 

суспільства тощо), так і внутрішній (від власних інте-

ресів, потреб, установок). Акмеологія оперує понят-

тями «рівень діяльності», «вершина діяльності» тощо. 

Нова наукова галузь вже породила більш часткові на-

прямки: акмеологія професійної освіти, акмеологія 

творчої діяльності фахівця [5; 6; 9]. 

Перспективними є галузі педагогічної та психоло-

гічної наук, такі, як педагогіка вищої школи, педагогі-

ка співробітництва, педагогічна етика, педагогічна 

психологія, педагогічна валеологія, педагогічна аксі-

ологія, а також психологія освіти, психології професії, 

психологія управління тощо. 

Таким чином, інтенсивний процес диференціації 

педагогічних наук на відособлені, вузькоспеціальні 

напрямки ближче до кінця XX століття змінився тен-

денцією до інтеграції. Інноваційні тенденції в педаго-

гічних науках не можуть не змінювати змісту і якості 

педагогічних програм в освіті філологів. Ці тенденції 
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формують, у свою чергу, інноваційний потенціал ви-

пускників-філолога, тобто його творчу здатність ге-

нерувати і продукувати нові філологічні та педагогіч-

ні уявлення та ідеї, а головне - проектувати, моделю-

вати і втілювати їх у практичних формах, у формах 

педагогічної діяльності. Можливості учнів-філологів 

удосконалювати майбутню педагогічну діяльність за-

кладаються у ВНЗ через оптимальне поєднання тра-

диційних і нових теоретичних знань у педагогіці з 

уміннями застосовувати ці знання в науково-

виробничій та науково-дослідній діяльності. 

Лінгводидактика, україністика, будучи частиною 

освітньої системи, також переживає зміни як в теоре-

тичній, так і практичній програмі викладання україн-

ської мови та літератури. У ній (україністиці), як і в 

будь-якій системі навчання, виокрмелюються систе-

моутворювальні компоненти: метод і підхід до на-

вчання, цілі і завдання, зміст, процес, принципи, ор-

ганізаційні форми, засоби навчання. Ідеться про акту-

алізацію додаткових систем цінностей методики ви-

кладання української мови і літератури, які в реаль-

ному процесі не механічно слідують один за одним, а 

виявляються у взаємодії в кожному конкретному акті 

навчальної діяльності у залежно від профілю навчан-

ня майбутніх фахівців. 

До числа системоутворювальних компонентів лін-

гводидактики відносимо метод навчання, який розу-

міється як система взаємопов’язаних дій учителя й 

учня, забезпечують засвоєння й отримання освіти. 

Метод навчання характеризується трьома показника-

ми: позначає мету навчання, спосіб засвоєння, харак-

тер взаємодії суб’єктів навчання. Метод навчання - 

категорія історична - змінюється із зміною мети і змі-

сту освіти (навчання). 

Новітні дослідження в галузі україністики й руси-

стики відображають коригування традиційних погля-

дів на проблему комунікативного навчання. Обстою-

ється позиція, згідно з якою комунікативність не зво-

диться до навчання мовним елементам і лінгвістич-

ним відомостей, хоча б і комунікативно-орієнтованим 

і ситуативно-представленим, а передбачає організа-

цію навчальної діяльності з опорою на мотивуційно-

емоційну сферу психіки учнів, стимулювання їх (уч-

нів) комунікативної активності. Комунікативність ро-

зуміється не як особливий, універсальний метод на-

вчання, що прийшов на зміну попереднім, а таким, 

що є панівною ідеєю лінгводидактики і реалізується у 

вигляді цілісної системи навчання. Саме система на-

вчання становить інтегрований підхід, провідний 

принцип, через призму якого розглядаються й оці-

нюються актуальні лінгводидактичні принципи. 

Висловлено також думку про те, що в методиці 

викладання української мови не вдалося оптимально 

поєднати комунікативну компетенцію з компетенці-

єю лінгвістичною (Т.Снігурова, Україна). Дослідниця 

вважає, що зросла кількість мовних помилок в учнів, 

знизився рівень мовленнєвих умінь в нестандартних 

ситуаціях спілкування; що за умови продукування 

непідготовленого висловлювання порушення норми 

у два рази перевищує кількість правильних фраз. 

Проти неправильного тлумачення учителями-

практиками принципу комунікативності, випадків 

неправомірної його гіперболізації і за створення сис-

теми істинно комунікативних вправ висловилися 

Р. Пурм (Чехія) і Л. Вохміна (Угорщина), що посила-

ються на те, що за умови суцільного поширення ко-

мунікативного підходу до навчання мови констату-

ється «на практиці до неправомірного спрощеного, 

вульгаризованного розуміння спілкування, відомості 

всієї проблеми комунікативності до організації при-

родного спілкування на заняттях» [3, с. 32]. «У ре-

зультаті виявилося порушення розумного співвідно-

шення комунікативної орієнтації і систематизації мо-

вного матеріалу, а сама комунікативність стала трак-

туватися неприпустимо спрощено» (О. Леонтьєв). 

Деякі науковці-лінгводидакти вважають, що до-

нині не розроблена система комунікативних вправ, 

що охоплює весь тренінг із самого його початку до 

мовленнєвого виходу, система, яка б відповідала рів-

ню сучасних психологічних і психолінгвістичних до-

сліджень. Л.Вохміна пропонує покласти в основу си-

стеми вправ, яка ставить своєю метою оволодіння 

комунікативною компетенцією, чіткий однозначний 

критерій, який дозволив би вибудувати вправи в ієра-

рхізований ряд з поступовим збільшенням мовних, 

розумових і психологічних труднощів. Таким крите-

рієм може стати ступінь самостійності, яку повинен 

виявляти учень під час продукування висловлювання 

як з формального, так і змістовного аспекті реалізації. 

З іншого боку, система повинна будується залежно 

від заданості лексико-граматичного матеріалу, необ-

хідного для побудови висловлювання.  

Отже, у навчальному процесі учень пройде шлях 

від максимальної заданості усіх необхідних елементів 

до повної самостійності у виборі одиниць, вислов-

люючи та оформлюючи в процесі зв’язного мовлення 

в умовах природної мовної ситуації (під заданими 

елементами слід розуміти не тільки лексико-

граматичні, змістовні елементи, але й пропонуються 

ролі, обставини, інтенції висловлювання, тобто все, 

що визначає функціонування висловлювання у мов-

леннєвій ситуації). 

На характер і зміст сучасних наукових розробок в 

області лінгводидактики впливає низка чинників: 

– розвиток взаємодії культур країн і народів різних 

континентів; 

– формування нових параметрів міжлюдського 

спілкування мовою, мають усесвітній характер (еко-

логія, культуроведення та туризм); 

– проблемність нових навчальних ситуацій; 

– проблема створення актуальних навчальних ма-

теріалів для всіх рівнів навчання українській мові (з 

використанням відеотехніки, комп’ютерів і мережі 
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Інтернет, а також для індивідуалізації навчання сту-

дентів в аудиторії і поза нею); 

– проблема виокремлення рівнів володіння украї-

нською мовою й оцінка комунікативної компетенції 

(українською мовою) різних рівнів; 

У сучасних дослідженнях піднімається питання 

про нові лінгводідактичні відгалуженнях, якими, на 

думку А. Онкович [1; 7, с.76-77; 8], є пресодидактика і 

пресолінгводидактика. Журналістсько-методичний 

підхід і журналістика як одна з базисних наук мето-

дики навчання мови може стати, як уважає науко-

вець, об’єктивно основою, фундаментом «інформа-

ційного поведінки особистості». Процеси диференці-

ації всередині конкретної науково-педагогічної обла-

сті свідчать не тільки про те, що відбувається постій-

не накопичення нових знань, але й розширюється за-

стосування їх на практиці, для формування в особис-

тості комунікативної і загальногуманітарної, культу-

рознавчої компетенцій засобами рідної мови. 

Питання про роль інформаційної культури у фор-

муванні комунікативної компетенції українською мо-

вою перебуває в центрі уваги фахівців у галузі украї-

ністики, оскільки, наприклад, використання відео-

матеріалів психологічно готує учнів до сприйняття 

усної мови, включає різні аналізатори, сприяє швид-

кому і якісному засвоєнню і запам’ятовуванню на-

вчального матеріалу. Телеекран привертає увагу уч-

нів не тільки змістовною інформацією, а й мімікою, 

жестами, рухами, тобто тими засобами, які допома-

гають розпочати роботу зоровому аналізатору; звуки, 

шум або їх відсутність збуджують слухові відчуття, а 

фарби, світлотіні сприяють створенню природної ко-

мунікативної атмосфери. Учень присутній у сфері 

природного діалогу, осмислених реальних ситуацій, у 

нього розвивається загальна мовна здогадка на основі 

ситуації та ймовірності, тренується пам’ять, виробля-

ється швидка реакція на роботу зорово-слухового ря-

ду. При такому дидактичному способі навчання важ-

ливі всі види відеоінформації; наприклад, реклама і 

кліпи вважаються мовою, який перетворює образи на 

значення, подає структуру, яка переводить мову лю-

дей на мову предметів і навпаки. 

Нове звучання в лінгводидактики отримала про-

блема створення інтерактивного підручника, оскільки 

наявні навчальні матеріали відстають від постійно 

оновлюються прийомів навчання мови (у навчально-

му процесі використовується екранізація літератур-

них творів для розвитку навичок усного мовлення, 

драматичні ігри, навіть запропонований особливий 

метод – драмопедагогіка). Деякі питання структуру-

вання інтерактивного підручника для учнів-філологів 

нами розглядаються в одному з параграфів цього до-

слідження. 

Тенденції у зміні освітніх лінгводидактичних па-

радигм зумовлені еволюційним рухом у системі осві-

ти, в тому числі вищої, від одних підходів (цінностей) 

до нових (а також через збагачення традиційних цін-

ностей) стимулюється, розвивається, доповнюється 

духом часу. Підходи до навчання мовам, як уже вка-

зувалося, також трансформуються залежно від шля-

хів суспільного розвитку, моралі, системи цінностей 

тієї чи іншої спільноти. 

Новий педагогічний підхід, з яким позв’язується 

дидактика XXI століття, - це особистісно і фахово 

орієнтована система освіти і виховання, в якій куль-

тура буде усвідомлюватися як реальна сила у форму-

ванні принципів цілісності буття, особистості, приро-

ди, діяльності. На сучасному етапі пропонуються на-

зви для такого підходу, наприклад, культурологічно-

го; його зміст у рамках нашого дослідження розуміє-

мо як особистісно і фахово-світоглядний. 

Розширення й оновлення підходу до навчання пе-

редбачає певне зміщення у статусі цілей навчання, які 

повинні відповідати соціальному замовленню суспі-

льства і одночасно бути реальними для їх досягнення 

в конкретних умовах навчання / освіта. У сучасній лі-

нгводидактики прийнято виокремлювати три основні 

цілі навчання: практичну - як найбільш значиму, осві-

тню і виховну. Водночас уміння і навички (практична 

мета навчання іноземної мови), маючи своє виняково 

важливе значення, у сучасній освітній системі стають 

не стільки метою, скільки засобом досягнення мети - 

навчити бачити в мові відображення характеру етно-

су, його уявлень; сформувати вміння творчо користу-

ватися різноманітною інформацією під час побудови 

мовного твору в міжкультурному спілкуванні і взає-

модії (освітня мета). Оновлення цілей сприяє підви-

щенню статусу лінгводидактики, русистики в житті 

світової спільноти, в діалозі культур, у формуванні 

світоглядних смислів і цінностей сучасності, тобто у 

формуванні людського, наукового, культурного по-

тенцілу. Трансляція, діалог культур у навчальному 

процесі та поза ним завжди передбачає співтворчість 

носіїв культур. Засвоєння культури - взаємоспрямо-

ваний процес, для якого чинними закономірності ко-

мунікативної діяльності. 

Учасниками комунікативної діяльності є особис-

тість (наприклад, викладач) - особистість (наприклад, 

студент). Здійснимо детальний аналіз поняття «осо-

бистість», значуще для сучасної освіти - з його гума-

ністичними пріоритетами - і для україністики. 

Незаперечним є факт, що формування комуніка-

тивної (ширше - світоглядної) компетенції має бага-

торівневий і багаторівневий характер [4, с. 216-231]. 

При визначенні рівневої комунікативної компетенції 

необхідно враховувати стадії розвитку властивостей 

особистості (в тому випадку, якщо розуміти процес і 

результат оволодіння комунікативною діяльністю як 

процес і результат входження людини до нового со-

ціального середовища та інтеграції до неї). Перша фа-

за становлення особистості (мовний) – адаптація, тоб-

то оволодіння основними засобами і формами діяль-

ності новітнього освітнього середовища, засвоєння 

чинних у ній цінностей і норм, деякою мірою уподіб-
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нення індивіда членам нової для нього мовної спіль-

ності. Друга фаза - актуалізація мовної особистості – 

виявляти активну комунікативно-пізнавальну діяль-

ність, поглиблене розуміння змісту запропонованого 

й навчального та позанавчального матеріалу, викори-

стання різних «каналів» спілкування в соціокультур-

ній діяльності. Третя фаза може бути названа фазою 

інтеграції у розвитку мовної особистості, коли вона 

володіє досить значним набором стратегій, володіє 

вміннями творчо користуватися різноманітною інфо-

рмацією у процесі спілкування та взаємодії, усвідом-

лює й оцінює особливості національного мислення, 

сформованого способом життя етносу. 

Отже, сучасною лінгводидактичною думкою дос-

ліджується і розвязується низка актуальних питань; у 

лінвводидактиці окреслилися новітні наукові напря-

ми, серед яких – лінгвокультурологія, пресо-

лінгводидактика, лінгводидактичне тестування. 

У рамках лингводидактичного тестування розроб-

ляються моделі рівневого опису української мови і 

методика (цілі, засоби, способи, форми) вимірювань 

рівнів компетенцій (мовної, мовленнєвої, комунікати-

вної) учнів. Розвиток лингводидактичного тестування 

було зумовлено актуально і становить у сучасній 

освіті проблему якості навчання, розв’язуючи яку, 

науковці-лінгводидакти окреслили коло сфер, ситуа-

цій (загальних і спеціальних, фахових), у яких відбу-

вається процес спілкування; ними ж були розроблені 

вимоги до рівнів володіння українською мовою. Ре-

зультатом таких досліджень і описів стали державні 

освітні стандарти з української, що визначають коло 

знань, навичок і умінь, до яких повинен прагнути 

учень для того, щоб згодом бути компетентним фахі-

вцем. 
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Підготовка вчителя математики до використання конструктивного підходу 

в навчанні геометрії за допомогою кейс-технологій

                                                      
1
 Мосіюк Олександр Олександрович, аспірант кафедри педагогіки,  

Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир, Україна 
 

Анотація. В статті піднімається проблема підготовки майбутніх учителів математики до вмілого запровадження 

конструктивно-генетичного підходу в розв’язуванні різнохарактерних і різного рівня складності суто геометричних 

задач графічними та графоаналітичними методами. Метою ж статті є розкриття одного із можливих підходів до ви-

рішення поставленої проблеми – застосування у навчально-виховному процесі фізико-математичних факультетів 

вищих педагогічних навчальних закладів кейс-технологій. В основній частині публікації, на основі аналізу літера-

турних джерел, розкривається походження терміну «кейс-технологія» та поняття «кейс» у педагогічній науці. 

Визначається переваги та недоліки запровадження такого підходу до організації навчального процесу на фізи-

ко-математичних факультетах. За основу, при створенні завдань, які використовуються у процесі навчання гео-

метричних дисциплін із застосуванням кейс-технологій, визначається базові концепції навчальної діяльності 

методом кейсів та конструктивного підходу до викладання предметів геометричного циклу. Це зумовлюється 

тим, що кардинальними положеннями кейс-методу є рівноправність викладача та студента, гуманістичні поло-

ження організації навчальної діяльності, прикладна і практична спрямованість завдань. В той же час конструк-

тивізм передбачає широке використання геометричних образів та просторової уяви і уявлень при розв’язуванні 

задач, можливості алгоритмізації багатьох елементарних побудов, застосування інформаційно-комп’ютерних 

технологій. Спираючись на ці положення, запропоновано найоптимальніші, на думку автора, форми кейсів, які 

доцільно використовувати при навчанні дисциплін геометричного циклу із урахуванням позицій конструктиві-

зму. Наводиться приклад одного із видів кейсів та етапи його розв’язання із застосуванням інформаційно-

комп’ютерних технологій. Подано зразки анімованих навчальних матеріалів створених за допомогою MS 

PowerPoint та GeoGebra. Запропоновано подальші напрями досліджень цієї проблематики. 

Ключові слова: кейс-технологія, кейс, класифікація математичних кейсів, конструктивний підхід, констру-

ктивізм. 

 

Постановка проблеми. Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки 

серед основних пріоритетів проголошує забезпе-

чення розвитку особистості у відповідності з її 

природними задатками, здібностями, потребами 

[5]. Математична освіта, як базова складова фа-

хової підготовки пересічної людини, покликана 

сприяти розвитку логічного та образного мис-

лення, просторової уяви та уявлень, алгоритміч-

ної, інформаційної та графічної культури [3,4]. 

Саме тому використання конструктивного під-

ходу в навчанні геометрії є надто важливим для 

цілісного формування особистості майбутнього 

вчителя. 

Інтенсивний розвиток інформаційно-комп’ю-

терних технологій також накладає свій відбиток 

на освітянський процес. Інтеграція комп’ютер-

них засобів у діяльнісне, творче викладання і 

учіння створила передумови для якісних перет-

ворень: широко використовуються електронні 

підручники та посібники, створюються освітні 

портали університетів та загальноосвітніх навча-

льних закладів, виникають мережеві спільноти 

науковців, швидкими темпами розвиваються 

«хмарні» навчальні сервіси тощо. 

З огляду на поставлені суспільством завдання 

із виховання і навчання молодшого покоління 

дисципліною «Математика», особливе значення 

надається, щонайперше, підготовці майбутніх 

учителів геометрії до вмілого запровадження 

конструктивно-генетичного підходу в 

розв’язуванні різнохарактерних і різного рівня 

складності суто геометричних задач графічними 

і графоаналітичними методами [3]. У такому ви-

падку постає проблема організації навчально-

виховної діяльності студентів фізико-матема-

тичних факультетів педагогічних університетів з 

урахуванням усіх можливостей сучасних інно-

ваційних комп’ютерних технологій. Лише за та-

ких умов з’являється нагода ефективного впро-

вадження конструктивізму у сферу навчання.  

Мета нашого дослідження полягає у розк-

ритті сутності можливого підходу до вирішен-

ня наболілої проблеми свідомого, ґрунтовного 

опанування майбутніми вчителями дисципліни 

«Геометрія», яка реалізовується в педагогіч-

ному університеті шляхом унаочнення пропо-

зицій і ефективного застосування кейс-техно-

логій. 

Аналіз досліджень та публікацій. Методо-

логічні засади професійної підготовки фахівця 

розкривається у працях А.М. Алексюка, Г.П. Ва-

сяновича, Н.В. Кузьміної, Н.Г. Ничкало, В.В. Ри-

балка. Професійній підготовці педагогічних пра-

цівників присвятили роботи С.С. Вітвіцька, 

О.А. Дубасенюк, Р.С. Гуревич, І.А. Зязюн. 

Професійну підготовку вчителя математики у 

сучасному освітньому просторі України досліджу-

вали А.В. Семенова, І. Г. Ленчук, Г.О. Михалін, 

В.Г. Моторіна та інші. 
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Педагогічні технології та методику викорис-

тання комп’ютера в освіті у своїх роботах пропа-

гують Т.Л. Архипова, О.В. Вітюк, Ю.В. Горош-

ко, В.В. Дровозюк, М.І. Жалдак, М.Б. Ковальчук, 

Т.Г. Крамаренко, Н.В. Морзе, Т.В. Олійник, 

І.О. Петрицин, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, 

О.А. Смалько, Є.М. Смирнова, О.В. Співаковсь-

кий, О.М. Спірін, І.О. Теплицький, Ю.В. Триус 

та інші. 

Питання використання кейс-технологій у на-

вчальному процесі розкривають Г.Л. Багієв, 

Н.М. Заячківська, В.Н. Наумов, Г.П. П'ятакова та 

інші. 

Виклад основного матеріалу. Конструктив-

но-генетичний метод передбачає покрокову ал-

горитмізацію, наочно-образне моделювання ге-

ометричних пропозицій бінарними зображення-

ми, ізоморфними оригіналу. Вміле використання 

інноваційних кейс-технологій відчутно поліпшує 

ефективність їх графічного подання і розуміння 

[3]. 

Кейс-технології набули значної популярності 

у вищий освіті Заходу (початок ХХ століття) в 

навчанні економічних, юридичних та медичних 

дисциплін. У педагогічній науці є різні трактов-

ки поняття «кейс-технологія», але ключовим 

вважатимемо таке з них. Кейс-технології – це 

педагогічні технології, при яких студенти і ви-

кладачі беруть участь у безпосередньому обго-

воренні проблемних ситуацій та задач із предме-

ту. Для такого виду організації навчальної діяль-

ності є характерним підготовка викладачем (сту-

дентом) відповідного завдання – кейсу. Кейс яв-

ляє собою проблему (задачу), яка відображає пе-

вну практичну ситуацію і вимагає від студента 

різнопланового підходу до її розв’язання [1,2]. 

Важливими перевагами організації співпраці 

педагога і студента на основі кейс-технологій є 

максимальне зближення процесу навчання з на-

уково-дослідною діяльністю. Окрім цього, дана 

технологія увібрала в себе найкращі риси розви-

вального, творчого й проблемного навчання, що 

помітно мотивує студентів. 

Попри всі наведені переваги, кейс-технології 

достатньо важко адаптовувати до навчання фізи-

ко-математичним і технічним наукам, оскільки 

для них характерна висока ступінь визначеності 

поставленої проблеми. Але це не означає, що не 

можливо пристосувати концепції, на яких буду-

ється створення відповідних кейсів в економіч-

них та гуманітарних дисциплінах, до розробки 

завдань із предметів фізико-математичного цик-

лу. Пріоритетним напрямом такої інтеграції ми 

розглядаємо використання конструктивного під-

ходу до викладання й учіння геометрії. Він пе-

редбачає широке використання геометричних 

об’єктів і їх моделей, розвиток уяви й уявлень 

при розв’язування задач графічними і графоана-

літичними методами у просторі та на проекцій-

ному рисунку, вирізняється практичним і прик-

ладним змістовим наповненням навчального ма-

теріалу, можливостями алгоритмізації елемента-

рних побудов і задач у цілому, широким засто-

суванням інформаційно-комп’ютерних техноло-

гій. 

Розглянемо типи кейсів, які варто використо-

вувати при навчанні геометрії у вищому педаго-

гічному навчальному закладі. Класично кейси 

поділяють: за складністю, виходячи з мети і за-

вдань навчання, за структурою, за об’ємом мате-

ріалів кейсу, за навчальним предметами [1,2]. 

Враховуючи специфіку конструктивного підхо-

ду, в навчанні геометрії доцільно виділити, на 

наш погляд, наступні типи кейсів. 

1. Кейс, який розроблено на основі суто гео-

метричної пропозиції, передбачає розв’язання 

окремої (в т.ч.,комплексної) задачі прикладного 

чи практичного змісту за допомогою різних ме-

тодів, використовуючи апарат аналітичної чи 

диференціальної геометрії в обов’язковій конс-

труктивній реалізації. Вирішення такого кейсу 

має за мету систематизувати та інтегрувати 

знання студента в різних сферах першонауки. 

2. Кейс методичної геометричної задачі 

включає комплекс проблем подачі навчального 

матеріалу учням (студентам). Розв’язування та-

ких пропозицій сприяє активізації професійних 

здібностей студентів, наближенню до реальних 

умов їх професійного діяльнісного виконання. 

3. Кейс, в основу якого покладено розробку 

методики застосування інформаційно-

комп’ютерних технологій у навчальному процесі 

геометрії. Вирішення такого кейсу дозволяє роз-

глянути ситуації впровадження комп’ютерних 

засобів навчання, їх розробку та адаптацію до 

вимог навчального процесу. 

Кейси останнього типу переважно великі за 

обсягом матеріалів, вимагають від студента які-

сних знань із предмета «Геометрія» та методики 

його навчання, володіння на високому рівні 

комп’ютерними технологіями тощо. Наведемо 

приклад кейсу, який дозволяє проілюструвати 

складність та багатоплановість завдання. 

Питання побудови спільного перпендикуляра 

двох мимобіжних прямих вивчається у шкільно-

му курсі стереометрії, в аналітичній геометрії, а 

також є важливою позиційною і метричною за-

дачею нарисної геометрії та креслення. Це зму-

шує розглядати проблему з різних точок зору. 

Поклавши в основу надто важливу геометричну 

задачу, пропонуємо до реалізації студентами на-

ступного кейсу. 

Розробіть навчальний електронний матеріал, 

який дозволяє розкрити питання зримої побудо-
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ви спільного перпендикуляра двох мимобіжних 

прямих на основі його конструктивного озна-

чення. 

Запропонуйте всі можливі конструктивні й 

аналітичні підходи до розв’язання поставленої 

математичної задачі у просторі та на проек-

ційному рисунку . 

Опишіть можливості різних комп’ютерних 

програм при конструктивному вирішенні геоме-

тричної задачі, з’ясуйте в яких ситуаціях їх 

можна застосовувати. Вкажіть на переваги та 

недоліки кожної із використаних Вами техноло-

гій. 

Наведіть приклади кількох реальних задач на 

обчислення і побудову спільного перпендикуляра 

двох мимобіжних прямих. Змоделюйте алгори-

тми їх розв’язання у просторі. Які основні і най-

простіші задачі слід використати для їх візуалі-

зації? 

 

 
 

Рис. 1. Приклад анімованих навчальних матеріалів створених за допомогою MS PowerPoint 

 

Незважаючи на коротке формулювання завдання, 

його виконання вимагає від студента часу, відпові-

дних знань, умінь та навичок. Він спочатку пови-

нен з’ясувати всі варіації у способах розв’язання 

задачі, подати загальногеометричний і вибрати ві-

зуально привабливий, найоптимальніший із шля-

хів до розв’язку, створити динамічну комп’ютерну 

модель і на її основі продемонструвати всі можли-

ві способи конструктивних побудов і аналітичних 

способів розв’язання задачі. Розписати переваги 

кожної із програм, чітко обґрунтувати доцільність 

їх використання в різних навчальних ситуаціях. 

У переліку програм, які можуть використову-

вати студенти, можна виділити офісний пакет 

MS Office і такі поширені його комплекси для 

офісної роботи як MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint, математичні педагогічні програмні 

засоби GRAN 2D, GRAN 3D, Dynamic Geometry, 

GeoGebra, Advanced Grapher тощо. 

 

 
 

Рис. 2. Приклад анімованих навчальних матеріалів створених за допомогою GeoGebra 
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Наведемо приклади реалізації окремих елементів 

цього кейсу студентами. На рисунку 1 представ-

лено розробку електронних навчальних матеріа-

лів за допомогою програми підготовки презен-

тацій MS PowerPoint, а рисунок 2 ілюструє ство-

рення аналогічної роботи, виконаної за допомо-

гою програмних засобів GeoGebra. Якщо порів-

нювати ці програми за можливостями для ство-

рення електронних матеріалів, то MS PowerPoint 

більше підходить для оформлення графічної ін-

формації, тоді як GeoGebra краще пристосована 

до створення динамічних графічних побудов, 

математичних обчислень та їх програмування. 

Повноцінне вирішення кейсу включає не 

тільки оформлення результатів, а й їх представ-

лення перед аудиторією – захист роботи. 

Висновки. Запропонований підхід якісної ге-

ометричної підготовки майбутніх учителів із ви-

користанням кейс-технологій дозволяє залучити 

студентів до системної навчально-наукової дія-

льності, надати їй більш професійного спряму-

вання, зацікавити предметом, розвивати твор-

чість і дослідництво, просторові уявлення та уя-

ву, наочно-образне, логічне і аналітичне мислен-

ня. Широке, осмислене впровадження у навча-

льний процес кейс-методики, спираючись на 

конструктивний підхід у викладанні та учінні, 

сприяє активному використанню інформаційно-

комп’ютерних технологій до свідомого засвоєн-

ня геометричних дисциплін. 

Серед перспективних напрямів дослідження 

слід виділити подальшу адаптацію кейс-техноло-

гій до навчання інших геометричних дисциплін 

(і математики, в цілому), розробки відповідних 

методик та активного залучення до цієї роботи 

адекватних мережево-комп’ютерних технологій.  
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Mosiyuk O.O. Preparing mathematics teachers to use constructive approach to learning geometry by means of 

case - technology 

Abstract. The article raises the problem of preparing future teachers of mathematics to the skillful implementation of con-

structive genetic approach for solving different character and different levels of complexity purely geometrical problems 

with graphics and graphic-analytical methods. The purpose of the article is the disclosure of one of the possible approaches 

to the solution of the problem – the use of case - technologies in the educational process of physical and mathematical fac-

ulties of higher educational institutions. At the same time, constructivism involves the extensive use of geometric forms, 

spatial representations and imagination in solving problems, algorithmic capabilities of many elementary constructions, the 

use of information and computer technology. The main part of this paper reveals the origin of the term "case - technolo-

gy" and the concept of "case" in teaching science and determines the advantages and disadvantages of this approach to 

the implementation of the educational process in the physics and mathematics departments. This is due to the fact that 

the cardinal provisions of the case method is the equality of the teacher and the student, humanistic position of training 

activities organization, applied and practical orientation of tasks. Basic concepts of learning activities using case studies 

and principles of a constructive approach to the teaching of subjects geometric series are taken as the basis for creating 

the tasks. Based on these positions, the best, to the author’s mind, case forms are proposed that are appropriate to use 

when teaching subjects within geometric series, taking into account the positions of constructivism. The article provides 

an example of one of the types of cases and the stages of its solutions with the use of information and computer tech-

nology, as well as samples of submitted animated teaching materials created with MS PowerPoint and GeoGebra and 

describes their advantages and disadvantages. The author also offers future directions of investigation of this issue. 

Keywords. Case-technology, case, classification of mathematical cases, constructive attitude, constructivism. 

 

Мосиюк А.А. Подготовка учителя математики к использованию конструктивного подхода в обучении 

геометрии средствами кейс - технологий 
Аннотация. В статье поднимается проблема подготовки будущих учителей математики к умелому внедрению 

конструктивно генетического подхода при решении разнохарактерных и разного уровня сложности чисто 

геометрических задач графическими и графоаналитическими методами. Целью же статьи является раскрытие 

одного из возможных подходов к решению поставленной проблемы – применение в учебно-воспитательном 

процессе физико-математических факультетов высших педагогических учебных заведений кейс-технологий. В 

основной части публикации, на основе анализа литературных источников, раскрывается происхождение 
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термина «кейс-технология» и понятия «кейс» в педагогической науке. Определяется преимущества и 

недостатки внедрения такого подхода к организации учебного процесса на физико-математических 

факультетах. За основу, при создании задач, которые используются при обучении геометрических дисциплин с 

применением кейс-технологий, определяется базовые концепции учебной деятельности методом кейсов и 

конструктивного подхода к преподаванию предметов геометрического цикла. Это обусловлено тем, что 

кардинальными положениями кейс-метода является равноправие преподавателя и студента, гуманистические 

положения организации учебной деятельности, прикладная и практическая направленность задач. В то же 

время конструктивизм предполагает широкое использование геометрических образов, пространственного 

представлений и воображения при решении задач, возможности алгоритмизации многих элементарных 

построений, применение информационно-компьютерных технологий. Опираясь на эти положения, предложено 

оптимальные, по мнению автора, формы кейсов, которые целесообразно использовать при обучении 

дисциплинам геометрического цикла с учетом позиций конструктивизма. Приводится пример одного из видов 

кейсов и этапы его решения с применением информационно-компьютерных технологий. Подано образцы 

анимированных учебных материалов созданных с помощью MS PowerPoint и GeoGebra, описаны их 

преимущества и недостатки. Предложены дальнейшие направления исследований этой проблематики. 

Ключевые слова. Кейс-технология, кейс, классификация математических кейсов, конструктивный подход, 

конструктивизм. 
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Інтерактивне навчання як ефективний засіб підготовки пілотів і диспетчерів  

до професійного спілкування

                                                      
1
 Нечепорук Яна Сергіївна, аспірант, Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету, м. Кіровогра, Україна 
 

Анотація. У статті висвітлено проблему володіння авіаспеціалістами професійною англійською мовою та під-

готовки курсантів льотних навчальних закладів (пілотів і диспетчерів) до майбутньої професійної діяльності. 

Наведені тлумачення поняття «професійна освіта» різними науковцями. Запропоновано інтерактивні педагогіч-

ні засоби, що покращують підготовку курсантів до професійного спілкування. 

Ключові слова: професійне спілкування, професійна освіта, інтерактивне навчання, авіаційні спеціалісти, 

пілот, диспетчер 

 

У зв’язку із всесвітньою глобалізацією, люди 

стають ближчими один до одного. Авіація відіг-

рає в ній чи не найголовнішу роль, адже саме за-

вдяки їй людина протягом декількох годин може 

дістатись в будь-яку частину світу. Саме через 

цю тенденцію Міжнародна організація цивільної 

авіації ІКАО намагається зробити пересування 

повітряного транспорту надійним та безпечним. 

Все більше авіаційних фахівців вважають, що 

запорукою безпеки польотів є не технічна надій-

ність, а саме людський фактор. Тому своїм пріо-

ритетним завданням ІКАО вважають стандарти-

зацію галузі ефективного професійного спілку-

вання між пілотами та диспетчерами. 

Нещодавно (25-27 березня 2013 року) в Мон-

реалі, з ініціативи Міжнародної організації циві-

льної авіації ІКАО, пройшов міжнародний семі-

нар Language Proficiency Requirements (LPRs) 

Technical Seminar, в якому брали участь усі за-

цікавлені сторони процесу запровадження вимог 

ІКАО щодо вивчення професійної англійської 

мови. Серед них були представники з України. 

За їх словами, приблизно 87% тих, хто належить 

до складу екіпажу і 98% диспетчерів відповіда-

ють 4 рівню (Operational level) володіння профе-

сійною англійською мовою. Спираючись на 

зміст доповіді наших співвітчизників можна ска-

зати з упевненістю, що авіаспеціалістам і курса-

нтам ще є куди рости у сфері вивчення англійсь-

кої мови для професійного спілкування. У допо-

віді було зазначено не тільки результати, але й 

причини не стовідсоткового втілення плану. Се-

ред них брак навчальних і матеріальних ресур-

сів. Через недостатнє фінансування навчальні 

заклади, які готують та тестують на знання авіа-

ційної англійської мови, не можуть дозволити 

собі запрошувати англомовних експертів цієї га-

лузі. Наступна проблема, що була згадана у до-

повіді – це велика різниця існуючої та необхід-

ної державної навчальної програми з вивчення 

авіаційної англійської. Спеціалісти вважають, 

що той час, який зараз виділяється на вивчення 

англійської мови в льотних навчальних закладах, 

є просто мізерним у порівнянні з тим об’ємом 

матеріалу, який має бути вивчений авіаспеціалі-

стом для ефективної професійної діяльності.  

У результаті опрацювання багатьох наукових 

праць (Ковтун О.В., Римарьова Т.Ф., Пече-
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на Л.С., Кашин А. та інші) ми зробили висновок, 

що наразі не розглядається задача проведення 

глибоких досліджень у вирішенні питання вдос-

коналення та розвитку системи підготовки авіа-

ційних кадрів у сучасних умовах. Аналіз дово-

дить, що в наш час назріває серйозне протиріччя 

між необхідністю мати висококваліфіковані кад-

ри в авіації України та можливостями держави їх 

професійної підготовки. Для вирішення даного 

протиріччя слід створити таку систему підготов-

ки, яка забезпечить потреби всієї авіації як по кі-

лькості, так і по якості професійних кадрів. Льо-

тні навчальні заклади протягом всього періоду 

навчання мають формувати у курсантів профе-

сійну ідентичність, готовність до майбутньої 

практичної діяльності. 

Розглядаючи особливості професійної освіти, 

А. Новіков під даною дефініцією розуміє «ре-

зультат професійного навчання і виховання, 

професійного становлення та розвитку особис-

тості людини». Однією з основних цілей профе-

сійної освіти, на думку вченого, є створення 

умов для опанування певної професійної діяль-

ності, одержання кваліфікації (або в певних ви-

падках – перекваліфікації) для включення люди-

ни в суспільно корисну працю відповідно до її 

інтересів і потреб. Причому для кожної окремої 

людини її професійна освіта виступає як засіб 

самореалізації, самовираження та самоствер-

дження особистості, а також як засіб соціального 

самозахисту й адаптації в умовах ринкової еко-

номіки [4]. 

Термін «професійна освіта» розуміють і як 

сукупність знань, умінь та навичок, опанування 

яких надає змогу працювати спеціалістом певної 

кваліфікації, зазначає С. Гончаренко [1]. 

Тому, аби виховати та навчити наступне по-

коління авіаспеціалістів, ми вважаємо за необ-

хідне обов’язкове застосування сучасних, інте-

рактивних, методів навчання. Сучасні науковці 

та спеціалісти авіаційної галузі підкреслюють, 

що визначну роль у безпеці польотів все ж таки 

відіграє саме людський фактор [5]. У зв’язку з 

цим підвищується значимість розвитку профе-

сійних якостей, зокрема, відчуття професійної 

відповідальності у майбутніх авіаспеціалістів за 

якість та ефективність їх дій та спілкування як в 

екіпажі так і з диспетчерськими службами. Май-

бутні пілоти за час навчання мають зрозуміти, 

що англійська стає все більш невід’ємною від їх 

професійних навичок та вмінь. Нею доводиться 

користуватись не лише під час польоту, але й в 

процесі навчання та самоосвіти. 

Нещодавно професійний союз пілотів Франції 

провів масштабну роботу по встановленню реа-

льної ситуації із використанням англійської мо-

ви в авіації різноманітними авіакомпаніями 

світу. Отримані фактичні данні, підтверджують 

широке використання англійської мови не тільки 

як засобу спілкування під час виконання міжна-

родних польотів, але й під час використання ке-

рівництва з льотної експлуатації, під час спілку-

вання з бортпровідниками, наземним персона-

лом і між пілотами екіпажу [6]. 

Сентенція, що була висловлена кілька сотень 

років до н.е. Конфуцієм: «Скажи мені і я забуду. 

Покажи мені і я запам’ятаю. Дай мені діяти са-

мостійно, і я зрозумію» і зараз має велике зна-

чення для сучасної педагогічної науки. Більшість 

методичних інновацій пов’язані сьогодні із за-

стосуванням інтерактивних методів навчання. У 

педагогіці розрізняють декілька моделей на-

вчання: 

1) пасивна – учень(студент) виступає в ролі 

«об’єкта» навчання (слухає і дивиться); 

2) активна – учень(студент) виступає 

«суб’єктом» навчання (самостійна робота, творчі 

завдання); 

3) інтерактивна – взаємодія. Використання ін-

терактивної моделі навчання передбачає моде-

лювання життєвих ситуацій, використання ро-

льових ігор, спільне вирішення проблем. 

Поняття «інтерактив» прийшло до нас з анг-

лійської від слова «interact». «Inter» – це «взаєм-

ний», «act» – діяти. Інтерактивний – означає зда-

тність взаємодіяти або знаходитись в режимі бе-

сіди, діалогу з будь-чим (наприклад, компьюте-

ром) або будь-ким (людиною). Отже, інтерак-

тивне навчання – це перш за все діалогове нав-

чання, в ході якого відбувається взаємодія 

викладача та студента [4]. 

Слід визнати, що головні характеристики ін-

терактивного навчання допоможуть курсантам 

(пілотам та диспетчерам) опанувати навички 

ефективного професійного спілкування. Це на-

вчання має на меті конкретні і прогнозовані цілі. 

Одна із таких цілей полягає у створенні комфор-

тних умов навчання, таких, під час яких курсант 

відчуває свою успішність, свою інтелектуальну 

спроможність, що робить сам процес навчання 

продуктивнішим. В цій моделі навчання виклю-

чається домінування будь-якого учасника навча-

льного процесу або будь-якої ідеї. Із об’єкта 

впливу курсант стає суб’єктом взаємодії, він сам 

активно бере участь в процесі навчання, слідую-

чи своїм індивідуальним маршрутом навчання. 

В багатьох дослідженнях розкриваються або 

загальні питання професійної діяльності авіацій-

них спеціалістів, або ж конкретні завдання їхньої 

практичної підготовки до ведення радіообміну 

англійською мовою. Загальної ж характеристики 

процесу професійного спілкування в системі 

«пілот-диспетчер» або ж «пілот-пілот», майже, 

не спостерігається. Сучасне бачення проблеми 
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мовленнєвої підготовки авіаспеціалістів полягає 

в тому, що вона не може зводитися лише до опа-

нування фразеологією радіообміну, в її основі 

повинні лежати загально мовленнєві вміння, які 

є необхідною складовою професійної надійності 

пілотів та диспетчерів. 

В Україні недостатньо наукових досліджень, 

які б пропонували цілісну систему підготовки 

майбутніх пілотів і диспетчерів до професійного 

спілкування. Тому провідним завданням залиша-

ється дослідити яким чином інформаційно-

комунікативні технології позначаються на номе-

нклатурі тих загально мовленнєвих умінь, що 

повинні бути сформовані у майбутніх авіаспеці-

алістів задля здійснення ними професійної ко-

мунікації [2]. 

Наразі підготовка курсантів льотних навчаль-

них закладів, а саме пілотів і диспетчерів, має 

відбуватись з обов’язковим урахуванням новіт-

ніх технологій освіти: ті, що спрямовані на осо-

бистісний та комунікативний підхід. Особистіс-

ний тип спілкування спрямований на глибоку 

зацікавленість навчаючого, визнання самостій-

ності його особистості, розвиток його відчуття 

відповідальності за кожне вимовлене слово в 

процесі професійної діяльності. Комунікативний 

компонент, виражений особистісним спілкуван-

ням, дозволить викладачу й курсанту: 

– установлювати міжособистісні зв’язки; 

– погоджувати їх взаємодії; 

– вибирати оптимальний стиль спілкування в рі-

зних ситуаціях; 

– опановувати засоби вербального та невербаль-

ного спілкування [3]. 

Отже, аби забезпечити міжнародну авіацію 

високоякісними спеціалістами, необхідно під час 

їхнього навчання у вищих навчальних закладах 

акцентувати увагу на прищепленні знань, умінь і 

навичок професійного спілкування майбутніх 

авіаційних фахівців. В період навчання курсан-

тів в льотній вищій школі, викладачі можуть 

лише сподіватись на їх сумлінність та справжнє 

бажання стати спеціалістами своєї галузі. Зі сво-

го боку викладачі мають усіляко сприяти ви-

вченню і засвоєнню необхідного матеріалу та 

обов’язково слідувати сучасним інтерактивним 

технологіям навчання. Така методика є особливо 

важливою в процесі вивчення професійної анг-

лійської мови. Саме інтерактивність викладача 

та курсантів дасть можливість відчути реаль-

ність та специфіку спілкування льотного персо-

налу, навчити їх не губитись в авіаційному між-

народному середовищі, а в необхідній позаштат-

ній ситуації акумулювати свої комунікативні 

можливості та уникнути катастрофи. 
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Нечепорук Я.С. Интерактивное обучение, как эффективный метод подготовки пилотов и диспетчеров к 

профессиональному общению 

Аннотация. В статье охарактеризована проблема владения авиаспециалистами профессиональным английским 

языком и подготовки курсантов лётных учебных заведений (пилотов и диспетчеров) к будущему профессио-

нальному общению. Учитывая снижение количества авиационных происшествий по техническим причинам, 

эксперты по безопасности полётов продолжают изучать детали и процессы, из-за которых возникают аварии и 

катастрофы. Благодаря быстрому техническому прогрессу, механические неисправности воздушных судов 

отошли на второй план. Теперь повышенное внимание начали уделять человеческим факторам, которые чаще 

становятся причиной катастроф. Одним из таких факторов является качество профессионального общения в си-

стеме «пилот-диспетчер». Рассказано о том, что международным экипажам, для которых английский язык яв-

ляется иностранным, намного сложнее вести профессиональное общение в условиях стресса, особенно во время 

аварийных ситуаций. Этот языковой барьер может привести к неправильному пониманию и негативно влиять 

на безопасность полёта. В процессе межкультурного общения, даже если оно осуществляется на одном языке, 

следует не допускать недопониманий, а щепетильно придерживаться требований стандартной фразеологии и 

соответственных правил радиообмена. Также в статье приведены толкования понятия «профессиональное обра-
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зование» разными научными деятелями. Отражена проблема подготовки квалифицированных авиационных 

специалистов. Причём «профессиональное образование» рассмотрено как способ самореализации, самовыра-

жения и самоутверждения личности в условиях современного времени. Предложены интерактивные педагоги-

ческие средства, которые улучшают подготовку курсантов к профессиональному общению. Говоря о модерни-

зации образования, нельзя не упомянуть проблему интерактивных методов обучения, актуальных в настоящее 

время. Это методы и средства обучения, используемые преподавателем для активизации учебного процесса, 

самостоятельной работы студентов и имеющие обязательно обратную связь: проблемные лекции, семинары-

дискуссии, разбор конкретных педагогических ситуаций, деловые игры. Заостряется внимание на том, что ак-

тивные методы обучения являются одними из наиболее перспективных путей подготовки современного авиа-

ционного специалиста, потому подготовку следует основывать на принципах проблемности и моделирования 

профессиональной деятельности. Статья акцентирует внимание на том, что повышение качества образования 

определяется обязательным умением преподавателей использовать инновационные методы обучения и отказы-

ваться от передачи знаний в монографической форме. 

Ключевые слова: профессиональное общение, профессиональное образование, интерактивное обучение, 

авиационные специалисты, пилот, диспетчер  

 
Necheporuk Y. Interactive education as an effective mean of pilots and controllers preparation for professional 

communication 

Abstract. This article describes the problem of professional English language usage by aviation specialists and the 

problem of preparation cadets of flight institutions (pilots and controllers) for their future professional communication. 

Taking into account that the number of aviation accidents, because of technical failure is decreasing, flight safety ex-

perts continue to study the details and processes which cause the damages and crashes. Due to fast moving technical 

progress, mechanical failures have moved to the background. Now higher attention is drawn to the human factors, 

which frequently become the real reason of disasters. One of such factor is an effective professional communication be-

tween pilot and controller. It was mentioned that it is very difficult for foreign crews to hold the radio communication 

during stress cases and emergency situations. This language boundary may lead to misunderstanding and negatively in-

fluence on flight safety. In process of international communication, even if it is accomplished in common language, 

aviation specialists must follow the standard phraseology requirements. The article also explained the notion of «profes-

sional education» by different scientists. It reflects the problem of qualified aviation specialists training. «Professional 

education» is considered as a mean of personal self-realization and self-affirmation in modern world conditions. This 

article suggests the implementation of interactive pedagogical methods, which improve cadets’ preparation for future 

professional communication. Speaking about modernization of education it is impossible not to mention the problem of 

current streams in education such as interactive methods. These methods are used by teachers in order to activate train-

ing process, provoke individual work of students and obligatory to get their feedback. Teachers try to implement mod-

ern educational method by means of problematic lectures, seminar-discussion, specific case-studies, business games etc. 

The attention is focused on fact that active educational methods are the most promising ways in order to train current 

aviation specialist. Such education is based on case-study activities and simulation the situations from their real-life pro-

fessional activity. The article pays attention to the quality of education and obligatory insists that teachers use innova-

tion educational methods and refuse one-way lectures. 

Keywords: professional communication, professional education, interactive education, aviation specialists, pilot, 

controller 
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Конкурентоспособность будущих выпускников вузов  

в контексте философии профессионального образования
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Аннотация. Проанализированы функции профессионального образования, доминирующими признаны такие 

как: становление личности выпускника вуза в контексте его социализации, духовности, творческого развития с 

одной стороны и экономической, как воспроизводство квалифицированной рабочей силы конкурентоспособной 

в условиях рыночной экономики. Выделены две различных тенденции относительно взаимоотношений между 

государством и соответствующими системами образования: первая предусматривает, что темпы развития обра-

зования и степень ее государственной поддержки должны определятся социально-экономическим состоянием 

общества; вторая тенденция выявляется в приоритетной поддержке системы образования, в основе которой 

признание ее ключевой роли при решении экономических и социальных проблем в обществе. Рассмотрены ка-

чественные параметры модели конкурентоспособного специалиста, в условиях изменчивой динамики экономи-

ческой среды. Выделены три составляющие комплексного подхода к формированию конкурентоспособности 

будущего специалиста, среди которых техническая или технологическая, экономическая и социально-

организационная. Предложены пути повышения качества подготовки будущих специалистов, которые смогут 

сформировать их конкурентоспособность на рынке труда, одновременно удовлетворяя потребности современ-

ного общества. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, качество профессиональной подготовки студентов, философия 

профессионального образования. 

 

Интеграция Украины в Европейское и мировое 

сообщество, социально-экономические и духов-

ные процессы, которые происходят в обществе, 

переход к рыночным методам управления тре-

буют понимания, что трудовые ресурсы – это ре-

альный товар на рынке труда, где все больше 

утверждается принцип конкуренции. Следует 

подчеркнуть, что этот товар, чтобы соответство-

вать спросу, должен быть конкурентоспособным, 

то есть иметь высокое качество профессиональ-

ной подготовки, соответствующий имидж 

(например, диплом «брендового» ВУЗа или спе-

циальность, которая пользуется высоким спро-

сом и т.п.). 

Если проблема профессионализма всегда бы-

ла в центре внимания отечественной системы 

образования, то другие параметры „достижения 

успеха”, то есть конкурентоспособность лично-

сти будущего специалиста не были предметом 

целенаправленного формирования в высшей 

школе, что и служит обоснованием актуальности 

исследования данной проблемы. 

Общеизвестным является тот факт, что обра-

зование дает необходимые знания и умения, ко-

торые способствуют формированию научного 

мировоззрения, развития способностей, адапта-

ции к изменениям форм деятельности. Образо-

вание ускоряет процесс адаптации человека к 

социальным условиям, в которых преобладает 

фактор неопределенности, активно способствует 

коррекции моральных качеств личности. 

Следовательно, становление личности в кон-

тексте ее социализации, духовности, нравствен-

ности, творческого развития и т. п. – одна из до-

минирующих функций образования. В то же 

время, не менее важна и другая ее функция – 

экономическая, как воспроизводство квалифици-

рованной рабочей силы, конкурентоспособной в 

условиях рыночной экономики. Успешная реали-

зация вышеприведенных функций образования, 

по меньшей мере, возможна на основе наличия 

достаточных ресурсных условий для качествен-

ной деятельности образовательной отрасли. 

Как известно, выделяют две разных тенден-

ции относительно взаимоотношений между гос-

ударством и существующими системами образо-

вания. Первая предусматривает, что темпы раз-

вития образования и степень ее государственной 

поддержки должны определяться социально-

экономическим состоянием общества. Вторая 

тенденция выявляется в приоритетной поддерж-

ке системы образования, в основе которой при-

знание ее ключевой роли при решении экономи-

ческих и социальных проблем общества. В дей-

ствительности, для нашего государства харак-

терна и до этого времени не преодолена первая 

тенденция, которая базируется на остаточном 

подходе государства к проблемам образования. 

Последнее не только не способствует повыше-

нию качества образовательных услуг, но и в зна-

чительной мере тормозит общественное разви-

тие. В этом аспекте показательны данные еже-

годного социологического мониторинга «Україн-

ське суспільство» [4], который проводился со-

трудниками Института социологии НАН Украи-

ны, результаты которого относительно образова-

ния и знаний за период 2002-2010 годы, распре-

делись следующим образом (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Образование и знание (доля, % тех, кому достаточно указанного) 

№ п/п                                                                             Год 

 

Позиции мониторинга (оценка в %) 
2002 2005 2008 2010 

1 Соответствие работы профессиональному уровню образования 19,6 23,5 32,0 24,6 

2 Современные экономические знания 11,6 15,4 21,2 19 

3 Современные политические знания 14,6 35,0 24,4 22,4 

4 Возможность дать детям полноценное образование 6,2 8,9 15,6 11,2 

5 Умение жить в новых современных условиях 17,1 23,8 28,4 28,4 

6 Возможности работать с полной самоотдачей  28 34,3 39,3 37,5 

7 Уверенность в своих силах 31,3 34,8 40,4 42,1 

8 Решительность в достижении своих целей 27 31,9 37,5 34,9 

10 Инициативность и самостоятельность при решении проблем 32 39,1 45,2 43,3 

 

Приведенный фрагмент полученных стати-

стических данных подтверждает, с одной сторо-

ны, определенную стабильность общественного 

развития нашего государства, ведь динамика ко-

лебаний показателей (в %) относительно пози-

ций мониторинга в целом незначительная хотя и 

проявляется негативная тенденция относительно 

2008 года. С другой стороны, небольшие значе-

ния показателей (в %) относительно уровня со-

ответствия работы профессиональному образо-

ванию (24,6%), экономических (19%) и полити-

ческих знаний (22,4%) и возможности предо-

ставления детям полноценного образования 

(11,2%) указывают скорее на наличие системных 

кризисных явлений внутри самой системы обра-

зования. 

Последнее обусловлено не только растущими 

расходами и финансовыми ограничениями в гос-

ударственной поддержке образовательной отрас-

ли, но и недостаточным учетом таких явлений 

как глобализация, конкуренция, технологии, ко-

торые являются общепризнанными источниками 

трансформации европейской образовательной 

среды в целом и каждого государства в том чис-

ле. Именно поэтому актуальной является разра-

ботка таких теоретических и практических под-

ходов, которые, согласовываясь с современными 

требованиями к образованию в контексте влия-

ния глобализации, обеспечивали бы эффектив-

ность продвижения материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов и их рациональное исполь-

зование для достижения общественно и лич-

ностно обусловленных целей развития каче-

ственного национального образования.  

В частности, вступление Украины во всемир-

ную организацию торговли (ВТО) еще больше 

заострило конкурентную борьбу между пред-

приятиями (организациями) за сферу деятельно-

сти в определенном секторе экономики и потому 

выстоять, при таких условиях, возможно только 

применяя активную наступательную стратегию 

деятельности, которая, в свою очередь, нуждает-

ся в соответствующем кадровом обеспечении. 

Вместе с тем целесообразно отметить, что по 

статистическим данным, Украина является стра-

ной высоких стандартов образования. В среднем 

студенты тратят столько же времени на фор-

мальное образование, как и в странах с развитой 

экономикой. Доля учеников и студентов в воз-

расте от 15 до 18 лет, которые учатся стационар-

но, является одной из наибольших в мире. При 

поражающих количественных показателях в до-

кладе Комиссии «Голубой ленты» отмечается, 

что качество украинского образования становит-

ся все большей проблемой, в контексте обеспе-

чения конкурентоспособности будущих выпуск-

ников ВУЗов, как основного из приоритетных 

заданий профессионального образования. Это 

подтверждается тем, что уже сегодня на фоне 

общей тенденции относительно снижения базо-

вой подготовки выпускников общеобразователь-

ных школ, трансформации интересов молодежи 

и изменения мотивации в учебе и т.п. наблюдает-

ся жесткая конкуренция между дипломирован-

ными специалистами на отечественном рынке 

труда усилило поиски идей, целей и смысла в 

контексте конструирования технологических ос-

нов формирования конкурентоспособности сту-

дентов вузов. Целесообразно подчеркнуть, что, 

как правило, эти исследования связаны с вопро-

сами общих подходов к проектированию техно-

логий подготовки специалистов того или другого 

отдельного направления в современных услови-

ях (А. Денисова, Г. Кларин, А. Нисимчук, 

О. Падалка, Ю. Сурмин, А. Фурман и др.). 

При этом нередко уровень конкурентоспособ-

ности студентов ВУЗов идентифицируют с про-

фессиональной компетентностью будущих вы-

пускников. В частности, рассматривая профес-

сиональную компетентность как критерий каче-

ства подготовки выпускников вузов с позиций 

рекомендаций ЮНЕСКО следует отметить, что 
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суть концептуальных требований к профессио-

нальной компетентности сводится к расширению 

знаний, умений и навыков, необходимых непо-

средственно для увеличения эффективности тру-

да и в сфере жизнедеятельности в целом. При 

этом рекомендовано сместить акцент от овладе-

ния чисто производственными знаниями, умени-

ями и навыками и заменить их системным спек-

тром знаний, умений и навыков, в том числе и 

тех, которые необходимы для охраны и улучше-

ния здоровья, демографического развития, хра-

нения и развития национальных традиций и 

культуры; рационального использования при-

родных ресурсов, защиты окружающей среды и 

оценки экологического риска в процессе реали-

зации определенных производственных страте-

гий. Понятно, что реализация такого подхода в 

известной мере будет способствовать формиро-

ванию конкурентоспособности студентов вузов. 

В то же время, модель конкурентоспособного 

специалиста не ограничивается формальным по-

казателем уровня образования, 

т.е. приобретением совокупности профессио-

нальных знаний и умений согласно образова-

тельно-квалификационных характеристик и со-

ответствующей образовательно-

профессиональной программы его подготовки, 

потому что это лишь необходимы требования его 

профессионализма. В значительной мере, каче-

ственные параметры модели конкурентоспособ-

ного специалиста детерминируются интеллекту-

альным потенциалом личности, его инициатив-

ностью, саморазвитием, самоусовершенствова-

нием, потребностью в «know how» («знать как»), 

то есть уровнем его компетентности. 

Именно это и ориентирует всех участников 

учебно-воспитательного процесса на актуализа-

цию развития необходимых характеристик лич-

ности студентов, достаточный уровень сформи-

рованности которых в процессе профессиональ-

ной подготовки будет способствовать повыше-

нию конкурентоспособности выпускника вуза в 

условиях изменчивой динамики экономической 

среды. 

В этом аспекте целесообразно отметить мне-

ние учителей-практиков, слушателей курсов по-

вышения квалификации в Областном институте 

последипломного педагогического образования 

(г. Полтава, Украина) относительно качеств, при-

сущих конкурентоспособной личности, которая 

отслеживалась автором в течение трех лет при 

проведении спецкурса «Философия образования 

для демократии». Полученная информация пред-

ставлена в табл.2. 

В таблице 2 представлен достаточно широкий 

спектр качеств, но преимущественно личност-

ных, которые, как правило, начинаются форми-

роваться в раннем возрасте и корректируются в 

течение всей жизни. Целесообразно заметить, 

что эффективность обучения студентов (учени-

ков) зависит не только от непосредственных 

участников организации учебно-воспитательного 

процесса. Не менее важны в этом процессе роль 

семьи, научных центров и средств массовой ин-

формации и др. При этом образование родителей 

и эффективность учебы детей как базовой со-

ставляющей их будущей конкурентоспособно-

сти, тесно связанны между собой. 
 

Таблица 2. 

Оценка качеств конкурентоспособной личности учителями-практиками, % 

Характеристики конкурентоспособной личности 

Оценка учителей с разным стажем 

профессиональной деятельности  
Итоговый 

результат, 

% 1-5 лет 6-10 лет 10-20 лет 

1 Правовая грамотность 7 2  9 

2 Всестороннее развитие 4 4 2 8 

3 Саморефлексия и способность к анализу 5 4 2 11 

4 Коммуникативность 11 5 4 20 

5 Целенаправленность 2 9 2 13 

6 Креативность 5 4 5 14 

7 Профессиональная компетентность 5 5  10 

8 Уровень адаптации 2 2 4 8 

9 Высокая профессиональная мотивация  5 2 7 

 

Вполне очевидно, что социально активные 

родители и образованные педагоги необходимое 

условие для успешного развития ребенка, учени-

ка, студента и т.д. Следовательно, именно про-

цесс непрерывного образования является той 

благодатной средой, которая может обеспечить 

развитие всех способностей индивидуума, вклю-

чая формирование конкурентоспособности, как 

подготовку к выполнению разнообразных соци-

альных и профессиональных обязанностей в бу-

дущем. 

В то же время, вне поля зрения учителей-
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практиков остались такие важные качества кон-

курентоспособной личности как самостоятель-

ность в получении знаний, умение решать раз-

нообразные проблемы и анализировать инфор-

мацию, полученную из разных источников, т.е. 

владеть критическим и творческим мышлением. 

В частности, следует подчеркнуть, что спо-

собность к самостоятельным суждениям и реше-

нию разнообразных проблем принадлежат, по 

мнению современных работодателей, к важней-

шим качествам. И это не случайно, потому что 

именно эти качества накладывают отпечаток на 

процесс поиска и принятия взвешенного реше-

ния. 

Понятие конкурентоспособности специалиста 

практически не разработано в современной педа-

гогике. Вместе с тем конкурентоспособность 

специалиста есть, по нашему мнению, интегра-

тивной характеристикой его профессиональной 

подготовки с достаточной степенью конструк-

тивности, которая базируется на: осознании его 

собственной роли в социальных превращениях; 

использование его аналитических и прогности-

ческих функций относительно динамики изуча-

емых процессов; возможности и оценке влияния 

на возможный результат, что и может быть по-

ложено в основу проектирования всей учебной 

деятельности в вузах. Для более детального вы-

яснения сути понятия конкурентоспособности 

воспользуемся аналогичным, но относительно 

товаров. 

За Д.В. Чернилевским конкурентоспособ-

ность товара – это относительная и обобщенная 

характеристика товара, которая отображает его 

выгодные отличия от товара-конкурента по сте-

пени удовлетворения потребительских качеств и 

по уровню расходов на ее обеспечение. 

В контексте выше отмеченного понятия, важ-

ным является то, что абитуриенты и студенты 

выступают в качестве потребителей (покупате-

лей) образовательных услуг, хотя в то же время 

выпускники вузов – это специфический вид то-

вара, представляющий собой продавцов знаний, 

профессиональных умений и навыков, которые 

вынуждены на рынке труда конкурировать за ра-

бочие места. 

При этом комплексный подход к формирова-

нию конкурентоспособности такого специфиче-

ского „товара” обеспечивается как минимум 

тремя составляющими, среди которых – техни-

ческая или технологическая, экономическая и 

социально-организационная составляющие. Ес-

ли спроектировать эти составляющие на профес-

сиональную подготовку будущего специалиста, 

то можно определенным образом очертить пара-

метры, которые обусловливают конкурентоспо-

собность будущего специалиста. 

Во-первых, технические или технологические 

параметры. 

Это наиболее жесткие параметры, куда можно 

отнести: направление профессиональной подго-

товки и специализацию; объем усвоенной про-

граммы (в часах, учебных дисциплинах, моду-

лях, кредитах); уровень подготовки и соответ-

ствие государственному (отраслевому) стандар-

ту; сфера использования; получаемый документ 

(диплом бакалавра или магистра) и т.п. 

Во-вторых, экономические – расходы на под-

готовку специалиста с учетом всех аспектов. 

В-третьих, социально организационные, сре-

ди которых: социальная структура потребителей 

(в нашем случае выпускники и работодатели); 

национальные и региональные особенности в 

организации производства (этот аспект учитыва-

ется путем разработки соответствующих спец-

курсов отнесенных к вариативной части про-

граммы профессиональной подготовки); сбыта, 

то есть трудоустройство и презентацию будущих 

специалистов. 

Следовательно, понятие конкурентоспособ-

ности будущего специалиста приводит к наибо-

лее сложной проблеме: какие способности, ха-

рактеристики, качества, знания и умения будут 

гарантировать конкурентоспособность выпуск-

ника ВУЗ на рынке труда? 

При этом попутно возникает вопрос: 

– что должно измениться в вузовской подго-

товке специалистов, чтобы обеспечить им воз-

можность реализовывать свой личностный и 

профессиональный потенциал, то есть быть кон-

курентоспособными на рынке труда одновре-

менно удовлетворяя потребности общества? 

Решение этого вопроса, по нашему мнению, 

лежит в двух плоскостях: 

1. Это совершенствование системы государ-

ственных и в том числе отраслевых стандартов 

относительно требований к профессиональной 

подготовке специалистов соответствующего 

профиля; диверсификации учебных планов с 

учетом потребностей личности, отдельных хо-

зяйственных субъектов, общества, государства и 

евроинтеграционных тенденций в целом.  

2. Разработка и реализация современных об-

разовательных технологий, которые отвечают 

требованиям стандартов и гарантируют дости-

жение необходимого качества. Именно послед-

нее и нуждается в реализации в учебном процес-

се комплексной личностно ориентированной со-

ставляющей, которая соединяет высокий уровень 

профессионализма с универсальностью полу-

ченных знаний, умений и навыков, и, по мнению 

международного сообщества, признаются необ-

ходимыми для работы в ХХІ ст. Среди них: ос-

новные умения (чтение, письмо, арифметика, 
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слушание и вещание); мыслительные умения 

(творческое рассуждение, решение проблем, до-

казательство, цель познания и системное мыш-

ление); информационные умения (приобретение 

и оценивание информации, ее организации и 

поддержка, интерпретация и обобщение, обра-

ботка на компьютере); умение управления ресур-

сами; межличностные умения (формирование 

команды, организация обучения, ведение перего-

воров и лидерство); личностные умения (ответ-

ственность за себя, чувство собственного досто-

инства и честности (целостности)) [3]. 

Целесообразно отметить, что овладение сту-

дентами выше отмеченными умениями, как ос-

новы их будущей конкурентоспособности на 

международном рынке труда, происходит не 

только в процессе обучения профессионально-

ориентированным и специальным дисциплинам 

в вузе, но и за счет математической подготовки в 

том числе. 

Необходимым при этом есть понимание, что 

положительную динамику этого процесса в зна-

чительной мере сможет обеспечить изменение 

концептуальных подходов к управлению систе-

мой профессиональной подготовки будущих 

специалистов в вузе, которая базируется на сле-

дующих позициях, а именно: 

– это проведение региональных маркетинго-

вых исследований относительно динамики по-

требностей рынка труда и разработка более чет-

кой структуры квалификационных требований к 

определенной специальности.  

– предоставление каждому студенту в про-

цессе обучения необходимой помощи в осозна-

нии и корректировке, в соответствии с личной 

мотивацией и реальными потенциальными воз-

можностями, функциональной компоненты его 

будущей профессиональной деятельности. 

– прогнозирование необходимых компетент-

ностей будущих специалистов с учетом «скры-

тых потребностей» в контексте различных сце-

нариев экономического развития страны.  

Особое внимание в разработке управленче-

ской стратегии приобретает усиление интегра-

тивной основы организации профессиональной 

подготовки в контексте европейских тенденций, 

что в свою очередь предполагает активное со-

трудничество с экспертами-профессионалами в 

соответствующей области знаний. 
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Nichugovskaya L. The competitiveness of future university graduates in the context of the philosophy 

of vocational education 
Abstract. Study of the problem of formation of the competitiveness of future graduates allowed, in the con-

text of the philosophy of vocational education to regard, graduates regarded as real goods, which should be 

relevant in today's job market. The functions of vocational education has been analyzed, the dominant were 

recognized such as the personality of the graduates in the context of his socialization, spirituality, creative 

development on the one hand, and economic, as the reproduction of skilled labor in a competitive market 

economy. Two different trends regarding the relationship between the state and the respective education sys-

tems had been revealed: the first provides that the rate of development of education and the degree of gov-

ernment support should be defined by socio-economic condition of society, the second trend is revealed in 

support of the priority of the education system, which is based on the recognition of its key role in solving 

economic and social problems in the society. In fact, four our state it is typical to this time not overcome the 

first trend, which is based on the residual state approach to solving the problems of education, leading to the 

presence of systemic crisis in the education system itself. Therefore urgent is the development of theoretical 

and practical approaches, which, according with the modern requirements for education in the context of the 

impact of globalization would ensure the effectiveness of promoting physical, financial and human resources 

and their rational use in order to achieve social and personal-development of quality-related goals of national 

education . To a considerable extent the later determines the quest for ideas, goals, and meaning in the con-

text of the design process of forming the foundations of competitiveness of university students. Qualitative 

parameters of the model of competitive specialist in a volatile economic environment dynamics are consid-

ered. Three components of a comprehensive approach to the formation of the future competitiveness of the 

specialist, including technical or technological, economic and social organization had been identified. The 
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ways to improve the training of future professionals who will be able to form their competitiveness in the la-

bor market, while meeting the needs of modern society are suggested. 

Keywords: competitiveness, the quality of the training of students, the philosophy of vocational educa-

tion. 
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Індивідуально-креативний підхід у неперервній професійній підготовці вчителів інформатики
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Анотація: Стаття присвячена проблемі використання індивідуально-креативного підходу у неперервній профе-

сійній підготовці вчителів інформатики. Розглянуто сутність індивідуально-креативного підходу, основні прин-

ципи його застосування та особливості реалізації на кожному з етапів неперервної професійної підготовки вчи-

телів інформатики. 

Ключові слова: креативність, індивідуально-креативний підхід, професійна підготовка вчителів інформатики 

 

Сучасне суспільство характеризується швидкоп-

линними змінами, пов’язаними зі стрімким роз-

витком і поширенням сучасних інформаційних 

технологій. Успішність інформатизації суспільс-

тва в цілому залежить, насамперед, від якості 

професійної підготовки вчителів інформатики, 

які є носіями комп’ютерної грамотності для всіх 

членів суспільства під час їхнього навчання у за-

гальноосвітніх школах. Саме шкільний курс ін-

форматики надає можливість учням отримати 

навички застосування комп’ютерів у навчально-

пізнавальній діяльності, формує основи алгори-

тмічного та логічного мислення, вводить дитину 

у світ сучасних інформаційних технологій. 

Слід зазначити, що професійна підготовка 

вчителів інформатики характеризується суттє-

вим динамізмом, пов’язаним з інтенсивним роз-

витком інформатики як наукової дисципліни. 

Цим визначається необхідність постійного вдос-

коналення основних положень концепції змісту 

фахової підготовки вчителів інформатики. Саме 

тому їхня професійна підготовка повинна відпо-

відати сучасним вимогам. 

Проблема розвитку креативності вчителів, у 

тому числі інформатики, є однією з основних у 

педагогіці, оскільки сучасне суспільство потре-

бує від майбутніх фахівців нових нестандартних 

ідей, пошуку оригінальних шляхів їх втілення, 

подолання шаблонів і стереотипів мислення. 

Педагогічні та психологічні аспекти розвитку 

творчих здібностей особистості, формування її креа-

тивного потенціалу досліджували В.І. Андрєєв, 

Д.Б. Богоявленська, Е. Боно, М. Волах, Дж. Гілфорд, 

В.Д. Дружинін, О.І. Кульчицька, О.Н. Лук, 

О.М. Матюшкін, В.О. Моляко, Я.О. Пономарьов, 

В.А. Роменець, С.О. Сисоєва, Р. Стернберг, 

Б.М. Теплов, Е. Торренс та інші науковці. 

Поняття креативності нерозривно пов’язане з 

творчою діяльністю, яка породжує щось якісне 

нове для творця або суспільства в цілому. Як 

відзначає Д.Б. Богоявленська, принципова спон-

танність творчого процесу робить його практич-

но невловимим для природно-наукових методів. 

Креативність – це загальна особливість особис-

тості, яка впливає на творчу продуктивність не-

залежно від сфери прояву особистої активності 

[1, с. 19]. 

Під креативністю вчителя інформатики ми 

розуміємо інтегральну якість, що визначає здіб-

ність особистості до генерування оригінальних, 

неповторних, новаторських ідей для вирішення 

різноманітних фахових педагогічних завдань, які 

виникають у навчально-виховному процесі. Во-

на характеризується здатністю вчителя своєчас-

но побачити педагогічну проблему, розробити 

творчі шляхи її рішення і діяти не за шаблоном, 

а оригінальним, притаманним саме йому спосо-

бом. 

Ми твердо переконані, що на сучасному етапі 

розвиток креативних якостей вчителів, зокрема 

інформатики, повинен розглядатися винятково в 

контексті неперервної професійної освіти, тобто 

впродовж усього життя педагога. Під непере-

рвною педагогічною освітою розуміють систему 

підготовки педагогічних кадрів для загальноос-

вітніх навчальних закладів усіх типів, яка перед-

бачає єдність трьох етапів: довузівська профе-

сійна підготовка, фундаментальна професійна 

підготовка у педагогічних вищих навчальних за-

кладах і післядипломна освіта педагогічних пра-

цівників [5, с. 11]. Цей процес має здійснюватися 

з урахуванням індивідуальних психолого-

педагогических якостей кожного вчителя, тобто 

на основі індивідуально-креативного підходу. 
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На думку І.А. Зязюна [4] індивідуально-

креативний підхід полягає в наступному: орієн-

тації підготовки на самореалізацію майбутнього 

вчителя у професійній сфері; ціннісно-смисло-

вому розумінні вчителя як педагогічної індиві-

дуальності, задача розвитку якої вирішується в 

ході учіння; моменті творення вихователя з кож-

ного студента шляхом актуалізації його сутніс-

но-родової здатності й потреби у виконанні ви-

ховних функцій; цільовій установці на форму-

ванні особистості креативного типу, для якої пе-

дагогічна творчість, «вихід за усталені стереоти-

пи» стає способом професійного буття; варіати-

вно-пошуковому характері процесу підготовки, 

де активними «співучасниками» формування 

змісту учіння є самі студенти. 

Сутність індивідуально-креативного підходу 

в професійній підготовці вчителя насамперед 

полягає в розвитку індивідуальної, самобутньої 

та неповторної особистості педагога. Від «стан-

дартної», «нормативної» особистості, не збага-

ченої своєю індивідуальністю, суспільство 

отримує набагато менше, ніж від людини з інди-

відуальною, креативною позицією. Саме індиві-

дуально-креативних підхід у професійній підго-

товці вчителів, у тому числі інформатики, забез-

печує безпосередню мотивацію навчально-

виховного процесу, спонукає вчителя до актив-

ного саморозвитку. Це надає можливість кожно-

му педагогу отримати задоволення від усвідом-

лення власного професійного зростання й розви-

тку, наближення до поставленої мети. Таким чи-

ном, індивідуально-креативний підхід забезпе-

чує створення сприятливих умов для успішної 

самореалізації вчителя, розвитку його творчих 

можливостей. 

Реалізація індивідуально-креативного підходу 

перш за все передбачає формування у вчителів 

власного «Я». Це, у свою чергу, пов’язано з пе-

ребудовою мотиваційної сфери педагога, резуль-

татом якої стає усвідомлення прагнення до вдос-

коналення професійних знань, умінь й навичок. 

При цьому вчитель, зокрема інформатики, як 

суб’єкт саморозвитку, повинен володіти такими 

якостями: прагненням до перманентного фахо-

вого самовдосконалення; здатністю формулюва-

ти завдання саморозвитку та виробляти страте-

гію й тактику їх досягнення; спроможністю са-

мостійно здобувати навчальну й професійну ін-

формацію та успішно використовувати її в на-

вчально-виховному процесі; здібністю відшуку-

вати нові, нестандартні шляхи вирішення освіт-

ніх завдань. 

До основних принципів підготовки педагога в 

контексті індивідуально-креативного підходу 

належать: 

– професійно-особистісне авансування, що 

спирається на факт наявності людиноутворюва-

льного потенціалу в кожного індивіда і можли-

вість його актуалізації в процесі вузівського 

учіння; 

– суб’єктивацію змісту, що передбачає інди-

відуально-пошуковий режим формування й опа-

нування змісту підготовки; 

– інтеграцію педагогічної теорії й практики в 

індивідуально-особистісному досвіді при випе-

реджувальній ролі теоретичного знання, що від-

повідає тенденціям взаємодії теорії і практики, 

забезпечуючи цілеспрямованість, прогностич-

ність діяльності вчителя у постійно змінних 

освітніх ситуаціях; 

– креативність професійної поведінки, що 

орієнтує на підготовку вчителя в системі творчо-

го ставлення до педагогічної реальності через 

створення індивідуально-креативних форм про-

фесійної діяльності й взаємин; 

– рух від цілісних інтегрованих характерис-

тик особистості педагога до конкретних умінь і 

навичок, що пов’язано зі специфікою професії 

типу «людина – людина» і логікою формування 

професійної поведінки із передбаченням динамі-

ки у тріаді «відношення – свідомість – діяль-

ність»; 

– випереджувальна парадигма, що забезпечує 

підготовку, прогностичну по відношенню до 

змінної педагогічної реальності й актуального 

рівня професійної готовності [4]. 

Індивідуально-креативний підхід у професій-

ній підготовці вчителів інформатики забезпечує 

досягнення особистісного рівня оволодіння спе-

ціальністю кожним педагогом, а формування йо-

го творчої індивідуальності пов’язане з профе-

сійним розвитком особистості. Оригінальний, 

неповторний стиль педагогічної діяльності вчи-

теля свідчить про рівень сформованості його 

творчої індивідуальності. Це дозволяє йому най-

більш успішно вирішувати фахові завдання, що 

виникають у навчально-виховному процесі. 

Під індивідуально-креативним підходом у 

неперервній професійній підготовці вчителів ін-

форматики ми розуміємо відбір змісту, методів і 

форм навчання педагогів протягом життя з ме-

тою розвитку їхньої креативності на основі ура-

хування індивідуально-психологічних особливо-

стей навчальної діяльності кожного з них. 

Як уже зазначалося, проблему професійної 

підготовки вчителів, у тому числі інформатики, 

на сучасному етапі необхідно розглядати в кон-

тексті неперервної професійної освіти, яка пе-

редбачає єдність трьох основних етапів: довузів-

ська підготовка, фундаментальна професійна пі-

дготовка у вищих педагогічних навчальних за-

кладах і післядипломна педагогічна освіта. Розг-
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лянемо особливості неперервної професійної пі-

дготовки вчителів інформатики на кожному з 

цих етапів на основі індивідуально-креативного 

підходу. 

На думку більшості сучасних дослідників, 

креативність людини особливо ефективно підда-

ється розвитку в періоди дошкільного й молод-

шого шкільного віку. Не дивлячись на дану від 

природи здібність до творчості, кожна людина 

може реалізувати її різною мірою. Тільки цілес-

прямоване навчання дозволить забезпечити ви-

сокий рівень розвитку закладених творчих здіб-

ностей людини. Тому саме на етапі дошкільної 

освіти слід розпочинати активний розвиток кре-

ативних якостей майбутніх фахівців, зокрема 

вчителів. 

На думку Л.Б. Єрмолаєвої-Томіної, на етапі 

довузівської підготовки розвиток творчих здіб-

ностей дітей має ґрунтуватися на таких принци-

пах: 1) уважно ставитися до будь-яких проявів 

творчої активності дітей, дозволяти їм вислов-

лювати свої творчі ідеї, допомагати зрозуміти 

свою креативність; 2) змінити внутрішній на-

стрій у ставленні до учнів, навчитися розпізнава-

ти потенційні творчі здібності в кожному з них; 

3) навчитися бачити творчі прояви учнів не тіль-

ки під час навчальних занять, але й у будь-якій 

іншій діяльності, тому що творчі здібності краще 

всього виявляються саме в тій діяльності, до якої 

у дитини є спеціальні здібності. Заохочення про-

яву спеціальних здібностей учнів сприяє форму-

ванню індивідуального стилю їхньої діяльності, 

що характеризується креативністю; 4) прагнути 

формувати в учнів високу самооцінку, яка сти-

мулювала б їх до творчої діяльності; 

5) розвивати власну креативність: для того, щоб 

розвивати творчі здібності учнів, педагог сам 

повинен бути творчою особистістю [2]. 

Як відомо, найкращою формою навчання ді-

тей є пізнавальна гра. Тому на цьому етапі треба 

використовувати такі форми уроків: ділова гра, 

яка може тривати як один урок, так і декілька 

занять; дидактична гра; логічна гра; рольові ігри 

(інсценування); ігрова організація навчального 

процесу з використанням ігрових завдань (урок-

змагання, урок-конкурс, урок-подорож, урок-

казка, урок-КВК); ігрова організація навчального 

процесу з використанням завдань, які зазвичай 

пропонуються на традиційному уроці (знайди 

помилку, постав правильно питання, що «в ко-

робочці лежить» тощо); використання гри на пе-

вному етапі уроку (знайомство з новим матеріа-

лом; закріплення знань, умінь, навичок; повто-

рення й систематизація вивченого); ігровий мо-

мент уроку (ребуси, кросворди, шаради тощо); 

різні види позакласної роботи (КВК, екскурсії, 

вечори, олімпіади тощо), які можуть проводити-

ся між учнями різних класів однієї паралелі та 

інші [6]. При навчанні учнів старших класів ба-

жано широко практикувати виконання учнями 

різноманітних творчих завдань. 

На етапі вузівської професійної підготовки 

майбутніх учителів інформатики доцільно вико-

ристовувати евристичні форми й методи навчан-

ня [3, 7], які активно стимулюють розвиток їх-

нього творчого потенціалу, сприяють формуван-

ню креативних якостей, індивідуального стилю 

педагогічної діяльності. Більш детально розгля-

немо основні з них, які, на нашу думку, сприя-

ють розвитку креативності майбутніх учителів 

інформатики: 

– метод аглютинації, який призначений для 

формування в студентів умінь поєднувати несу-

місні в реальному світі якості, властивості або 

частини об’єктів, наприклад, гарячий сніг, об’єм 

порожнечі, солодку сіль, чорне світло тощо. За-

стосування цієї методики сприяє розвитку в них 

фантазії, уяви, здатності до висування сміливих 

ідей та гіпотез. Цю методику доцільно викорис-

товувати під час проведення активних лекцій та 

практичних занять з інформатики та методики її 

викладання 

– мозковий штурм, основним завдання якого 

є збір найбільшої кількості ідей групи учасників 

колективного обговорення в невимушеній об-

становці. Він являє собою оперативний метод 

групового розв’язання проблеми на основі сти-

мулювання творчої активності, при якому учас-

никам обговорення пропонують висловлювати 

якомога більшу кількість варіантів її рішення. 

Після цього із загальної кількості висловлених 

ідей відбирають найбільш вдалі, які можуть бути 

використані на практиці. Цю методику доцільно 

й корисно використовувати під час проведення 

лабораторних робіт з інформатики в складі ма-

лих груп, коли кожен студент має можливість 

висунути власну ідею щодо розв’язання певної 

задачі, побудови алгоритму та його програмної 

реалізації. 

– метод синектики, який ґрунтується на мето-

ді мозкового штурму, інверсії, асоціацій тощо. 

Спочатку обговорюються загальні ознаки про-

блеми, висуваються і відхиляються перші рі-

шення, генеруються й розвиваються аналогії, ві-

дбираються альтернативи, відшукуються нові 

аналогії, знову повертаються до проблеми. Та-

кий метод є корисним під час проведення прак-

тичних занять із методики викладання шкільного 

курсу інформатики; 

– метод проектів, який орієнтує навчально-

виховний процес на активізацію навчальної дія-

льності студентів з урахуванням їх особистісних 

потреб та індивідуальних якостей. Метою проек-

тної діяльності в освіті вважають своєрідний пе-
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рехід від розвитку особистості до саморозвитку, 

розкриття її інтелектуального й креативного по-

тенціалу. На наш погляд, можливими формами й 

методами організації проектної діяльності під 

час навчання майбутніх учителів інформатики у 

вищі можуть бути: виконання проектів у малих 

групах або індивідуально, зазвичай, під час про-

ведення планових лабораторних робіт; закріп-

лення навчального матеріалу з конкретних тем у 

вигляді творчого завдання або підсумкове по-

вторення у вигляді проекту (під час виконання 

контрольних робіт, написання курсових та дип-

ломних робіт з інформатики або методики її ви-

кладання) тощо; 

– метод використання ігрових моментів, який 

можна використовувати під час проведення за-

нять будь-яких форм. Наприклад, під час прове-

дення практичних і лабораторних занять з інфо-

рматики студентам, особливо молодших курсів, 

можна запропонувати такі форми завдань: 

розв’язування чи складання тематичних кросво-

рдів, ребусів, шарад з інформатики чи методики 

її викладання; проведення конкурсів 

комп’ютерного малюнка; гра в шахи з 

комп’ютером; проведення тематичних вікторин 

тощо; 

– метод Дельфі, який дозволяє за допомогою 

опитувань, інтерв’ю, мозкових штурмів тощо 

досягти максимального узгодження думок групи 

дослідників при визначенні правильного рішен-

ня. Цей метод дозволяє уникнути відкритих зіт-

кнень між носіями протилежних поглядів, оскі-

льки виключає безпосередній контакт експертів 

між собою. Його можна використовувати, на-

приклад, при проведенні науково-практичних 

Internet-конференцій чи обговоренні проблем на 

відповідних форумах. 

Подібних методик можна перелічити багато. 

Усе залежить від фантазії викладача вищу і його 

бажання творчо працювати. 

І, нарешті, розглянемо етап післядипломної 

педагогічної освіти, яка має забезпечити періо-

дичне оновлення знань педагогів, яке, зазвичай, 

відбувається кожні п’ять років на курсах підви-

щення кваліфікації при інститутах післядиплом-

ної педагогічної освіти. Як відомо, основними 

організаційними формами проведення занять на 

курсах підвищення кваліфікації вчителів інфор-

матики можуть бути: лекційно-семінарські за-

няття, лабораторний практикум, дискусії, ділові 

ігри, проектна діяльність, профільні занурення, 

майстер-класи, круглі столи тощо. Звичайно, пе-

ревагу слід надавати евристичним формам і ме-

тодам проведення занять [3, 7], які найбільше 

сприяють розвитку креативних якостей педаго-

гів. Розглянемо основні з них, які, на наш пог-

ляд, доцільно використовувати в системі після-

дипломної освіти вчителів інформатики. 

По-перше, це стосується подання теоретично-

го матеріалу. Зазвичай, для цього використову-

ються лекційні заняття, а саме активні лекції, 

при проведенні яких вагома роль надається не 

викладачеві, а слухачам курсів. Серед них доці-

льно виділити такі: 

– лекція-бесіда, яка передбачає діалог лекто-

ра з аудиторією й забезпечує можливість вста-

новлення безпосереднього контакту лектора зі 

слухачами; 

– лекція-диспут, у процесі якої відбувається 

вільний обмін думками між лектором і аудито-

рією; 

– лекція-консультація, яка передбачає розг-

ляд найбільш складних питань навчальної дис-

ципліни; 

– проблемна лекція, протягом якої відбува-

ється вирішення певних фахових проблем; 

– лекція у вигляді «круглого столу», на яку, 

зазвичай, запрошують експертів і консультантів 

та деякі інші. 

З метою поглиблення й систематизації про-

фесійних знань, пізнавальних умінь, рефлексії, 

креативних здібностей слухачів, певну кількість 

годин навчально-виховного часу у системі піс-

лядипломної освіти вчителів інформатики доці-

льно відводити семінарським і лабораторним 

видам занять. При цьому частину з них варто ор-

ганізовувати й проводити у вигляді конференцій 

з обміну досвідом роботи, дискусійних круглих 

столів, ділових і організаційно-діяльнісних ігор, 

виконання проектів тощо. За такої організації 

вчителі мають можливість поділитися власним 

досвідом, обмінятися думками щодо окремих 

питань сучасної методики викладання шкільного 

курсу інформатики, презентувати власні техно-

логії навчання та обґрунтувати доцільність їх 

використання. 

Таким чином, індивідуально-креативний під-

хід сприяє створенню умов для самореалізації 

вчителів інформатики, виявлення й розвитку їх 

творчих здібностей, виробленню власних педа-

гогічних поглядів, неповторної технології діяль-

ності, формуванню креативного потенціалу. 
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Ovcharov S.M.  

Individual and creative approaches to continuous vocational training of information science teachers  

Abstract: The article is dedicated to the problem of application of individual and creative approaches while continuous-

ly training information science teachers. The article covers the notions of “creativity”, “individual and creative ap-

proaches”, “ creativity of information science teachers”. The gist of individual and creative approaches while training 

teachers and major principles of their application are described as well. Feasibility of studying the problem of vocation-

al training in the context of continuity is grounded. The article contains basic principles of training teachers using indi-

vidual and creative techniques: namely professional and personal advance, aiming professional training and a specific 

individual, combining pedagogical theory and practice in one’s personal experience, creative professional behavior, 

teacher’s advance from integrated skills to certain practical knowledge, forward paradigm of professional training. Spe-

cifics of realization of individual and creative approaches to continuous training of information science teachers 

throughout all its basic levels such as general education, basic vocational training in pedagogical colleges and post 

graduated education are displayed. The major forms and methods of performing classes at each of above mentioned 

levels are put under detailed review. The principles of development of creativity in children at the level of general edu-

cation and specifics of their realization are described. Feasibility of the application of game forms and methods such as 

class- travel, class-fairy tale, class-quiz and different role games when teaching in primary and elementary schools is 

grounded. Specific features of organizing educational process with future teachers of information science are consid-

ered. Heuristic methods of training, stimulating the development of creative potential within students, the formation of 

their creative qualities and individual style of pedagogical activity are characterized. Specific features of organizing the 

classes in the system of post-graduated education are described. The necessity in application of the methods such as ac-

tive lectures, business games, vocational immersion, master classes, round tables, projection activity when performing 

classes is grounded. 

Keywords: creativity, individual and creative approaches, vocational training of teachers. 

 

Овчаров С.М. Индивидуально-креативный подход в непрерывной профессиональной подготовке учите-

лей информатики 

Аннотация: Статья посвящена проблеме применения индивидуально-креативного подхода в непрерывной 

профессиональной подготовке учителей информатики. В статье рассмотрены понятия «креативность», «инди-

видуально-креативный подход», «креативность учителей информатики». Описаны сущность индивидуально-

креативного подхода в профессиональной подготовке педагогов и основные принципы его применения. Обос-

нована целесообразность рассмотрения проблемы профессиональной подготовки учителей, в частности инфор-

матики, в контексте непрерывного профессионального обучения педагогов, то есть на протяжении их жизни. 

Описаны основные принципы подготовки педагогов в контексте индивидуально-креативного подхода: профес-

сионально-личностное авансирование, суб’єктивация содержания профессиональной подготовки, интеграция 

педагогической теории и практики в индивидуально-личностном опыте, креативность профессионального по-

ведения, движение от целостных интегрированных характеристик личности педагога к конкретным умениям и 

навыкам, опережающая парадигма профессиональной подготовки. Дана характеристика особенностей реализа-

ции индивидуально-креативного подхода в непрерывной профессиональной подготовке учителей информатики 

на всех ее основных этапах: допрофессионального образования, базового профессионального образования в пе-

дагогических ВУЗах и последипломного педагогического образования. Детально рассмотрены основные формы 

и методы проведения занятий на каждом из этапов. Описаны принципы развития креативности детей на этапе 

допрофессионального образования и особенности их реализации. Обоснована целесообразность применения 

игровых форм и методов обучения дошкольников и школьников младших классов, а именно: урок-сказка, урок-

путешествие, урок-конкурс, разнообразные ролевые игры, разгадывание тематических кроссвордов и ребусов, 

выполнение творческих заданий. Рассмотрены особенности организации учебных занятий с будущими учите-

лями информатики в высшей педагогической школе. Дана характеристика эвристических методов обучения, 

которые активно стимулируют развитие творческого потенциала студентов, содействуют формированию их 

креативных качеств, индивидуального стиля педагогической деятельности. Среди них выделены такие методы: 

аглютинации, мозгового штурма, синектики, проектов, Дельфи. Описаны особенности организации занятий в 

системе последипломного педагогического образования. Обоснована необходимость применения таких мето-

дов проведения занятий: активные лекции, деловые игры, профильные погружения, мастер-классы, круглые 

столы, проектная деятельность и некоторые другие. 

Ключевые слова: креативность, индивидуально-креативный подход, профессиональная подготовка учите-

лей информатики. 
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Роль дискусії як методу навчання в підготовці майбутніх фахівців з міжнародної економіки

                                                      
1
 Остапенко Анна Костянтинівна,  

аспірантка кафедри педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту,  

Черкаський національний університету імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна 
 

Анотація: Статтю присвячено з'ясуванню ролі дискусії як методу навчання у професійній підготовці майбутніх 

фахівців з міжнародної економіки, основним підходам до класифікації дискусії серед традиційних та інновацій-

них методів навчання у вищій школі. 

Ключові слова: дискусія, методика проведення заняття з використанням дискусії. 

 

Початок ХХІ століття запам’ятається в історії 

освіти як визначний період інтенсивного розвит-

ку та якісних перетворень у сфері підготовки 

майбутніх фахівців, самоідентифікації націона-

льних систем вищої школи в умовах формування 

єдиного європейського освітнього простору. Не-

від’ємним компонентом навчального процесу в 

сучасних ВНЗ були й залишаються методи на-

вчання як упорядковані способи взаємо-

пов’язаної діяльності викладача і студентів, 

спрямовані на розв’язання навчально-виховних 

завдань вищої школи. У зв’язку з модернізацією 

національної системи вищої освіти вченими від-

буваються пошуки впровадження інноваційних 

методів і технологій у процес навчання майбут-

ніх фахівців. Важливе місце серед методів акти-

візації пізнавальної діяльності студентів посідає 

дискусія. 

Ю.К. Бабанський навчальні дискусії відно-

сить до першої підгрупи методів стимулювання 

й мотивації навчально-пізнавальної діяльності 

[2, с. 26]. 

А.М. Алексюк розглядає дискусію передусім 

як тематично спрямовану суперечку в академг-

рупі, однак, якщо дискусія підпорядкована дида-

ктичним цілям (наприклад, на семінарі), вона 

виконує функцію методу навчання [1, с. 474]. 

До групи методів стимулювання й мотивації 

учіння, зокрема першої підгрупи (методи стиму-

лювання інтересу до навчання), відносить навча-

льну дискусію й Н.Є. Мойсенюк [6, с. 315-318]. 

До групи методів стимулювання й мотивації 

учіння відносить метод навчальної дискусії й 

С.С. Пальчевський за умови відповідної підгото-

вки учнів чи студентів, яка полягає в опрацю-

ванні додаткової літератури з теми [10, с. 335]. 

Н.П. Волкова, характеризуючи методи про-

блемно-розвивального навчання, розглядає дис-

кусію як різновид (варіант реалізації) евристич-

ного методу. Проте автор рекомендує викорис-

товувати дискусію на заняттях у поєднанні з ев-

ристичною бесідою, дидактичною грою, поста-

новкою проблемних запитань та частковим по-

ясненням нового матеріалу викладачем [3, 

с. 316]. 

С.О. Смирнов, І.Б. Котова, Є.М. Шиянов у 

посібнику з педагогіки [12, с. 194-195] дискусію 

як організацію обговорення навчального матері-

алу подають у групі методів розвитку психічних 

функцій, творчих здібностей і особистісних яко-

стей тих, хто навчається, куди, окрім дискусії, 

входять творчі завдання; постановка проблеми 

чи створення проблемної ситуації; створення 

креативного поля; переведення ігрової діяльнос-

ті на творчий рівень. 

В. Оконь теж вважає дискусію активним ме-

тодом у навчальному процесі й виокремлює три 

види дискусії: 1) «побіжна», яка виникає стихій-

но під час розгляду або обговорення складних 

питань, що цікавлять учасників дискусії; 2) дис-

кусія, спрямована на формування переконань; 3) 

справжня навчальна дискусія, яка спеціально ор-

ганізовується для розгляду важливої дидактич-

ної проблеми [7, с. 274-275]. 

Г.О. Ковальчук, розглядаючи дискусію як 

спосіб передачі знань від викладача до студента 

й від студента до студента, відносить її до групи 

проблемних методів і називає такі різновиди, як 

дискусія, пов’язана з викладом, дискусія кругло-

го столу, групова дискусія, оглядова (загальна) 

дискусія, мозковий штурм [5, с. 97]. 

О.І. Пометун вважає дискусію ефективним 

методом у контексті технології інтерактивного 

навчання, виокремлюючи її різновиди: дискусія 

в малих групах, дискусія в загальному колі, кру-

глий сіл, засідання експертної групи (або пете-

льна дискусія, форум, симпозіум), концентричні 

кола, дискусія у стилі телевізійного ток-шоу, 

займи позицію, карусель, безперервна шкала ду-

мок, обмін проблемами, оцінювальна дискусія, 

павутинка дискусії, письмова (тиха) дискусія, 

письмові дебати, бліц-дискусія, мозковий 

штурм, торнадо та ін. [11, с. 116]. 

На думку автора, під час організації інтерак-

тивного навчання важливим є здійснення зв’язку 

між формою розташування меблів та використо-

вуваними методами навчання як обов’язкова 

умова успішного кінцевого результату. Так, для 

застосування різновидів дискусії оптимальними 

формами є прямокутник, коло й, особливо, «дис-
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кусійний клуб». Якщо форма кола вимагає роз-

міщення учасників дискусії без столів на стіль-

цях по колу, і викладач сідає разом зі студента-

ми, то «дискусійний клуб» – це така форма орга-

нізації заняття, за якою студенти розміщуються 

малими групами (4-5 осіб) навколо декількох 

столів, а між столами є вільний простір для пе-

ресування. Слабкими сторонами цієї форми, як 

вважає О.І. Пометун, є те, що викладачеві важко 

розподілити увагу між усіма групами учасників 

дискусії, тому контроль за роботою кожної гру-

пи ускладнений [Там само, с. 117]. 

Аналіз літератури показав, що в науковців ві-

дсутній єдиний погляд на визначення місця дис-

кусії у класифікації методів навчання у вищій 

школі, проте щодо трактування самого поняття 

дискусії думки вчених збігаються. 

Наприклад, як це визначає Т.Б. Гриценко, 

«дискусія – форма колективного обговорення на 

занятті в академічній групі, мета якої виявити іс-

тину через зіставлення різних поглядів, правиль-

не розв’язання проблеми. Під час такого обгово-

рення виявляються різні позиції, а емоційно-

інтелектуальний поштовх пробуджує бажання 

активно мислити» [4, с. 140]. 

За визначенням О.І. Пометун, дискусія як ін-

терактивний метод навчання сприяє розвитку 

критичного мислення тих, хто навчається, дає 

можливість обрати власну позицію, формує на-

вички аргументації та відстоювання своєї думки, 

поглиблює знання з обговорюваної проблеми 

[11, с. 116].  

Дидакти, які досліджували методику прове-

дення дискусії у вищій школі, сходяться також і 

у визначенні етапів під час дискусії. 

Г.О. Ковальчук пропонує виокремлювати вступ; 

формулювання проблеми з метою спонукання до 

мислення та виступів студентів за темою диску-

сії; власне дискусія; підбиття підсумків виклада-

чем [5, с. 98]. 

Г.О. Ковальчук, окрім основних етапів прове-

дення дискусії, виділяє у структурі заняття ще й 

кроки. Однак це стосується дискусії, що прово-

дяться в малих групах. Наприклад, 

Г.О. Ковальчук пропонує структуру заняття, на 

якому використовується метод дискусії, пред-

ставити в такому вигляді: Крок 1: Визначення 

проблеми. Поділ студентів на творчі групи. Ви-

бір лідерів у групах. Надання джерел інформації 

та окреслення спільних для них завдань. Крок 2: 

Ознайомлення груп із певними завданнями. 

Аналіз джерел інформації. Дискусія в творчих 

групах з приводу визначеного завданням рішен-

ня. Прийняття в групах оптимального 

розв’язання проблеми та його обґрунтування в 

кожній групі. Крок 3: Презентація лідерами ви-

сновків дискусії в творчих групах. Вибір опти-

мального розв’язання та обґрунтування обраного 

загального рішення проблеми. Підбиття підсум-

ків дискусії [5, с. 99]. 

Розглядаючи дискусію як ефективний метод 

групового навчання в контексті інтерактивної 

технології, О.І. Пометун теж пропонує у струк-

турі заняття та підготовки до нього виокремлю-

вати такі структурні компоненти, як кроки: Крок 

1: Планування дискусії. Вибір теми для обгово-

рення. Складання плану дискусії. Підготовка ви-

кладачем (учителем) матеріалу для домашньої 

самостійної роботи. Складання викладачем спи-

ску запитань, що допоможуть спрямовувати та 

привертати увагу учасників дискусії до пробле-

ми. Крок 2: Створення атмосфери довіри та вза-

ємодопомоги. Обговорення правил культури ве-

дення дискусії. Крок 3: Початок обговорення 

проблеми. Крок 4: Хід і завершення дискусії. 

Крок 5: Підбиття підсумків дискусії за схемою: 

Які найбільш переконливі аргументи обох сто-

рін? Перерахувати їх. Якщо під час обговорення 

виникли додаткові запитання, то вказати, де мо-

жна знайти інформацію [11, с. 116-117]. 

Для успішного проведення дискусії важливо, 

щоб викладач (або ведучий-студент) умів вста-

новлювати психологічний контакт між учасни-

ками дискусії. Викладач має враховувати досвід 

та рівень загальноосвітньої та фахової підготов-

ки студентів, чітко усвідомлювати, навколо яких 

моментів може розгорнутися суперечка. У 

зв’язку з цим, як рекомендують у літературі з 

професійної освіти, викладач під час дискусії 

повинен: 1) добре бути обізнаним з проблемою, 

зі складом учасників дискусії та методикою про-

ведення дискусійного дійства; 2) володіти сфор-

мованим умінням керувати дискусією, слухати 

доповідачів, аналізувати відповіді, узагальнюва-

ти та робити висновки; 3) мати авторитет серед 

студентів, бути тактовними і толерантним; 

4) стимулювати висловлювання міркувань, про-

дукування ідей; 5) роз’яснювати складні супере-

чливі питання з проблеми; 6) підтримувати дис-

кусію в потрібному руслі; 7) поважати чужу ду-

мку, навіть за умови, якщо викладач з нею не по-

годжується; 8) володіти потрібною інформацією 

та забезпечувати нею учасників дискусії; 

9) підбивати підсумки дискусії. 

Оскільки метод дискусії сприяє перетворен-

ню студента з об’єкта навчання в суб’єкт, тобто 

в рівноправного учасника навчального процесу, 

то й перед студентами постають обов’язкові 

умови: 1) бути готовими синтезувати й система-

тизувати отримані на попередніх заняттях знан-

ня для аналізу практичних ситуацій; 2) виявляти 

різноаспектні підходи до розв’язання проблем-

них питань; 3) аналізувати конструктивні ідеї 

вчених, провідних фахівців галузі щодо пошуків 
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стратегічних рішень; 4) активно спілкуватися в 

колективі, сперечатися, відстоювати свою дум-

ку, доводити власну позицію та спростовувати 

хибні думки тощо; 5) здійснювати рефлексію 

наприкінці дискусії. 

О.І. Пометун вважає, що кроки на занятті та 

взаємодія між керівником дискусії (а ним пере-

важно є викладач) та її учасниками залежать від 

різновиду самої дискусії. Наприклад, оцінюва-

льна дискусія, окрім названих вище кроків, 

включає ще й об’єднання студентів у два кола. 

Ті, які знаходяться в центрі, обговорюють про-

блему, а зовнішнє коло разом з викладачем спо-

стерігають за процесом і заповнюють спеціально 

підготовлену таблицю за прізвищами учасників, 

фіксуючи заохочувальні та штрафні бали. Кож-

ний зі спостерігачів завчасно отримує листок ін-

дивідуального оцінювання учасника дискусії, за 

яким йому доручено спостерігати. Наприклад, 

після проведення оцінювальної дискусії на тему 

«Вступ до митного союзу: всі «за» і «проти» ви-

кладачеві подають лист індивідуального оціню-

вання учасника дискусії в такому вигляді, як це 

показано в табл. 1. 
 

Таблиця 1 

Лист індивідуального оцінювання діяльності учасника дискусії Петренка О.В. 

№ 

п/п 
Вид діяльності 

Кількість отрима-

них балів 

1. Визначення позиції учасника в дискусії + 2 бали 

2. Формування сутнісного зауваження + 1 бал 

3. Використання доказів та джерел інформації + 2 бали 

4. Залучення до дискусії інших учасників + 1 бал 

5. Постановка проблемних запитань з метою подальшого розвитку дискусії + 1 бал 

6. Виявлення суперечностей в аналізі явищ + 2 бали 

7. Пасивна позиція під час дискусії – 1 бал 

8. Перебивання інших учасників – 1 бал 

9. Прагнення говорити лише самому – 1 бал 

10. Приниження гідності інших учасників – 1 бал 

11. Загальна кількість балів  

 

Важливим кроком у ході цієї дискусії є підра-

хування викладачем загальної кількості балів і 

виставлення оцінок кожному її учаснику та під-

биття підсумків. 

Інші кроки спостерігаємо в дискусії у стилі 

телевізійного ток-шоу, мета якої попрактикува-

тися в публічному виступі, аргументованому ви-

словлюванні своєї позиції, навчитися формулю-

вати твердження, добирати аргументи, відстою-

вати їх, спростовувати думки інших, сперечати-

ся. Для проведення такої дискусії обираємо те-

му, як наприклад, «Інтеграція України в Євро-

союз чи в митний союз?». Обрана тема вимагає 

реалізації таких кроків: Крок 1. Підготовка дис-

кусії: попереднє повідомлення теми для її учас-

ників; вибір 2-3 експертів, формування запитань 

для експертів; підготовка експертами довідкової 

інформації з теми дискусії; вибір ведучого ток-

шоу; обладнання аудиторії на кшталт студії 

(студенти сідають півколом перед експертами). 

Крок 2. Представлення учасникам дискусії веду-

чого та експертів. Крок 3. Повідомлення правил 

ток-шоу: 1) усі учасниками говорять коротко, 

конкретно; 2) слово для виступу може надавати 

лише ведучий; 3) зупинити промовця має право 

лише ведучий; 4) виступ експертів триває до 2 

хвилин; 5) учасники дискусії ставлять запитання 

експертам або роблять повідомлення не більше 1 

хвилини; 6) експерти можуть звертатися один до 

одного із запитаннями. Крок 4. Пропозиція за-

йняти позицію в ході прослуховування двох до-

повідей з діаметрально протилежними думками. 

Основні положення першої доповіді "Вплив 

Європейського союзу на зовнішньоекономічну ді-

яльність України". 

Міжнародні відносини України з Євросоюзом 

беруть свій початок з підписання 16 червня 1994 

року Угоди про партнерство та співробітництво 

(УПС), яка набула чинності 1 березня 1998 р., 

хоча термін її дії тривав до 28 лютого 2008 року. 

Однак Угода сприяла розширенню співробітни-

цтва з широкого кола політичних, торговельно-

економічних та гуманітарних питань і забезпе-

чила правову базу для здійснення політичного 

діалогу та визначила головні загальні цілі, 

пов’язані з торгівлею інвестиціями, сталим роз-

витком, співпрацею в економічній, соціальній, 

фінансовій, громадянській, науковій, технологі-

чний та культурній сферах. 

До позитиву від вступу України в ЄС відно-

симо: 1) політичні вигоди: участь в Європейсь-

кій колективній безпеці та гарантія територіаль-

ної недоторканості України; 2) економічні виго-

ди: макроекономічна стабільність, нові ринки 
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збуту для вітчизняних товарів та додаткові інве-

стиції в українську економіку, надання субсидій 

сільському господарству, зменшення митних та-

рифів та отримання позитивного сальдо торгіве-

льного балансу; 3) соціальні вигоди: ефективний 

захист прав людини в інститутах ЄС, відкриття 

кордонів для більшого пересування українців та 

розширення можливостей для освіти, праці, від-

починку та забезпечення високого рівня життя 

населення; 4) культурні вигоди: широкий доступ 

до інформаційного потенціалу Євросоюзу. 

Серед переваг можна виокремити також: 1) 

політичні переваги: стабільність політичної сис-

теми, адаптація національного законодавства до 

законодавства Євросоюзу, реформування недіє-

спроможного вітчизняного судочинства; 2) еко-

номічні переваги: забезпечення розвитку серед-

нього та малого бізнесу; упровадження стандар-

тів ЄС у виробництво, підвищення конкурентос-

проможності українських підприємств; 3) соціа-

льні переваги: формування середнього класу, 

реформування середньої та вищої освіти, охоро-

ни здоров’я, соціального захисту; 4) ідеологічні 

переваги: поширення української культури, на-

родних звичаїв і традицій в країнах Європейсь-

кого Союзу.  

Вступ України до Євросоюзу може мати не-

гативні наслідки. Їх згрупуємо як загрози і як 

недоліки. Насамперед розглянемо загрози: 1) по-

літичні: небезпека втягнення України в конфлікт 

цивілізацій, тобто між так званим Заходом і му-

сульманським населенням; 2) економічні: мож-

ливе переміщення до України шкідливих вироб-

ництв; 3) соціальні: поглиблення демократично-

го спаду, проблема незаконної міграції населен-

ня та відтоку висококваліфікованих вітчизняних 

фахівців; 4) культурні: падіння духовності, захо-

плення європейською культурою та мистецтвом, 

нехтування національними культурними тради-

ціями. 

До недоліків вступу України до Європейсько-

го Союзу відносимо такі: 1) політичні недоліки: 

можлива часткова втрата суверенітету, невизна-

ченість стратегії розвитку ЄС, погіршення відно-

син з країнами колишнього Радянського Союзу 

та іншими країнами світу; 2) економічні недолі-

ки: втрата конкурентоспроможності в певних га-

лузях виробництва та сільського господарства, 

складність переходу на європейський рівень ці-

ноутворення; 3) соціальні недоліки: ускладнення 

візового режиму із східними державами; 4) ку-

льтурні (ідеологічні) недоліки: розмивання наці-

ональної самобутності України. 

Із перерахованих переваг та недоліків вступу 

України до Євросоюзу робимо висновок про те, 

що цілі Євросоюзу так і України переважно ма-

ють однаковий характер, взаємодоповнюються, а 

отже, Україні є вигідним вступати до ЄС. Однак 

євроінтеграція як будь-яке об’єктивне явище має 

плюси й мінуси, пов’язані з процесом станов-

лення структури Євросоюзу і стратегії його роз-

витку. Україні необхідно під час вступу до ЄС 

врахувати саме позитивні моменти (Доповідь пі-

дготовлено на основі матеріалу [8, с. 71-81]).  

Основні положення другої доповіді "Вплив 

Митного союзу на зовнішньоекономічну діяль-

ність України". 

Створення митних союзів між державами – 

один з напрямів розвитку методів митно-

тарифного регулювання. Це інтеграційне 

об’єднання розв’язує проблему безмитної торгі-

влі між країнами-учасниками й надає можли-

вість встановити єдиний митний тариф для ви-

рішення проблеми транскордонного переміщен-

ня товарів. 

Митний союз є похідною від чисельних форм 

співробітництва на пострадянському просторі, 

одним із перших повноцінних економічних 

об’єднань. Митний союз є проектом економічної 

інтеграції чотирьох держав – Росії, України, Бі-

лорусі й Казахстану, який так і до цього часу за-

лишився нереалізованим. Формування Митного 

союзу розпочалося в середині 90-х років мину-

лого століття, коли Росія, Білорусь і Казахстан 

підписали угоду і до якої в березні 1996 року 

приєдналася Киргизія, а в лютому 1999 р. – Тад-

жикистан. У жовтні 2000 року Митний союз бу-

ло перетворено на Європейське економічне спів-

товариство у складі тих же п’яти країн – Росії, 

Білорусі, Казахстану, Киргизії та Таджикистану. 

А Україна, Вірменія і Молдова отримали в Єв-

ропейському економічному співтоваристві ста-

тус спостерігачів. Вступ до Митного союзу має 

певні ризики для кожної країни-учасниці. По-

перше, основною суперечністю є черговість 

вступу, індивідуально чи колективно подано за-

явки до вступу. Інтеграція в СОТ суттєво галь-

мує терміни вступу до Митного союзу всіх кра-

їн-учасниць. У червні 2009 року В. Путін заявив, 

що Росія, Білорусь і Казахстан мають намір 

вступити до СОТ єдиним блоком. 

По-друге, на думку багатьох учених, Росія 

намагається захопити в Митному союзі доміну-

ючі позиції, розширити сферу свого впливу та 

потіснити Європейський Союз. 

Однак перебування в Митному Союзі має ни-

зку переваг. Основними серед них є такі: 

1) значний трудовий потенціал цього регіону на-

дасть можливість реорганізувати виробництво та 

поліпшити виробничий потенціал країн-

учасниць; 2) можливість урегулювання організа-

ції транзиту через країни-учасниці нафти та газу 

до Європи; 3) сприяння розв’язанню спірних пи-

тань щодо процедури пропуску товарів через 
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митні кордони; 4) можливість уникнути полі-

тичні конфлікти; 5) єдиний митний тариф, який 

надасть змогу зменшити вартість товарів для 

країн; 6) спільний митний кодекс, який уможли-

вить однаково тлумачити норми; 7) збільшення 

інвестицій до країн-учасниць Митного союзу та 

формування сприятливого інвестиційного кліма-

ту; 8) отримання прибутків всіма країнами; 

9) сприяння підвищенню конкурентоспромож-

ності продукції; 10) упровадження нових техно-

логій у виробництво; 11) надходження коштів до 

державних бюджетів. 

Недоліками вступу до Митного Союзу є: 

1) прагнення Росії посісти місце лідера у Мит-

ному союзі; 2) виникнення конфліктів щодо єди-

ного митного кодексу; 3) відсутність єдиних 

норм щодо експорту нафти та газу між Росією, 

Білорусією до Європейського Союзу; 

4) негативне ставлення країн Євросоюзу до 

створення Митного союзу; 5) відсутність підт-

римки з боку населення та його незадоволення 

ситуацією, що склалася між країнами-

претендентами стати членом Митного союзу; 

6) нескасування експертного мита між країнами; 

7) зростання цін на імпортні товари. 

Участь України в проектах на пострадянсь-

кому просторі формується за принципом багато-

векторності – інтеграції в Європейські структури 

і одночасному збереженні ринків збуту в країнах 

СНД (Доповідь підготовлено на основі матеріалу 

[9, с. 178-195]). 

Наступним кроком у дискусії може бути під-

готовка запитань до доповідачів і обговорення 

спірних питань, вибір оптимального розв’язання 

проблеми. Висновки обговорень у групах пода-

ються коротко, вони містять синтез висловлених 

у групі аргументів з певним обґрунтуванням. 

Отже, дискусія як метод колективного обго-

ворення навчального матеріалу активно сприяє 

формуванню професійних, якостей майбутнього 

фахівця з міжнародної економіки, умінню ви-

явити істину через зіставлення різних поглядів, 

відстоювання власної позиції, спростування хи-

бних поглядів, а також слугує емоційно-

інтелектуальним поштовхом до пробудження 

бажання активно й логічно мислити. 
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У статті розглядається питання професійної підготовки авіаційних спеціалістів; психофізіологічні якості, що 

необхідні для професійної діяльності авіафахівців та роль фізичної підготовки у формуванні фізичних і психо-

фізіологічних якостей майбутніх авіаспеціалістів. Наведені засоби фізичного виховання, що застосовувалися на 

заняттях з фізичної підготовки для формування професійно важливих якостей майбутніх авіафахівців. 

Ключові слова: авіаспеціалісти, фізична підготовка, психофізіологічні якості, курсанти, льотний навчаль-

ний заклад, професійна підготовка. 

 

Галузь цивільної авіації за останні десятиліття 

зазнала значних змін у розбудові повітряних су-

ден, їх удосконаленні та модернізації. Літаки 

стали більш автоматизовані, що в свою чергу 

призводить до покращення роботи льотчиків, але 

поряд з цим і збільшуються вимоги до психоло-

гічних та психофізіологічних якостей авіаспеці-

алістів, адже головною ланкою під час керуван-

ня повітряним судном залишається особистість 

пілота. 

Сьогодення висуває високі вимоги, як до осо-

бистих знань, так і до фізичної та психофізіоло-

гічної підготовки льотного складу. Дані вимоги 

обумовлюються також впливом несприятливих 

факторів на організм льотчика під час польоту 

(перевантаження, ймовірна гіпоксія, шуми то-

що), величезним потоком інформації, яка надхо-

дить у польоті, гострим дефіцитом часу для при-

йняття рішення, підвищеним нервово-психічним 

напруженням, пов'язаним з відповідальністю за 

прийняття рішення. Сучасний стан психологіч-

ної готовності курсантів до льотної діяльності 

свідчить про недостатню ефективність її форму-

вання у ВНЗ [2, с. 7], тому одним із завдань ви-

щих навчальних закладів, що готують авіаспеці-

алістів, є поліпшення якості підготовки льотного 

складу, підвищення фізичних і психофізіологіч-

них можливостей професіоналів цивільної авіа-

ції. Велика роль у вирішенні цієї проблеми від-

водиться фізичній підготовці. 

Проблематикою професійного становлення 

спеціалістів у процесі занять фізичним вихован-

ням займалися такі вчені як: О. Зарічанський, 

Р. Римик, С. Халайджі, О. Ярмощук та ін. Серед 

наукових досліджень в авіаційній галузі слід від-

значити роботи В. Асріяна, О. Керницького, 

Р. Макарова, В. Марищука, Н. Орленко, 

Л. Парфьонової, Т. Пащенко, Ю. Щербини та ін. 

Аналіз льотної діяльності переконує в тому, 

що сучасні можливості авіаційної техніки обу-

мовлюють необхідність науково обґрунтованого 

формування особистісних, індивідуально-

психологічних, психофізіологічних і фізичних 

якостей майбутніх пілотів [3, с. 2]. Зважаючи на 

специфіку навчання курсантів льотного навча-

льного закладу та вимоги майбутньої професії 

особливу увагу необхідно приділяти фізичним та 

психофізіологічним якостям майбутніх авіаспе-

ціалістів. В льотній вищій школі фізична підго-

товка викладається з урахуванням вимог профе-

сійної підготовки авіаспеціалістів. Тому співвід-

ношення загальної фізичної підготовки та спеці-

альної розподіляється наступним чином: І курс 

навчання – 70% загальної ФП та 30% спеціаль-

ної; ІІ курс 50% / 50%; ІІІ курс 70% спеціально 

ФП і 30% загальної ФП. Це дає змогу на остан-

ніх роках навчання у ВНЗ приділяти основну 

увагу саме формуванню психофізіологічних яко-

стей авіафахівців.  

З метою вивчення впливу занять з фізичного 

виховання на формування та удосконалення 

професійно важливих якостей курсантів льотних 

навчальних закладів, нами було проведено дос-

лідження. 

Курсантам був запропонований психологіч-

ний тест “Таблиця Шульте”, призначення якого 

– визначення в опитуваних стійкості уваги та 

динаміки працездатності. Для цього курсантам 

почергово пропонується п’ять таблиць, на яких у 

довільній формі розміщені числа від 1 до 25. 

Опитуваний відшукує, показує та називає числа 

в порядку їх зростання. Проба повторюється з 

п’ятьма різними таблицями. Основний показник 

– час виконання, а також кількість помилок 

окремо по кожній таблиці. Результат менше за 

1,0 вважається високим рівнем, від 1,0 до 1,5 – 

середній і від 1,5 та вище – низький рівень.  

У дослідженні брали участь курсанти першо-

го, другого та третього курсів у кількості 260 

осіб. З них першого курсу – 84 курсанта, другого 

курсу – 88 осіб та третього – 88 курсантів. Ре-

зультати дослідження наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Результати дослідження курсантів за таблицею Шульте 

 

Рівень 

 

                           курс 

Низький, % Середній,% Високий,% 

І 

курс 

ІІ 

курс 

ІІІ 

курс 

І 

курс 

ІІ 

курс 

ІІІ 

курс 

І курс ІІ 

курс 

ІІІ 

курс 

Стійкість уваги 38 24 12 47 41 31 15 35 57 

Динаміка працездатності 29 19 9 44 38 36 27 43 55 

 

Дані таблиці 1 свідчать про те, що в курсантів 

першого курсу переважає низький і середній рі-

вень, як у динаміці працездатності, так і в стій-

кості уваги, що означає низький рівень психофі-

зіологічних якостей розвитку осіб які вступили 

до льотного навчального закладу. Після прохо-

дження курсу з фізичного виховання показники 

курсантів другого та третього курсу значно пок-

ращилися, що говорить про позитивний вплив 

фізичного виховання на формування психофізіо-

логічних якостей.  

Під час занять з фізичної підготовки, які на-

правленні на формування та вдосконалення пси-

хофізіологічних якостей курсантів нами викори-

стовувалися такі засоби фізичного виховання як 

спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол), 

легка атлетика, акробатика та вправи на спеціа-

льній апаратурі (стаціонарне гімнастичне коле-

со, підвісна колода та платформа, що обертаєть-

ся). Широко застосовувалися вправи зі спортив-

них ігор з ускладненими умовами та виконанням 

додаткової інформації на тлі основної [1, с. 19-

20]. Наприклад: 

1. З вихідного положення основна стійка зро-

бити два перекиди боком, два перекиди вперед, 

взяти два баскетбольних мʼяча і вести їх одноча-

сно двома руками з обведенням стійок.  

2. Після виконання 10 обертів на платформі, 

що обертається, виконати 5 кидків у баскетболь-

не кільце з лінії штрафного кидка (мʼячі подає 

партнер). 

3. Виконувати верхню передачу волейбольно-

го м’яча над собою з виконанням обертів на 180° 

(360°) після кожної передачі. 

4. Виконання волейбольних подач через за-

криту волейбольну сітку. 

5. Після п’яти обертів на 360° влучити у во-

рота футбольним м’ячем тощо. 

Висновки. 1. Фізична підготовка має невиче-

рпні можливості з формування в авіаційних фа-

хівців професійно важливих фізичних, психоло-

гічних і психофізіологічних якостей, які багато в 

чому визначають успішність освоєння обраної 

професії, високу психофізіологічну надійність 

фахівця в екстремальних умовах діяльності, а 

також професійне довголіття та тривалість його 

життя загалом. Багатьма дослідженнями встано-

влено, що спеціальними вправами і методични-

ми прийомами можна успішно розвинути цілий 

ряд психофізіологічних і навіть психологічних 

якостей: швидкість дій, просторове орієнтуван-

ня, здатність працювати в умовах нервової на-

пруги тощо. 

2. Проведене дослідження показало, що за-

няття з фізичного виховання відіграють важливу 

роль у формуванні професійно важливих якостей 

курсантів льотного навчального закладу. Льотна 

праця вимагає цілого комплексу фізичних і пси-

хофізіологічних якостей, що визначають готов-

ність авіаспеціаліста виконати професійні за-

вдання, що стоять перед ним, в звичайних умо-

вах і при дії різного роду стресс-факторів. Най-

більш ефективно сприяє підвищенню можливос-

тей організму авіаспеціаліста цілеспрямована фі-

зична підготовка. 
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Plachynda T.S. The problem of formation of professionally important qualities of aviation specialists 

Abstract. The article discusses training aviation specialists, physiological qualities required for professional flight spe-

cialists and the role of physical fitness in shaping the physical and physiological qualities of future aviation specialists. 
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These means of physical education, applied in the classroom for physical fitness to create professionally important qual-

ities of future flight specialists. 

Key words: aviation specialists, physical training, physiological quality cadets, flight school, training. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос профессиональной подготовки авиационных специалистов; пси-

хофизиологические качества, необходимые для профессиональной деятельности авиаспециалистов и роль фи-

зической подготовки в формировании физических и психофизиологических качеств будущих авиаспециали-

стов. Приведенны средства физического воспитания, которые применялись на занятиях по физической подго-

товке для формирования профессионально важных качеств будущих авиаспециалистов. 
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Анотація: У статті розглянуто загальні питання щодо компонентів професійної культури лікаря та можливість 

побудови зв’язків між ними. Окремо зосереджено увагу на елементах професійної культури лікаря, які можна 

формувати в процесі вивчення медичної та біологічної фізики у вищому медичному навчальному закладі. При 

виділенні елементів професійної культури лікаря враховано вимоги до професіоналізму випускників вищих 

медичних навчальних закладів та до лікарів, а також специфіку вивчення медичної та біологічної фізики. 

Ключові слова: професійна культура, професійна компетентність, професійна етика, медична та біологічна 

фізика 

 

Спрямованість вітчизняної медичної освіти на 

євроінтеграцію та створення спільного освітньо-

го простору в професійній підготовці майбутніх 

лікарів спонукає освітян та науковців, 

пов’язаних з професійною медичною освітою, до 

аналізу та порівняння навчальних програм з різ-

них дисциплін і кінцевих вимог до випускників 

вищих медичних навчальних закладів в Україні 

та за її межами, пошуку ефективних організацій-

но-педагогічних умов, розвитку термінологічно-

го науково-педагогічного апарату та його узго-

дження в науковому пострадянському та захід-

ному просторах. Останнє стосується, зокрема, і 

досліджень професійної культури лікарів. 

Дослідженням змісту поняття «професійна 

культура» займалися М.Ю. Ананченко, 

Г.О. Балл, Н.Б. Крилова, К.М. Куренкова, 

С.Н. Макарова, Г.О. Михалін, М.О. Пічкур та 

інші. Дослідження організаційно-педагогічних 

умов формування окремих елементів професій-

ної культури майбутніх лікарів при вивченні різ-

них дисциплін проводили І.В. Кузнецова, 

В.М. Лісовий, Л.В. Переймибіда, Л.М. Романи-

шина, О.В. Сілкова та інші. Зокрема, певні орга-

нізаційно-педагогічні умови вивчення медичної 

та біологічної фізики описані в роботах таких 

науковців як О.Є. Акуліч, С.В. Бабін, А.І. Єго-

ренков, Л.Ф. Ємчик, А.В. Кочина, В.П. Сергієн-

ко тощо. 

Порівняльний аналіз вимог до майбутніх лі-

карів у процесі здобуття професійної освіти у ві-

тчизняних та зарубіжних вищих медичних на-

вчальних закладах проводили Л.П. Войтенко, 

М.Р. Мруга, Н.В. Стучинська та інші. 

Недостатньо висвітленими залишаються пи-

тання комплексного дослідження складових 

професійної культури майбутнього лікаря та 

умов їх формування в навчальному процесі у 

вищій медичній школі, дослідження зв’язків між 

елементами професійної культури майбутнього 

лікаря та можливостями розвитку кожного з її 

елементів від початку здобуття професійної 

освіти до її завершення. Зокрема, недостатньо 

досліджено процес формування професійної ку-

льтури майбутнього лікаря при вивченні медич-

ної та біологічної фізики. 

Мета даної статті: виділити елементи про-

фесійної культури майбутнього лікаря, які мож-

на формувати в процесі вивчення медичної та 

біологічної фізики, розглянути взаємозв’язки 

між ними та вплив організаційно-педагогічних 

умов на їх формування. 

Основними складовими професійної культури 

майбутнього лікаря вважаємо професійну ком-

петентність та професійну етику. Кожна з цих 
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складових, у свою чергу, містить компоненти 

професійної культури, які в цій статті називати-

мемо елементами професійної культури. Напри-

клад, професійна компетентність складається з 

різних компетентностей, кожна з яких є необ-

хідною для лікаря в професійній діяльності. Як 

засіб дослідження професійної компетентності 

використовуємо круги Ейлера, показуючи 

зв’язок між окремими компетентностями через 

перетин множин. У свою чергу, об’єднання всіх 

множин (компетентностей) становитиме про-

фесійну компетентність. 

Розглядаючи лише компетентності, ми маємо 

справу з множинами одного рівня. Аналогічно 

знання з різних дисциплін, областей знань і т.д. є 

множинами одного рівня. Проте знання, вміння 

та навички, компетенції, компетентності, куль-

тури тощо є множинами різних рівнів. Побудову 

зв’язків між множинами через перетин та 

об’єднання ми можемо здійснювати лише для 

множин одного рівня. Наприклад, ми можемо 

розглядати знання з медичної та біологічної 

фізики, знання з анатомії, фізіології та будувати 

зв’язок між ними через множини. Одним з ре-

зультатів об’єднання множин знань може бути 

інтеграція знань. Проте ми не можемо будувати 

перетин чи об’єднання, наприклад, між знання-

ми про певні статистичні методи дослідження, з 

одного боку, та вміннями й навичками застосу-

вання цих методів у дослідженнях – з іншого. 

Зв’язок між множинами різних рівнів, на нашу 

думку, варто вказувати іншим чином, наприклад, 

за допомогою ліній та стрілок (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Приклад схеми зв’язку між множинами різних рівнів 

 

Маємо іншу ситуацію при побудові схем, ко-

ли множини (елементи професійної культури) 

виступають засобами здійснення професійної 

діяльності. В цьому випадку множини перехо-

дять на один рівень – рівень засобів. Перетин 

множин розглядається не як перетин знань, 

умінь і навичок, компенцій і т.д., а як перетин 

засобів діяльності (елементів професійної куль-

тури, які можуть використовуватися одночасно 

для виконання певного професійного завдання). 

Наприклад, у професійній діяльності в процесі 

проведення ультразвукового дослідження серця 

лікар використовує знання з анатомії (множина 

А), фізіології (множина В), медапаратури (мно-

жина С), вміння і навички роботи з медичною 

ультразвуковою апаратурою (множина D), еле-

менти професійної етики (множина Е), клінічне 

мислення (множина F) тощо (рис. 2). Перетин 

вказаних множин (множина G) означає одно-

часність їх використання в якості засобів, необ-

хідних лікарю для компетентного проведення 

ультразвукового дослідження серця: 

G=A∩B∩C∩D∩E∩F.  

Аналогічну ситуацію з побудовою схем 

зв’язку та перетином множин маємо при 

розгляді професійної компетентності та 

професійної етики як складових професійної 

культури. Звернемо увагу, що при комплексному 

дослідженні професійної культури лікаря можна 

побудувати загальну схему зв’язку між усіма її 

можливими елементами або більшістю з них 

(враховуємо можливість доповнення схеми). 

Рівень професійної культури окремого лікаря 

залежить від рівня розвитку її елементів, рівня їх 

закріплення, рівня усвідомлення тощо. При 

розвитку теорії в цьому напрямі, зокрема при 

виділенні та описі рівнів професійної культури 

лікаря, на наш погляд, необхідно враховувати 

розвиненість і професійної компетентності, і 

професійної етики. Вважаємо неприпустимим 

говорити про високий рівень професійної куль-

тури лікаря при значному розвитку однієї скла-
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дової і недооцінці, нерозвинутості іншої. Напри-

клад, нацистські лікарі, які проводили експери-

менти над людьми, мали високий рівень про-

фесійної компетентності, але досить низький 

рівень професійної етики (з точки зору розумін-

ня цього поняття та етичних вимог до лікаря, в 

тому числі до його моральних якостей, які впли-

вають на професійну етику). 
 

 
Рис. 2. Приклад схеми взаємозв’язку  

засобів діяльності 

Зазвичай при описі професійної етики й про-

фесійної компетентності побіжно згадується про 

моральні якості. Вони є ще однією множиною, 

яка характеризує особистість лікаря. Проте виді-

лення професійних моральних якостей лікаря, 

визначення ступеня їхнього розвитку та оцінки 

прояву в професійній діяльності, на наш погляд, 

складніше наукове завдання порівняно з анало-

гічним завданням стосовно професійної компе-

тентності та професійної етики. Цей висновок 

базується на тому, що відповідність вимогам 

щодо сформованості елементів професійної 

компетентності перевіряється ще до початку 

професійної діяльності за спеціальністю, а саме 

– у вищому медичному навчальному закладі. У 

процесі професійної діяльності лікар постійно 

проходить курси підвищення кваліфікації, скла-

дає іспити і т.д., що теж вказує на постійний зо-

внішній контроль (з боку Міністерства охорони 

здоров’я, лікарні тощо) рівня професійної ком-

петентності лікаря. В Україні та в інших держа-

вах світу певні вимоги до професійної етики лі-

каря прописуються в Етичному кодексі лікаря 

(наприклад, [5]). Загалом, офіційний контроль за 

цією складовою професійної культури лікаря 

слабший порівняно з професійною компетентні-

стю. Проте неофіційний контроль, з боку суспі-

льства, присутній постійно. 

При виділенні елементів професійної культу-

ри майбутнього лікаря ми орієнтуємося на офі-

ційні чітко визначені вимоги: вимоги до випуск-

ників ВМНЗ України ([1–3]), вимоги до випуск-

ників ВМНЗ в інших країнах світу (на основі по-

рівняльних таблиць, складених М.Р. Мругою [6, 

с. 224-252]), вимоги до працівників системи охо-

рони здоров’я [4, 5]. Такий підхід ґрунтується на 

сучасних тенденціях до інтеграції освітнього 

простору різних країн у медичній освіті. Крім 

того, вимоги, які виділені у ВМНЗ інших країн і 

не згадані в освітньо-кваліфікаційних характери-

стиках спеціалістів в Україні, вдало доповнюють 

складові професійної культури, які, на нашу ду-

мку, повинні мати майбутні лікарі і на які звер-

тають увагу роботодавці не лише за кордоном, а 

й у нашій країні.  

Іншим важливим аспектом виділення елемен-

тів професійної культури майбутніх лікарів у 

нашому дослідженні є врахування специфіки ди-

сципліни «Медична та біологічна фізика» та ме-

тодики її вивчення. Від змісту дисципліни, три-

валості її вивчення, організації навчального про-

цесу і т. д. залежить розвиток тих чи інших еле-

ментів професійної культури майбутнього ліка-

ря. Елементи професійної культури лікаря, які 

ми виділяємо, можуть складати неповний спи-

сок, але саме їх ми вважаємо такими, які можли-

во якісно формувати при вивченні медичної та 

біологічної фізики з орієнтацією на вимоги до 

медичних фахівців. 

Вибрані нами з різних джерел [1–6] вимоги 

до професіоналізму лікаря об’єднано в групи, 

кожна з яких отримала загальну назву певного 

елемента професійної культури. При виборі типу 

елемента (знання, вміння й навички, компетенція 

тощо) ми орієнтувалися на максимально можли-

вий, на наш погляд, рівень формування кожної 

групи елементів залежно від організаційно-

педагогічних умов. Маємо на увазі, що при міні-

мальних зусиллях організації педагогічного про-

цесу, без додаткових педагогічних прийомів, за-

собів, форм навчання тощо, можливе повноцінне 

формування лише деяких вказаних елементів 

професійної культури, більшість з яких буде за-

вершуватися на рівні знань, умінь і навичок. При 

створенні ж інших організаційно-педагогічних 

умов можна вести мову про вищі рівні форму-

вання елементів професійної культури (компете-

нтність, культура). Наприклад, знання методів і 

засобів командної роботи без практичного вті-

лення залишаються лише знаннями; участь у ко-

мандній роботі сприяє формуванню відповідних 

умінь і навичок; постійна діяльність у різних ко-

мандах сприяє переходу вмінь і навичок на рі-

вень компетентності в командній роботі (нако-

пиченню досвіду співпраці, організації власних 
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дій, прийняттю самостійних та спільних рішень і 

т.д.). 

Отже, виділяємо наступні елементи профе-

сійної культури майбутніх лікарів, формування 

яких, на нашу думку, може відбуватися в процесі 

навчання медичної та біологічної фізики (зазна-

чені в дужках складові кожного з елементів вио-

кремлено з джерел [1–6]):  

– знання, пов’язані з функціонуванням орга-

нізму та його захистом від шкідливих та 

вражаючих чинників (знання нормальної струк-

тури й функцій організму (як цілісної системи) 

та всіх його основних систем та органів; знання 

молекулярних, біохімічних, клітинних, фізіоло-

гічних механізмів, які підтримують гомеостаз 

організму; знання важливих детермінантів здо-

ров’я та захворювань популяції в цілому (таких 

як стиль життя, екологічні чинники тощо); на пі-

дставі інформації про наявність (можливість ви-

никнення) шкідливих та вражаючих чинників і 

їх рівень уміння визначити рівень індивідуаль-

ного ризику); 

– знання, вміння, навички щодо роботи з 

медичною апаратурою (знання сучасних мето-

дів обстеження, діагностики, лікування хворих; 

знання правил безпеки під час застосування діа-

гностичної та лікувальної апаратури); 

– компетентність у питаннях статисти-

ки (використання національних, регіональних, 

локальних статистичних даних, а також демо-

графічних та епідеміологічних даних у прийнят-

ті рішень щодо охорони здоров’я; використання 

статистичних методів у наукових дослідженнях); 

– інформаційна культура (уміння визначати 

джерело та (або) місце знаходження потрібної 

інформації залежно від її типу (міжнародна ме-

дична література, науково-практична періодична 

література за фахом, статистичні дані, електрон-

ний ресурс тощо); збирати, отримувати необхід-

ну професійну інформацію з визначеного джере-

ла; обробляти та аналізувати отриману інформа-

цію з метою передбачення наслідків її викорис-

тання; використовувати біомедичну інформацію 

для вирішення релевантних проблем і прийняття 

рішень для надання допомоги індивідуумам та 

населенню; читати та критично оцінювати між-

народну медичну літературу; бути інформова-

ним про релевантну професійну літературу); 

– вміння здійснювати наукове дослідження 

(розуміння статистики, критичне мислення, тво-

рчість і винахідливість, доказова медицина то-

що; знання загальних принципів, методів (на-

приклад, збору даних) та концепцій наукового 

дослідження; брати активну участь у досліджен-

нях та бути знайомим з науковим мисленням; 

демонструвати критичний підхід, конструктив-

ний скептицизм, креативність та орієнтованість 

на науку в професійній діяльності; використову-

вати особисті судження для аналітичного і кри-

тичного вирішення проблем та активно шукати 

інформацію, а не чекати, поки її нададуть; фор-

мулювати гіпотези, збирати й критично оціню-

вати дані для вирішення проблем); 

– вміння визначати мотиви діяльності (на 

принципах суб’єктно-діяльнісного підходу фор-

мулювати цілі (мету), визначати структуру осо-

бистої діяльності; оцінювати результати особис-

тої діяльності з точки зору ступеня досягнення 

часткових і загальних цілей діяльності); 

– комунікативна культура (вміння застосо-

вувати адекватні методи комунікації; здатність 

до ефективного спілкування, як усного, так і пи-

сьмового з колегами, викладачами, іншими про-

фесіоналами, громадськістю та ЗМІ; організація 

та контроль особистої поведінки з урахуванням 

стосунків з іншими учасниками спільної діяль-

ності; належне ставлення, розуміння етичних ас-

пектів, повага до колег та інших працівників 

сфери охорони здоров’я, а також до їхніх функ-

цій; співпраця з фахівцями системи охорони 

здоров’я, здатність заохочувати позитивні парт-

нерські відносини з ними; вміння оцінювати 

особистий емоційний, психічний стан та стан 

інших людей, настрій, ступінь психічної напру-

женості при вирішенні завдань різної складнос-

ті); 

– психологічна та фізична культура (пос-

тійний особистий розвиток (самосвідомість, са-

моосвіта, самовдосконалення тощо); здатність 

визнавати і сприймати обмеження власних ме-

дичних знань і клінічних умінь, розуміння необ-

хідності навчання протягом життя для знання та 

володіння сучасними релевантними науковими 

досягненнями, усвідомлення необхідності після-

дипломної освіти й зобов’язання безперервно 

вдосконалювати свої знання й навички; долати 

власні та чужі помилки та не боятися визнавати 

власні помилки перед пацієнтами та колегами, та 

здатність навчатися на помилках; організовувати 

та оптимізувати особисту психічну та фізичну 

діяльність (увагу, сприймання, мислення, 

пам’ять, уяву, моторну діяльність тощо); корис-

туватися прийомами саморегуляції та самоконт-

ролю; сприймати позитивну та негативну крити-

ку; здатність ефективно планувати та розпоря-

джатися власним часом, долати нерішучість, не-

визначеність; здатність адаптуватися до змін); 

– компетентність командної роботи (ро-

зуміння ролі лікаря як наставника, викладача, 

менеджера, члена мультипрофесійної команди і 

ролі інших професіоналів системи охорони здо-

ров’я; готовність прийняти керівництво у відпо-

відних питаннях охорони здоров’я, коли виникає 

потреба; згода з колективною відповідальністю 
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за дії, спрямовані на підтримку здоров’я; вміння 

здійснювати вибір, організовувати, проводити та 

брати участь у різних видах нарад, засідань, се-

мінарів тощо; синтезувати та представляти інфо-

рмацію так, щоб вона відповідала потребам ау-

диторії, та обговорювати плани дій); 

– здатність підвищувати загальноосвітній 

культурний рівень (оцінювати здобутки світової 

культури; аналізувати та узагальнювати історич-

ний матеріал, добутий з різних джерел та оціню-

вати події і діяльність конкретних осіб в істори-

чному контексті; аналізувати та інтерпретувати 

історичні факти на основі отриманих знань; оці-

нювати події й видатні постаті вітчизняної ме-

дицини в контексті світової історії медичної на-

уки; аналізувати міжнаціональні відносини на 

основі власного досвіду й отриманих знань; роз-

глядати медицину як явище багатонаціонального 

суспільства);  

– мовна культура (володіти державною мо-

вою; володіти мінімум однією іноземною мовою 

на рівні професійного (переклад зі словником, 

складання анотацій, рефератів тощо) та побуто-

вого спілкування; дотримуватися мовної культу-

ри в усіх сферах діяльності; володіти латинсь-

кою мовою на рівні фахового використання та 

спілкування); 

– етично-правова культура (дотримуватися 

основних положень міжнародних правових актів 

гуманістичного спрямування; вміння доводити 

та пояснювати власні етичні погляди; визначати 

прийнятні форми дотримання вимог етики, біое-

тики, деонтології); 

– професійні цінності та моральні якості 

(при виконанні професійної діяльності проявля-

ти професійну майстерність, відповідальність, 

чесність, виконувати лікарські обов’язки, за не-

обхідності застосовувати наукові методи дослі-

дження тощо). 

Варто зауважити, що різні елементи про-

фесійної культури можуть містити спільні ком-

поненти, тому проведений вище розподіл знань, 

умінь, навичок, здатностей, якостей особистості 

за певними групами умовний.  

Враховуючи зазначений у статті підхід до по-

будови зв’язків між складовими частинами про-

фесійної культури, виділені нами елементи про-

фесійної культури лікаря представляємо у схемі 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Схема зв’язків між елементами професійної культури лікаря, які можна формувати у процесі вивчення 

медичної та біологічної фізики 

 

У процесі подальшого дослідження та 

поліпшення організаційно-педагогічних умов у 

перспективі вбачаємо можливим побудову більш 

повної схеми взаємозв’язків між компонентами 

професійної культури лікаря. У дослідженнях це 

може проектуватися на весь навчальний процес 

у вищому медичному навчальному закладі та на 

вивчення окремих дисциплін, зокрема, на процес 

вивчення медичної та біологічної фізики. 
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Pudova S.S. Forming the elements of professional culture and the connection between them in the process of 

studying medical and biological physics 

Abstract: In the article general questions are considered in relation to the components of professional culture of a doc-

tor and the possibility of building connections between them. In particular the author presents schemes of the intercon-

nection between the elements of professional culture that are on the same level (only knowledge, only skills, only com-

petences, etc.) and on the different levels (knowledge, skills, competences simultaneously). In the first case the elements 

of professional culture are represented by sets (Euler circles) that enable to consider their unions and intersections. In 

the second case the elements of professional culture are represented by separate units and interconnection between them 

is carried out by means of arrows that indicate the functional connections. Author also considers possibility of using Eu-

ler circles for the elements that are on the different levels. Especially attention is focused on the elements of profession-

al culture of a doctor which can be formed in the study of medical and biological physics during higher medical educa-

tion. Author took into consideration the requirements for professionalism of graduates of higher medical schools in 

Ukraine and in other countries, the requirements for professionalism of doctors and specificity of study of medical and 

biological physics during the selection of elements of doctor's professional culture. In determining the common name of 

each element of doctor's professional culture the author takes approach that takes into account the possible optimal fa-

vorable pedagogical conditions for the development of this element. That is, when choosing the type of element 

(knowledge, skills, abilities, etc.), the author orientates on the maximum possible level of forming of each element, in 

his view. Accordingly, the selected elements are on different levels of development. The presented approaches of build-

ing connections between the elements of a doctor's professional culture give a vision of the structural scheme of connec-

tion between the elements in the projection on the learning process in the study of medical and biological physics, as 

well as the vision of the quality of connections. With further research, it is possible to add the scheme by optimizing of 

organizational and pedagogical conditions. 

Keywords: Professional culture, professional competence, professional ethics, medical and biological physics. 

 

Пудова С.С. Формирование элементов профессиональной культуры и взаимосвязь между ними в процес-

се изучения медицинской и биологической физики 

Аннотация: Рассмотрено общие вопросы относительно компонентов профессиональной культуры врача и воз-

можности построения связей между ними. В частности, автор представляет схемы взаимосвязи между элемен-

тами профессиональной культуры, которые находятся на одном и том же уровне (только знания, только умения 

и навыки, только компетентности и т.д.) и на разных уровнях (знания, умения и навыки, компетентности одно-

временно). В первом случае элементы профессиональной культуры представляются в виде множеств (круги 

Эйлера), что дает возможность рассматривать их объединения и пересечения. Во втором случае элементы про-

фессиональной культуры представляются отдельными блоками, взаимосвязь между которыми осуществляется с 

помощью стрелок, которые обозначают функциональные связи. Рассмотрена также возможность использования 

кругов Эйлера для элементов, которые находятся на разных уровнях. Отдельно сосредоточено внимание на 

элементах профессиональной культуры врача, которые можно формировать в процессе изучения медицинской 

и биологической физики в медицинском высшем учебном заведении. При выделении элементов профессио-

нальной культуры врача учтены требования к профессионализму выпускников медицинских высших учебных 

заведений Украины и других стран, требования к профессионализму врачей, а также специфику изучения ме-

дицинской и биологической физики. При определении общего названия каждого элемента профессиональной 

культуры врача был предпринят подход, учитывающий возможные оптимально благоприятные организацион-
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но-педагогические условия для развития этого элемента. Т.е. при выборе типа элемента (знания, умения и 

навыки, способности и т.д.) автор ориентировался на максимально возможный, на его взгляд, уровень форми-

рования каждого элемента. В соответствии с этим, выделенные элементы находятся на разных уровнях разви-

тия. Представленные подходы построения связей между элементами профессиональной культуры врача дают 

видение структурной схемы взаимосвязи между элементами в проекции на учебный процесс при изучении ме-

дицинской и биологической физики, а также видение качества таких связей. При дальнейшем исследовании 

представляется возможным дополнение схемы за счет оптимизации организационно-педагогических условий.  

Ключевые слова. Профессиональная культура, профессиональная компетентность, профессиональная эти-

ка, медицинская и биологическая физика. 

 

 

 

Рябуха А.Ю.
1
 

Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін  

до застосування мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі

                                                      
1 Рябуха Анна Юріївна, здобувач,  

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна 
 

Анотація: У статті розглядаються та аналізуються педагогічні умови, які дозволяють ефективно організувати 

підготовку майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних техноло-

гій у навчально-виховному процесі. Актуальність проблеми готовності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій ми вбачаємо у стрімкому розвиткові цих 

технологій в освітній сфері і необхідності оволодіння умінь і навичок користування ними. Дана проблема спо-

нукає до визначення педагогічних умов застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін. Метою статті є визначення та аналіз педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних те-

хнологій у навчально-виховному процесі. У даній статті ми звертаємо увагу на той факт, що сучасна наука має 

певні розбіжності в тлумаченні поняття «педагогічна умова». Тому, узагальнивши низку визначень різних авто-

рів, у контексті нашої проблеми педагогічні умови ми розуміємо як сукупність обставин, засобів і заходів, які 

сприяють ефективності підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування 

мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі. Виклад матеріалу супроводжується власними спо-

стереженнями, які визначають педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничо-математичних ди-

сциплін до застосування мультимедійних технологій: забезпечення позитивної мотивації студентів до застосу-

вання мультимедійних технологій у майбутній професійній діяльності; спрямованість на освіту й самоосвіту 

протягом життя; творче залучення студентів до науково-дослідницької роботи із застосуванням мультимедій-

них технологій; створення інформаційно-освітнього середовища підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій; здійснення процесу підготовки майбут-

ніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій у професійній 

діяльності з орієнтацією на міжпредметні зв’язки; забезпечення високого рівня інформаційної компетентності 

майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій. Саме ці 

педагогічні умови зумовлено зростаючими потребами сучасної вищої школи в удосконаленні підготовки фахів-

ців з природничо-математичних спеціальностей з опорою на засоби мультимедійних технологій.  

Ключові слова: мультимедійні технології, застосування мультимедійних технологій, педагогічні умови, пі-

дготовка майбутніх учителів, міжпредметні зв’язки 

 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток у 

сучасному світі мультимедійних технологій на-

гально потребує цілеспрямованої підготовки 

особистості до вмілого і безпечного користуван-

ня ними. Інформатизація сучасного світу на тлі 

глобальних динамічних процесів зумовлює ак-

тивізацію уваги до використання всіма ланками 

освіти ефективних мультимедійних технологій.  

Актуальність проблеми застосування муль-

тимедійних технологій в освітній сфері спонукає 

до визначення педагогічних умов застосування 

мультимедійних технологій у професійній підго-

товці майбутніх учителів природничо-матема-

тичних дисциплін. Для формування готовності 

майбутніх учителів природничо-математичних 

дисциплін до застосування мультимедійних тех-

нологій ми вважаємо необхідним обґрунтування 

педагогічних умов ефективного здійснення цьо-

го процесу в умовах сучасної вищої школи, що 

сприятиме подальшому підвищення якості про-

фесійної підготовки педагогів до роботи з учня-

ми в умовах стрімкого науково-технічного про-

гресу. 

Аналіз актуальних досліджень. Серед укра-

їнських та зарубіжних дослідників, хто торкаєть-

ся питання застосування мультимедійних техно-
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логій при навчанні, слід виокремити таких: 

В.Ю. Биков, Ю.О. Жук, М.І. Жалдак, Р.С. Гуре-

вич, В.Ф. Шолохович, В.Г. Афанас’єв, Ю.М. Ба-

турін, Д. Белл, Н. Вінер, Л.М. Землянова, 

М.М. Мазур, А.Д. Урсул, Р.О. Бріен, П. Росс, 

А. Девід. 

Проблеми педагогічних умов становлення за-

кладів освіти досліджувалась вітчизняними нау-

ковцями: О.В. Сухомлинською, Б.М. Андрієв-

ським, Л.І. Даниленко, М.Д. Ярмаченком. Педа-

гогічні умови застосування мультимедійних тех-

нологій у професійно-педагогічній діяльності 

висвітлено у дисертаційних роботах вітчизняних 

педагогів Р.П. Бужикова, В.І. Імбер, Ю.М. Каза-

кова, О.А. Подзигун.  

Метою нашої статті є визначення та аналіз 

педагогічних умов підготовки майбутніх учите-

лів природничо-математичних дисциплін до за-

стосування мультимедійних технологій у навча-

льно-виховному процесі. 

Виклад основного матеріалу. Предметом 

великої кількості досліджень, виступають педа-

гогічні умови реалізації певних процесів, проте 

аналіз підходів дослідників до цього явища за-

свідчує, що у сучасній науці існують певні роз-

біжності в тлумаченні самого поняття «педагогі-

чна умова». Педагогічні умови вітчизняними на-

уковцями визначаються як система певних форм, 

методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, 

що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створе-

них, необхідних для досягнення конкретної пе-

дагогічної мети. Окрім того, педагогічні умови 

виступають формою педагогічної діяльності, ме-

тою якої є підготовка висококваліфікованого 

спеціаліста 4. 

Так, Р. Серьожникова під «педагогічними 

умовами» розуміє сукупність об’єктивних мож-

ливостей, змісту, форм, методів, педагогічних 

прийомів [6].  

Ю. Бабанський визначає педагогічні умови як 

чинники (обставини), від яких залежить ефекти-

вність функціонування педагогічної системи [1, 

с. 115].  

Визначення педагогічних умов як синтезу 

об’єктивних можливостей змісту освіти, методів, 

організаційних форм і матеріальних можливос-

тей, які сприяють розв’язанню поставлених за-

вдань, належить О. Федоровій [7, с. 193].  

Педагогічні умови є сукупністю об’єктивних 

можливостей змісту, методів, організаційних 

форм і матеріальних можливостей здійснення 

педагогічного процесу, що забезпечує успішне 

досягнення поставленої мети [2].  

Педагогічні умови розглядаються також як 

категорія, що визначається як система певних 

форм, методів, матеріальних умов, реальних си-

туацій, які об’єктивно склалися чи суб’єктивно 

створені, необхідних для досягнення конкретної 

педагогічної мети [5]. 

Узагальнюючи наведені визначення, під пе-

дагогічними умовами розуміємо сукупність об-

ставин, засобів і заходів, котрі сприяють ефекти-

вності підготовки майбутніх учителів природни-

чо-математичних дисциплін до застосування му-

льтимедійних технологій у навчально-

виховному процесі.  

На основі теоретичного аналізу і практичного 

застосування мультимедійних технологій визна-

чимо педагогічні умови, які дають змогу ефек-

тивно побудувати процес підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін 

до застосування мультимедійних технологій:  

1. Забезпечення позитивної мотивації студентів 

до застосування мультимедійних технологій у 

майбутній професійній діяльності. 

Розвиток мультимедійних технологій відкри-

ває можливості для виходу дидактичних методів 

на новий якісний рівень застосування і дозволяє 

підвищити позитивну мотивацію студентів до 

використання мультимедійних технологій у 

майбутній професійній діяльності. Основним 

джерелом мотивації до застосування мультиме-

дійних технологій стає інтерес самих студентів, 

тобто відбувається перехід від зовнішньої моти-

вації (оцінки) до внутрішньої (потреба в знанях). 

Основними факторами, які впливають на форму-

вання позитивної мотивації до застосування сту-

дентами та педагогами мультимедійних техно-

логій у навчальний процес, є такі: зміст навчаль-

ного матеріалу; організація навчальної діяльнос-

ті; колективні форми навчальної діяльності; оці-

нка навчальної діяльності; стиль педагогічної ді-

яльності педагога. Застосування мультимедійних 

технологій у професійній діяльності спрямоване 

на підвищення позитивної мотивації студентів 

до вивчення предметів. Це веде до активізації пі-

знавальної діяльності студентів, розвитку їх ми-

слення, формування активної позиції особистос-

ті в сучасному інформатизованому суспільстві, а 

в результаті – до розвитку творчих здібностей і 

бажання продовжувати самостійну роботу. 

2. Спрямованість на освіту й самоосвіту протя-

гом життя. 

Основним напрямком у підготовці майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін 

до застосування мультимедійних технологій у 

професійній діяльності повинно стати створення 

умов для самоосвітньої діяльності протягом 

усього життя, сприяючи постійному вдоскона-

ленню знань відповідно до наукового та техно-

логічного розвитку суспільства. Важливу роль 

самоосвіта має на етапі здобуття студентами 

професійної освіти, вона стає основою майбут-

ньої успішної професійної кар’єри і особистісно-
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го культурного зростання людини. Сучасна уні-

верситетська освіта має забезпечувати підготов-

ку фахівця, здатного не тільки до репродуктив-

ної професійної діяльності, а зорієнтованого на 

подальшу самоосвіту й саморозвиток, спромож-

ного бути суб’єктом організації власної життєді-

яльності. Самоосвіта вчителя є необхідною умо-

вою професійної діяльності педагога для забез-

печення безперервного професійного зростання, 

самостійної та цілеспрямованої систематичної 

роботи над розширенням власних загальних та 

професійних знань і усуненням недоліків у своїй 

діяльності. Майбутні вчителі для успішного за-

стосування мультимедійних технологій у навча-

льному процесі повинні навчитися підтримувати 

особистість, що навчається, для можливості на-

вчити дитину обирати свій шлях, ураховувати й 

актуалізувати при цьому власні можливості та 

ставити перед собою завдання самовдоскона-

лення, саморозвитку, самовиховання, самоосві-

ти. 

3. Творче залучення студентів до науково-

дослідницької роботи із застосуванням мульти-

медійних технологій. 

Сучасний педагог має бути творчо налашто-

ваною особистістю і здатним спонукати студен-

тів до проведення досліджень, де він бере на се-

бе роль керівника і організатора. Науково-

дослідна робота студентів є необхідною умовою 

підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін, сприяє розвитку твор-

чого мислення, креативних здібностей, умінь і 

навичок дослідницького характеру, поглиблен-

ню знань з певного предмета, формуванню твор-

чих здібностей: досліджувати, продукувати нові 

знання, аналізувати нову інформацію, створюва-

ти і перевіряти власні гіпотези. Мультимедійні 

технології передбачають одержання нової інфо-

рмації, нових знань; саме тому їх використання в 

науково-дослідницькій діяльності є необхідним.  

Науково-дослідницька діяльність спрямована 

на роботу з інформацією, її пошук, аналіз, струк-

турування, трансформування в дидактичний 

продукт. Саме мультимедійні технології автома-

тизують більшість із цих процесів, полегшують і 

збільшують ефективність науково-дослідницької 

діяльності, можуть допомогти наочно і яскраво 

представити результати дослідження, втілити їх 

у безліч навчально-дидактичних програм). 

4. Створення інформаційно-освітнього середо-

вища підготовки майбутніх учителів природни-

чо-математичних дисциплін до застосування му-

льтимедійних технологій. 

Інформаційно-освітнє середовище навчально-

го закладу – це система, у якій на інформаційно-

му рівні задіяні та пов’язані між собою всі учас-

ники освітнього процесу: адміністрація закладу 

– викладачі – студенти. Під час створення інфо-

рмаційно-освітнього середовища необхідно 

розв’язати проблему змісту освіти на сучасному 

етапі, співвідношення традиційних складових 

навчального процесу та нових мультимедійних 

технологій, нових взаємовідносин студента, ви-

кладача та освітнього середовища.  

Створення інформаційно-освітнього середо-

вища розв’язує такі завдання: опис структури 

інформаційного простору, усіх його рівнів, сту-

пенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх 

взаємодій інформаційного середовища навчаль-

ного закладу. Інформаційними потоками є стру-

ктура навчального закладу, навчальний план, 

штатний розклад, тарифікація тощо. В процесі 

створення інформаційно-освітнього середовища 

навчального закладу зростає значимість мульти-

медійних технологій та їх застосування у навча-

льному процесі.  

Ефективне функціонування інформаційно-

освітнього середовища можливе при зацікавле-

ному ставленні майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування муль-

тимедійних технологій у навчанні, незважаючи 

на те, що воно потребує нової схеми побудови 

самого заняття та застосування інших методич-

них прийомів, ніж за умов традиційного навчан-

ня. 

5. Здійснення процесу підготовки майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін 

до застосування мультимедійних технологій у 

професійній діяльності з орієнтацією на міжпре-

дметні зв’язки. 

Реалізація цієї дидактичної умови передбачає: 

обов’язкове викладання профільних навчальних 

дисциплін; упровадження мультимедійних тех-

нологій у процесі вивчення математичних, при-

родничих, наукових і загальнопрофесійних дис-

циплін; упровадження досягнень сучасних засо-

бів мультимедійних технологій для виконання 

нетривіальних освітніх завдань (наприклад, ква-

нтова механіка й квантова електродинаміка роз-

глядалися як фундаментальні теорії, а квантова 

теорія твердого тіла й квантова хімія – як прик-

ладні. Саме перехід від фундаментальних теоре-

тичних схем до часткових – нетривіальне за-

вдання; орієнтація студентів на засвоєння знань і 

вмінь для застосування сучасних мультимедій-

них технологій у науково-дослідній роботі та в 

майбутній професійній діяльності). Міжпредме-

тні зв’язки в навчанні відображають комплекс-

ний підхід до виховання і навчання, дозволяють 

вичленувати, як головні, елементи змісту освіти. 

Вони формують конкретні знання студентів, ро-

зкривають гносеологічні проблеми, без яких не-

можливе системне засвоєння основ наук, вклю-

чають студентів в оперування пізнавальними ме-
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тодами, що мають загальнонауковий характер – 

абстрагування, моделювання, узагальнення, ана-

логія. Організація навчально-виховного процесу 

на основі міжпредметних зв’язків може торкати-

ся окремих занять, теми, що підлягає вирішенню 

міжпредметної проблеми, декількох тем різних 

дисциплін, цілого циклу навчальних дисциплін 

або встановлювати взаємозв’язок між циклами.  

Міжпредметний характер найчастіше носять 

заняття, які узагальнюють навчальний матеріал 

однієї або декількох навчальних тем одного або 

різних предметів. Міжпредметні зв’язки, здійс-

нюючись у різних формах організації навчання 

та в позакласній роботі, покликані не руйнувати, 

а зміцнювати предметну систему навчання. Ви-

користання зв’язків між предметами в їх різних 

видах показує, як можна гнучко варіювати зміст 

і методи предметного навчання, зберігаючи при 

цьому специфіку окремих навчальних предметів. 

Міжпредметні зв’язки допомагають виділити за-

гальні ідейні основи науки в цілому. Актуаль-

ність міжпредметних зв’язків у навчанні майбу-

тніх учителів природничо-математичних дисци-

плін обумовлена сучасним рівнем розвитку нау-

ки, на якому яскраво виражена інтеграція суспі-

льних, природничих і технічних знань. Інтегра-

ція наукових знань, у свою чергу, пред’являє но-

ві вимоги до фахівців. Зростає роль знань люди-

ни в галузі, суміжній зі спеціальністю наук, і 

умінь комплексно застосовувати їх при вирі-

шенні різних завдань. 

6. Забезпечення високого рівня інформаційної 

компетентності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування муль-

тимедійних технологій. 

Під інформаційною компетентністю майбут-

ніх учителів розуміємо властивість педагога, 

який цілеспрямовано і самостійно, із знанням 

вимог до професійної діяльності в умовах інфо-

рматизації освітнього простору і своїх можливо-

стей, може застосовувати мультимедійні техно-

логії у процесі навчання, виховання, методичної 

і дослідницької діяльності та власної непере-

рвної професійної педагогічної діяльності, і на 

основі аналізу педагогічних ситуацій може бачи-

ти і формулювати педагогічні завдання та знахо-

дити оптимальні способи їх розв’язання із мак-

симальним використанням можливостей муль-

тимедійних технологій.  

Забезпечення високого рівня інформаційної 

компетентності у майбутніх учителів природни-

чо-математичних дисциплін спонукає педагогіч-

ні ВНЗ формувати у студентів уміння вчитися; 

знаходити інформацію, критично її оцінювати, 

творчо використовувати та усвідомлювати нас-

лідки дії на людину засобів інформації; володіти 

способами спілкування за допомогою мультиме-

дійних технологій. Метою формування інформа-

ційної культури є вміння співвідносити моделі 

знання й інформацію; оцінювати рівень власних 

знань; стимулювати процес одержання нових 

знань й умінь.  

Під час формування інформаційної компетен-

тності майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін необхідно також вра-

ховувати внутрішні й зовнішні мотиви застосу-

вання мультимедійних технологій. Внутрішні 

мотиви пов’язані з особистою самореалізацією 

майбутнього педагога та його професійним рос-

том, у той час як зовнішні мотиви – це матеріа-

льні стимули, прагнення особистості самоутвер-

дитися в колективі, домогтися позитивної оцінки 

колег і керівництва. Формування інформаційної 

компетентності складається з трьох взаємо-

пов’язаних блоків: пізнавального, професійного 

та загальнокультурного. 

Реалізація педагогічних умов підготовки май-

бутніх учителів природничо-математичних дис-

циплін до застосування мультимедійних техно-

логій має на меті: забезпечення організаційно-

педагогічного й психолого-педагогічного супро-

воду професійної підготовки майбутніх учите-

лів; вдосконалення системи професійної підго-

товки педагогічних кадрів для роботи в умовах 

підготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування муль-

тимедійних технологій у навчально-виховному 

процесі; визначення форм і методів інформацій-

ної підтримки процесу формування підготовки 

майбутніх учителів до професійної діяльності в 

реальних умовах загальноосвітнього навчально-

го закладу [3].  

Висновки. Визначення педагогічних умов пі-

дготовки майбутніх учителів природничо-

математичних дисциплін до застосування муль-

тимедійних технологій зумовлене зростаючими 

потребами сучасної вищої школи в удоскона-

ленні підготовки фахівців з природничо-

математичних спеціальностей для роботи в на-

вчальних закладах інформаційного суспільства.  

З метою забезпечення готовності майбутніх 

учителів природничо-математичних дисциплін 

застосовувати мультимедійні технології у перс-

пективі планується розробка та впровадження 

системи спеціальних тренінгів, майстер-класів 

мультимедійної спрямованості. 
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Ryabukha A. Pedagogical conditions of preparation of future teachers naturally-mathematical disciplines to ap-

plication of multimedia technologies in to educational-educate process 
Abstract: Pedagogical terms which allow effectively organize preparation of future teachers naturally mathematical 

disciplines to application of multimedia technologies in educational-educate process are examined in the article and 

analyzed. Actuality of problem of readiness of future teachers naturally mathematical disciplines to application of mul-

timedia technologies we see in swift development of multimedia technologies in an educational sphere and necessity of 

capture of abilities and skills in using. This problem induces determination of pedagogical terms application of multi-

media technologies in professional preparation of future teachers naturally mathematical disciplines. The purpose of the 

article is determination and analysis of pedagogical terms of preparation of future teachers naturally mathematical dis-

ciplines to application of multimedia technologies in educational-educate process. In this article we pay regard to cir-

cumstance that modern science has certain divergences in interpretation of concept «pedagogical condition». Therefore 

having generalized the row of determinations of different authors we understand pedagogical terms as an aggregate of 

circumstances, facilities and measures which are instrumental in efficiency of preparation of future teachers naturally 

mathematical disciplines to application of multimedia technologies in educational-educate process. Exposition of mate-

rial is accompanied own supervisions which determine the pedagogical terms of preparation of future teachers naturally 

mathematical disciplines to application of multimedia technologies: providing of positive motivation of students is an 

application of multimedia technologies in future professional activity; an orientation is on education and self-education 

during life; creative bringing in of students to scientifically research works with application of multimedia technologies; 

creation informatively educational environments of preparation of future teachers naturally mathematical disciplines to 

application of multimedia technologies; realization of process of preparation of future teachers naturally mathematical 

disciplines to application of multimedia technologies in professional activity with an orientation on intersubject connec-

tions; providing of high level of informative competence of future teachers naturally mathematical disciplines to appli-

cation of multimedia technologies. Exactly these pedagogical terms are predefined to growing requirements of modern 

higher school in the improvement of preparation of specialists to naturally mathematical specialties with support on fa-

cilities of multimedia technologies. 

Keywords: multimedia technologies, applications of multimedia technologies, pedagogical terms, preparation of fu-

ture teachers, intersubject copulas 

 

Рябуха А.Ю.  

Педагогические условия подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин к испо-

льзованию мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе 

Аннотация:. В статье рассматриваются и анализируются педагогические условия, позволяющие эффективно 

организовать подготовку будущих учителей естественно-математических дисциплин к использованию 

мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе. Актуальность проблемы готовности будущих 

учителей естественно-математических дисциплин к использованию мультимедийных технологий мы видим в 

стремительном развитии этих технологий в образовательной сфере, что, в свою очередь, приводит к 

необходимости овладения умениями и навыками пользования ими. Данная проблема побуждает к определению 

педагогических условий применения мультимедийных технологий в профессиональной подготовке будущих 

учителей естественно-математических дисциплин. Целью статьи является определение и анализ 

педагогических условий подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин к 

использованию мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе. В данной статье нами 

обращается внимание на тот факт, что современная наука имеет определенные различия в толковании понятия 

«педагогическое условие». Поэтому, обобщив ряд определений различных авторов, в контексте нашей 

проблемы педагогические условия мы понимаем как совокупность обстоятельств, средств и мер, 

способствующих эффективности подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин к 

использованию мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе. Изложение материала 

сопровождается собственными наблюдениями, которые определяют педагогические условия подготовки 

будущих учителей естественно-математических дисциплин к использованию мультимедийных технологий: 

обеспечение положительной мотивации студентов к применению мультимедийных технологий в будущей 
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профессиональной деятельности; направленность на образование и самообразование в течение жизни; 

творческое привлечение студентов к научно-исследовательской работе с применением мультимедийных 

технологий, создание информационно-образовательной среды подготовки будущих учителей естественно-

математических дисциплин к использованию мультимедийных технологий, осуществление процесса 

подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин к использованию мультимедийных 

технологий в профессиональной деятельности с ориентацией на межпредметные связи, обеспечение высокого 

уровня информационной компетентности будущих учителей естественно-математических дисциплин к 

использованию мультимедийных технологий. Выделенные педагогические условия обусловлены растущими 

потребностями современной высшей школы в совершенствовании подготовки специалистов по естественно-

математическим специальностям с опорой на средства мультимедийных технологий. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, использование мультимедийных технологий, 

педагогические условия, подготовка будущих учителей, межпредметные связи 

 

 

 

Таможська І.В.
 1
 

Теоретичні питання формування вмінь ділового спілкування  

в майбутніх фахівців технічного профілю

                                                      
1
 Таможська Ірина Володимирівна, викладач української мови (за професійним спрямуванням),  

Харківський автотранспортний технікум імені С. Орджонікідзе, м. Харків, Україна 
 

Анотація: У статті розглянуті теоретичні питання формування вмінь ділового спілкування в майбутніх фахів-

ців технічного профілю. З’ясовано суть ключових дефініцій дослідження («професійно комунікативна компете-

нтність», «комунікація», «ділове спілкування», «уміння ділового спілкування»). Визначено структурні компо-

ненти вмінь ділового спілкування фахівців технічного профілю (аналітико-прогностичний; емпатійно-

перцептивний; емоційно-регулятивний; презентаційно-комунікативний; лінгво-інформаційний; рефлексивно-

коригувальний).  

Ключові слова: ділове спілкування, уміння ділового спілкування, професійно комунікативна компетент-

ність. 

 

Зміни в політичному, соціальному, культур-

ному й економічному житті країни за умов рин-

кових відносин висувають нові вимоги до про-

фесійної підготовки спеціалістів технічної галу-

зі. Свобода проектування і здійснення ділових пере-

говорів, проведення презентацій, уміння ефективно 

використовувати телекомунікації, Інтернет, ділове 

листування у реалізації професійних завдань привели 

до розширенні кола питань, які необхідно вирішувати 

фахівцям технічного профілю на паритетній основі. У 

зв’язку з цим виникає об’єктивна необхідність 

удосконалення системи вищої технічної освіти, 

спрямованої на формування особистості, яка 

здатна забезпечувати ефективне спілкування з 

колегами, діловими партнерами. Не випадково у 

«Освітньо-професійних програмах» (ОПП) та 

«Освітньо-кваліфікаційних характеристиках» 

(ОКХ), у яких сформульовані службові функції 

майбутнього фахівця технічного профілю, типо-

ві інструментальні та загальнонаукові завдання 

його діяльності, до професійних компетенцій 

включено здатність до ділової комунікації у 

професійній сфері, що вимагає формування у 

студентів умінь ділового спілкування.  

У психолого-педагогічній науці багато зробле-

но для обґрунтування загальних засад комунікати-

вної підготовки майбутніх спеціалістів. Так, у пра-

цях учених порушена проблема знайшла висвіт-

лення в таких напрямах: розвиток комунікативно-

го потенціалу особистості (О. Бодальов, Л. Буєва, 

Ю. Ємельянов, О. Леонтьєв, П. Якобсон та інші), 

питання формування і розвитку комунікативних 

здібностей (І. Алексеєв, В. Сонін, В. Снєтков, 

Л. Кулікова) і комунікативних умінь фахівців різ-

ного профілю (Л. Василевська-Скупа, 

Н.Грищенко, М. Ісаєнко, Н. Котух, В. Кручек, 

Л. Сікорська, Т. Шепеленко), формування про-

фесійно комунікативної компетентності фахівців 

різного профілю (Г. Бірюкова, Н. Волкова, 

Л. Знікіна, І. Новгородцева, Л. Петровська, 

В. Романова, І. Марченко, Т. Тихонова, Т. Шульга, 

Р. Дж. Штенберг, І. Ладанов, О. Шломенко), ефек-

тивності комунікативної взаємодії (Д. Левел, 

В. Гуранов, В. Долохов, Н. Гришина, В. Зігерт). 

Аналіз наукових джерел дає підстави свідчи-

ти про достатньо ґрунтовну дослідженість діло-

вого спілкування. З філософської точки зору ді-

лове спілкування розглядається в дослідженнях 

М. Дмитренко, І. Ушно. У багатьох працях уче-

них (І. Амінов, О. Баєва, Г. Бороздіна, 

Л. Введенська, Б. Зельдович, О. Ковальчук, 

Н. Кромнова, В. Лавриненко, М. Леонов, 

О. Мунін, Л.Павлова, Ю.Палеха, В.Панкратов, 

М.Поваляєва, В.Снєтков, В.Співак, 
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Л. Столяренкота, О. Яновська та інші) ділове 

спілкування досліджується як феномен соціаль-

но-психологічної взаємодії та спосіб організації 

сумісної діяльності. Значну увагу формуванню 

системних і цілісних уявлень про технології спі-

лкування і їх реалізацію в діловому, суспільному 

і особистому житті приділяли В. Горанчук, 

Л. Комарова, Н. Непийвода, Л. Титова, 

І. Яковлєв та інші. Важливу групу складають ди-

сертаційні роботи, у яких розкриваються питан-

ня формування культури ділового спілкування 

майбутніх фахівців (В. Михайлюк, 

І. Радомський, О. Рембач, Т. Ханецька), форму-

вання вмінь, навичок ділового спілкування в уч-

нів загальноосвітньої школи (А. Колова) та про-

фесійно-технічних закладів освіти (Г. Славтіч).  

Проте вміння ділового спілкування як не-

від’ємного складника професійної компетентності 

фахівця технічного профілю не дістали достатньо-

го наукового осмислення, зокрема не виявлено 

особливості формування цих умінь у процесі ви-

вчення соціально-гуманітарних навчальних дис-

циплін. 

Актуальність зазначеної проблеми посилю-

ється виявленими під час дослідження супереч-

ностями, що існують у практиці сучасних ви-

щих технічних навчальних закладів:  

- між потребою суспільства у спеціалістах, здат-

них до професійної взаємодії, що впливає на 

ефективність виробничих процесів, і недостат-

нім рівнем сформованості вмінь такого спілку-

вання у випускників вищих навчальних закла-

дів технічного профілю; 

- між об’єктивною вимогою оволодіння майбут-

німи спеціалістами технічного профілю куль-

турою ділового спілкування та недостатньою 

розробленістю науково-методичного забезпе-

чення процесу формування вмінь ділового спі-

лкування в студентів вищих навчальних закла-

дів; 

- між потужним потенціалом для формування 

вмінь ділового спілкування майбутніх фахівців 

технічного профілю соціально-гуманітарних 

дисциплін та обмеженим його використанням 

у сучасних вищих навчальних закладах. 

У роботі доведено, що вміння ділового спіл-

кування фахівця є важливим складником його 

професійно комунікативної компетентності, 

яку на основі аналізу й узагальнення наукових 

праці (Л. Знікіна, І. Новгородцева, Т. Тихонова, 

О. Шломенко) визначено як інтегративне утво-

рення, вираженого в готовності та здатності фа-

хівця до комунікативної діяльності в різних 

професійних галузях і з представниками різних 

культур на основі партнерств, взаєморозуміння і 

співробітництва. 

Розкриття суті вмінь ділового спілкування 

вимагає визначення понять «ділове спілкуван-

ня», «комунікація», з’ясування їх співвідношен-

ня. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 

свідчить про існування різних підходів до розу-

міння сутності ділового спілкування, що зумов-

лено складністю та неоднозначністю цього фе-

номена. Особливістю ділового спілкування є те, 

що воно описується не лише в термінах процесу 

комунікації, таких як відправник, одержувач, 

форма повідомлення, код, тема, ситуація, але і в 

термінах, що відображають процес діяльності – 

мотив, мета, планування, аналіз поточної інфор-

мації, прийняття рішень, перевірка результатів 

(О. Рембач) [5]. 

На основі узагальнення різних підходів до ро-

зуміння суті ділового спілкування (Л. Власов, 

О. Головаха, Ю. Жуков, М. Дороніна, А. Колова, 

Ф. Кузін, Н. Паніна, О. Рембач, В. Сементовська, 

О. Цуканова та інші), ділове спілкування визна-

чено як активну, зумовлену потребами спільної 

діяльності взаємодію, спрямовану на встанов-

лення і розвиток професійних контактів, вико-

нання функціональних обов’язків. Ділове спіл-

кування передбачає адекватне сприйняття і ро-

зуміння поведінки партнерів по спілкуванню, 

обмін інформацією, вироблення ефективної 

стратегії взаємодії.  

Близьким за значенням до терміна «спілку-

вання» є термін «комунікація». Учені 

(Н. Волкова, Г. Єлізарова, М. Каган, В. Крисько 

та інші) розглядають комунікацію як соціально 

зумовлений процес передачі та сприйняття ін-

формації, що здійснюється через різні канали за 

допомогою вербальних і невербальних комуні-

кативних засобів. Тоді як спілкування передба-

чає міжсуб’єктну взаємодію, у якій кожний уча-

сник діє над відпрацюванням спільного сенсу 

висловленої інформації і передбачає взаєморо-

зуміння, взаємовпливі взаємодопомогу, комуні-

кація є суто інформаційним процесом, у якому 

одержувач інформації сприймається лише як 

об’єкт активності її відправника.  

Проведене нами дослідження ґрунтується на 

уявленні про вміння як здатність людини здійс-

нювати певну діяльність на основі надбаних 

знань та навиків, завершальну стадію формуван-

ня дії, оволодіння якою дозволяє переключатися 

з одного способу дії на інший, урізноманітнюва-

ти прийоми діяльності (В. Кручек) [2]. 

 Уміння ділового спілкування фахівця певної 

галузі представлено як здатність спеціаліста ре-

гулювати відносин співпраці фахівців у профе-

сійній діяльності, визначати пріоритети ділової 

поведінки, продукувати оптимальні рішення 

професійних проблем у відповідності до правил 
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ділового спілкування і норм ділового етикету, 

швидко реагувати на запити та потреби суб’єктів 

зовнішнього середовища, обґрунтовано будувати 

ділові комунікації з різними представниками зо-

внішнього оточення (визначати стратегічних 

клієнтів, стратегічних партнерів та постачальни-

ків, стратегічних конкурентів), що сприяє ефек-

тивності виконання службових функцій та вирі-

шення професійних завдань.  

Спираючись на прийняте у соціальній психо-

логії розмежування перцептивного (сприйняття і 

розуміння партнера), інтеракційного ( вплив 

особистості на партнера) та експресивного (са-

мовираження особистістю своєї сутності) аспек-

тів спілкування, а також розглядаючи ділове спі-

лкування як самостійний вид суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії у професійній комунікативній діяльно-

сті, у структурі вмінь ділового спілкування фахі-

вця технічного профілю нами виділено такі ком-

поненти (групи ділових умінь): 

- аналітико-прогностичний – уміння критично 

аналізувати, систематизувати, класифікувати, 

узагальнювати інформацію, давати їй оцінку, 

за небагатьма ознаками передбачати розвиток 

комунікації, бачити варіанти комунікативної 

взаємодії, передбачувати її наслідки; 

- емпатійно-перцептивний – уміння адекватно, 

неупереджено і точно сприймати особистісні 

властивості та поведінку ділових партнерів, 

правильно розміти їхні мотиви і переживання; 

- емоційно-регулятивний – уміння стримувати 

прояви негативних емоцій відносно суб’єкта 

педагогічного впливу та його індивідуальних 

проявів, здатність настроїтися на позитивне 

сприйняття й прийняття чужих ідей, поглядів, 

цінностей, які суттєво відрізняються від влас-

них переконань, уміння саморегуляції, уміння 

запобігати й вирішувати конфлікти; 

- презентаційно-комунікативний – уміння само-

презентації; уміння будувати відносини з діло-

вими партнерами, домагатися ефективної вза-

ємодії на основі спільних інтересів; відкрито 

демонструвати, підбирати переконливі аргу-

менти на користь своєї позиції й тактовно її ві-

дстоювати;  

- лінгво-інформаційний – уміння чітко, зрозумі-

ло і грамотно висловлювати думки і почуття, 

володіння лексичним складом мови, культу-

рою мовлення, вербальними та невербальними 

засобами обміну інформацією з діловими пар-

тнерами;  

- рефлексивно-коригувальний – уміння адекват-

но оцінювати наявну ситуацію ділового спіл-

кування й самовизначитися в ній, гнучко реа-

гувати на будь-які її зміни, проводити самоа-

наліз, самооцінювання, самоконтроль своєї по-

ведінки з позиції норм ділового етикету й при 

необхідності своєчасно вносить до неї необ-

хідні корективи. 

Характер і зміст умінь ділового спілкування 

майбутнього фахівця технічного профілю визна-

чаються функціональними особливостями його 

діяльності, які відбито в «Освітньо-

кваліфікаційних характеристиках» (ОКХ) май-

бутнього спеціаліста. 

Таким чином, у нашому дослідженні розгля-

нуто теоретичні аспекти формування вмінь діло-

вого спілкування в майбутніх фахівців технічно-

го профілю. На підставі аналізу наукової літера-

тури з’ясовано суть ключових дефініцій дослі-

дження («ділове спілкування», «уміння ділового 

спілкування», «професійно комунікативна ком-

петентність»). Подальшого розвитку набули пи-

тання вмінь ділового спілкування. Так, у струк-

турі вмінь ділового спілкування фахівців техніч-

ного профілю нами виділено такі компоненти: 

аналітико-прогностичний; емпатійно-

перцептивний; емоційно-регулятивний; презен-

таційно-комунікативний; лінгво-інформаційний; 

рефлексивно-коригувальний.  
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Tamozhska I.V. Theoretical points formation of business communication skills of future technical specialists 
Abstract: Theoretical points formation of business communication skills of future technical specialists are described in 

this article. It is found out the sense of key definitions ("professional communicative competence", "communication", 

"business communication", "business communication skills"). There were indentified the structural components of 

business communication skills of technical specialists (analytic and prognostic; emphatically imperceptive; emotional, 

regulatory, presentation and communicative, linguistic and information, reflexive-adjustment).  
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Таможская И.В. Теоретические вопросы формирования умений делового общения в будущих 

специалистов технического профиля 

Аннотация: В статье рассмотрены теоретические вопросы формирования умений делового общения в будущих 

специалистов технического профиля. Выяснено суть ключевых дефиниций исследования («профессионально 

коммуникативная компетентность», «коммуникация», «деловое общение», «умения делового общения»). 

Определены структурные компоненты умений делового общения специалистов технического профиля 

(аналитико-прогностический; эмпатийно-перцептивный; эмоционально-регулятивный; презентационно-

коммуникативный; лингво-информационный; рефлексивно-корректирующий). 
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Отличительной чертой современной цивили-

зации является внедрение инновационных про-

цессов во все сферы общественной жизни, пере-

ход от индустриального к информационному 

обществу. В создавшихся условиях особо остро 

стала проблема повышения качества образова-

ния, решение которой предполагает не только 

изменение содержания и структуры высшей 

школы, но и совершенствование уже существу-

ющих и разработку новых методов образования.  

Сегодня главным заданием и главным усло-

вием модернизации украинского высшего обра-

зования является объединение образования и 

науки, детерминация и становление творческого 

потенциала студентов, развитие у них творче-

ского мышления, умения самостоятельно, целе-

направленно учиться и развиваться.  

Решение обозначенных задач в значительной 

мере принадлежит исследовательской деятель-

ности в вузах, которую возможно рассматривать 

как импульс и катализатор развития творческого 

потенциала студентов, процессов саморазвития, 

самосовершенствования, самоанализа, которая 

так же способствует подготовке высококвали-

фицированных специалистов.  

В Национальной доктрине развития образо-

вания Украины в ХХI столетии подчеркивается 

необходимость овладения методами самостоя-

тельного исследовательского поиска, анализа и 

синтеза процессов и явлений в профессиональ-

ной деятельности филологов, а реализация этих 

положений возможна именно при подготовке 

современных специалистов к исследовательской 

деятельности и формировании у них исследова-

тельской культуры. 

Актуальность нашей статьи обусловлена тем, 

что проблема формирования и развития культу-

ры личности и специалиста в частности всегда 

была и остается по сей день проблемным полем 

в науке. Ученые уделяют много внимания во-

просу формирования культуры специалиста в 

процессе его подготовки в вузе, при этом рас-

сматриваются следующие модификации культу-

ры, как: профессиональная (О.С.Анисимов, 

В.Л.Бенин, Е.В.Бондаревская, Н.Б.Крылова, 

Н.Г.Ничкало, В.В.Радул, Т.Д.Сидоренко, 

Т.В.Ткаченко и др.), интеллектуальная 
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(И.П.Захарова, А.А.Салиев, Г.П.Шевченко, 

В.Я.Ястребова и др.), информационная 

(С.Г.Антонова, В.А.Виноградов, М.Г.Коляда, 

Л.В.Скворцов и др.), исследовательская 

(Ю.К.Бабанский, Т.Е.Климова, Н.В.Кузьмина, 

О.Г.Мороз, В.А.Семиченко, В.А.Сухомлинский, 

К.Д.Ушинский и др.). 

Следует отметить, что проблема формирова-

ния и развития исследовательской культуры бу-

дущих филологов на сегодняшний день не была 

достаточно тщательно изучена и этот факт еще 

раз подтверждает актуальность нашего исследо-

вания. Говоря о подготовке будущих филологов 

в высшей школе, чаще всего мы имеем в виду 

теоретические и методические основы их подго-

товки, рассматриваем особенности ее содержа-

ния, а также психолого-педагогические и дидак-

тические условия овладения профессиональной 

деятельностью, но крайне редко мы включаем в 

понятие «подготовка филолога» категорию «ис-

следовательская деятельность» и «исследова-

тельская культура», не смотря на то, что «иссле-

дование» и «культура» являются крайне важны-

ми понятиями для будущего специалиста-

филолога.  

В исследовательской деятельности студентов 

наилучшим образом объединяются теоретиче-

ская и практическая деятельность. Этот вид ра-

боты развивает такие качества будущего фило-

лога-исследователя, как: самостоятельность 

мышления, критичность, формирует научную 

интуицию, розвивает навыки анализа и синтеза, 

стимулирует к саморазвитию и обогащению соб-

ственного потенциала, развивает дивергентность 

и оригинальнность мышления и способствует 

повышению уровня развития общей культуры, 

одной из составляющих которой и является ис-

следовательская культура.  

Проблему формирования и развития исследо-

вательской культуры педагога начали рассмат-

ривать относительно недавно, с середины ХХ 

ст., в своих работах В.И.Загвязинский, 

И.А.Колесникова, Т.Е.Климова, В.И.Маркова, 

В.А.Семиченко, В.А.Сластенин, А.Л.Шихова и 

др. Данное понятие только входит в широкий 

научный и исследовательский оборот, об этом 

свидетельствует высокий научный интерес и 

наличие дискуссионых и неизученных аспектов 

даного феномена.  

Наиболее полными и дополняющими друг 

друга, по нашему мнению, являются дефиниции 

исследуемого феномена даные А.Л.Шиховой и 

В.И.Марковой. Первый исследователь определя-

ет исследовательскую культуру как составляю-

щую базовой культуры личности, характеризу-

ющейся готовностью к решению профессио-

нальных проблем с использованием методов 

научного исследования, включающая в себя со-

вокупность компонентов, где под готовностью 

понимается внутреннее состояние, связанное с 

установкой на выполнение деятельности, пред-

полагающее субъективно-активную позицию и 

осознание значимости этой деятельности [3].  

С позиции В.И.Марковой исследовательская 

культура учителя как часть профессиональной 

культуры представляет собой интегративную, 

динамическую характеристику учителя на 

уровне личности и субъекта инновационной дея-

тельности и включает его гуманистическую 

направленность, методологическую рефлексию, 

профессиональные потребности и мотивы лич-

ностной самореализации, преобразовательные 

способности в освоении способов и приемов ре-

шения творческих профессиональных задач, ин-

дивидуальный стиль деятельности [1].  

Таким образом, исследовательскую культуру 

будущих филологов можно охарактеризовать 

как комплексное динамическое образование, 

имеющее сложную компонентную структуру и 

являющееся составной частью базовой культуры 

личности и неотъемлемым компонентом про-

фессиональной культуры, которое характеризу-

ется активной позицией специалиста, его готов-

ностью к решению личностных и профессио-

нальных притязаний посредством научного по-

знания и научного исследования. 

Опираясь на научный опыт специалистов и 

результаты нашего анализа педагогической 

практики студентов-филологов IV-V курсов, 

можно утверждать, что на современном этапе 

развития общества, культуры и образования, 

развитие исследовательской культуры будущих 

филологов является важной составной частью 

как их личностного, так и профессионального 

становления. Данный феномен - это такая кате-

гория, которая должна функционировать на под-

сознательном уровне, поэтому для достижения 

такого результата, формирование знаний, уме-

ний и навыков исследовательской культуры 

личности должно начинаться еще до их активно-

го практического использования и должно про-

водиться поэтапно в определенных организаци-

онно-педагогических условиях на протяжении 

всего периода обучения в высшей школе. 

Бесспорным является тот факт, что исследо-

вательская культура активизирует интерес к 

обучению через собственный опыт студентов и 

формирует способность самостоятельно творче-

ски усваивать и адаптировать новые способы де-

ятельности как в жизни, так и в науке. 

Учеными доказано, что существует два воз-

можных варианта реорганизации процесса обу-

чения в современных условиях развития образо-
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вания, науки и техники – технологический и по-

исковый.  

Технологический подход модернизирует тра-

диционный процесс обучения, основой которого 

является репродуктивная деятельность студен-

тов, а так же стимулирует разработку образова-

тельных моделей как способа достижения лич-

ностью четко фиксированных эталонов усвоения 

знаний.  

Поисковый подход реорганизует традицион-

ный подход на базе продуктивной деятельности 

студентов и стимулирует образование и усвое-

ние нового опыта. При данном виде деятельно-

сти процесс организации образовательного про-

цесса приобретает вид исследовательской дея-

тельности, в которой студент занимает инициа-

тивную (субъектную) позицию, а педагог – 

партнер-помощник. Следует отметить, что 

именно такая организация обучения в ВУЗе 

наиболее благоприятно влияет на развитие лич-

ностных и профессиональных качеств будущего 

филолога, а также является определяющим фак-

тором в развитии исследовательской культуры 

будущих филологов. 

В современной теории и практике педагоги-

ческого образования по сей день не существует 

единой четко сформулированной методики и ме-

тодологии культурологической подготовки, а 

следовательно и формирование исследователь-

ской культуры студентов также является «белым 

пятном» в современной системе образования. 

Именно это и обуславливает необходимость 

проведения теоретико-методологического ана-

лиза данной проблемы и ее содержания, а также 

разработки путей формирования и совершен-

ствования исследуемого феномена.  

Следует отметить, что формирование иссле-

довательской культуры будущих филологов в 

процессе профессиональной подготовки следует 

начинать еще с первых лет обучения в высшей 

школе, т.к. педагог может организовывать ис-

следовательскую деятельность студентов во 

время проведения различных форм обучения 

(лекционное или семинарское занятие) в таких 

направлениях, как: межпредметная или про-

блемно-ориентированная исследовательская де-

ятельность.  

По мере того, как у студентов формируются 

умения и навыки начинающего исследователя, 

педагог контролирует (направляет, стимулирует) 

развитие исследовательской культуры будущих 

специалистов, уровень и степень развития кото-

рой они могут в полной мере показать при изу-

чении и анализе научных источников по опреде-

ленной проблеме, а также умения дифференци-

ровать и интегрировать полученную информа-

цию в учебный процесс, а также при подготовке 

научных проектов, статей, отчетов и сообщений, 

рецензий, рефератов, курсовых, дипломных и 

магистерских работ.  

Таким образом, дидактические условия раз-

вития исследовательской культуры будущих фи-

лологов заключаются в создании образователь-

ной среды, в которой студент будет усваивать 

определенные ценности и принципы, нормы, 

традиции, обычаи, этикет, будут использоваться 

разнообразные культурные институты (музеи, 

библиотеке), средства массовой информации и 

др. Изучаемый феномен будет активно усваи-

ваться и формироваться в образовательных 

условиях, в которых: 

- студенты овладевают основами научной 

теории; 

- осуществляется поэтапное развитие и фор-

мирование исследовательской культуры; 

- активно стимулируется постоянный поиск и 

усовершенствование уже существующих знаний; 

- студенты систематически вовлекаются в ис-

следовательскую деятельность университета; 

- поощряется активное участие студентов во 

внеучебной исследовательской деятельности; 

- имеет место синтез различных форм иссле-

довательской деятельности в процессе обучения; 

- будущие специалисты являются активными 

членами научных сообществ ВУЗа; 

- ведется активный контроль и корректировка 

деятельности студентов; 

- поощряется саморазвитие, самосовершен-

ствование, инициативность, проявление субъ-

ектно-активной позиции студента; 

- постоянно присутствует положительная мо-

тивация к учебной и научной деятельности сту-

дента; 

- студент имеет возможность самореализации 

по средствам научно-исследовательской дея-

тельности; 

- происходит непосредственная связь иссле-

довательской деятельности с решением профес-

сиональных проблем; 

- есть возможность реализации творческого 

подхода к решению профессиональных задач. 

Важным фактором в процессе формирования 

исследовательской культуры будущих филоло-

гов является система убеждений, норм, ценно-

стей, взглядов индивида, которая оказывает 

непосредственное влияние на формирование как 

общей так и исследовательской культуры.  

Занимаясь формированием исследователь-

ской культуры студентов высшей школы, 

С.В.Шмачилина выделяет четыре основных 

направления ее развития, которые можно очер-

тить следующим образом в контексте нашего 

исследования: 
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1. Формирование общих и специальных уме-

ний и способностей, которые направлены на раз-

витие творческого потенциала студентов, их 

научно-педагогической ориентации, составляю-

щих сущность творческого и ценностно-

смыслового компонентов исследовательской 

культуры; 

2. Работа с понятийно-терминологическим 

аппаратом, цель которого – научить пользовать-

ся понятиями и категориями общей педагогики, 

имея в виду их конкретное проявление в реаль-

ных педагогических ситуациях, а также прини-

мать значение и логику научного аппарата; 

3. Технологическое направление, которое 

связано с обучением приемам и пониманием су-

ти педагогической диагностики; 

4. Развитие навыков инновационного педаго-

гического проектирования. 

Вышеупомянутый автор рассматривает со-

держание процесса формирования исследова-

тельских умений и навыков студентов как диа-

лектическое единство структурных компонен-

тов, которое отражает ее целостный развиваю-

щий характер и определяет его компонентный 

состав (научно-мировоззренческий, нравствен-

ный, коммуникативный, информационно-

действенный, обучающий, личностно-

развивающий) [2].  

Таким образом, проведенное нами исследова-

ние дает возможность констатировать, что ис-

следовательская культура будущих филологов – 

это комплексное динамическое образование, 

имеющее сложную компонентную структуру и 

являющееся составной частью базовой культуры 

личности и неотъемлемым компонентом про-

фессиональной культуры, которое характеризу-

ется субъектно-активной позицией специалиста, 

его готовностью к решению личностных и про-

фессиональных притязаний посредством науч-

ного познания и научного исследования, процесс 

формирование которой требует особого выбора 

инструментария, включающий эксплицитную и 

имплицитную составные, программно-

методического обеспечения, создания комплекс-

ных образовательных и организационных усло-

вий. 
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Trufkina M. 

Didactical basics of future philologists’ research culture formation in high school. 

Abstract: The main purpose of the contemporary higher education is to combine education and science, students’ crea-

tive potential formation and determination, and development of their creative potential. The article deals with the phe-

nomenon of “research culture” of future philologists, which hasn’t been completely disclosed yet. Thus, our article 

gives some general characteristics of the most effective approaches to its development. It should be underlined that any 

research work combines theoretical and practical activity. This kind of activity develops different future philologists’ 

essential qualities. Research culture, indisputably, activates great interest for education and scientific work through the 

students’ own experience. Therefore, research culture formation should be started during the first stage of their higher 

education under thorough control of the teacher. We are to point out that didactic conditions of the mentioned phenom-

enon’s formation lie in establishing educational environment in which students are to master values and principles, 

standards, traditions, customs, etiquette, and to use different cultural institutions, mass media and others. Future philol-

ogists’ research culture is to be mastered and formed under the following educational conditions: positive motivation; 

step-by-step development and formation of research culture; synthesis of different forms of research activity; learning 

basics of scientific theory; students are systematically involved in research activity; self-development, self-perfection, 

initiative are encouraged; direct connection of research activity with the professional problems solution; realization of 

creative approach to the professional problems solution; active control and correction of students’ activity. Thus, our re-

search work proves that future philologists’ research culture is a complex dynamic creation, which has complicated 

componential structure and presents a part of person’s basic culture and integral component of professional culture. It is 

also characterized by subject-active position of a specialist, his availability to different professional and personal asser-

tions’ solution via scientific cognition and scientific research. The process of this phenomenon’s formation requires 

special selection of tooling, which includes explicit and implicit components, methodical support, and organization of 

complex educational conditions.  

Key words: culture, research culture, professional culture, philologist’s research culture.  
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Аксіологічний компонент суб’єктності студента  

до майбутньої професійно-педагогічної діяльності

                                                      
1
 Шехавцова Світлана Олександрівна,  

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки,  
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Анотація: В статті розглядається аксіологічний компонент суб’єктності студента до майбутньої професійно-

педагогічної діяльності. Автор звертається до теоретико-методологічних засад теорії суб’єкту діяльності для 

визначення системи цінностей, що сприяють формуванню суб’єктності студента до майбутньої професійно-

педагогічної діяльності. 

Ключові слова: суб’єктність студента, суб’єкт діяльності, ціннісні орієнтації, аксіологічний компонент, 

професійно-педагогічна діяльність. 

 

На сучасному етапі розвитку педагогічної на-

уки формування суб’єктності студента є основ-

ною характеристикою гуманістичної, особистіс-

но орієнтованої освіти, метою якої є сприяння 

особистісного та професійного зростання майбу-

тніх фахівців до професійно-педагогічної діяль-

ності, розкриття можливостей та набуття ціннос-

тей і смислів суб’єктами навчальної діяльності в 

університеті. Формування суб’єктності у студен-

тів передбачає володіння ціннісним відношен-

ням до обраної педагогічної професії, які здатні 

адаптуватися до нових соціально-педагогічних 

умов та плідно працювати, виявляючи ініціатив-

ність, авторський підхід до навально-виховного 

процесу, власну активність, яка б сприяла ефек-

тивним перетворюванням в педагогічному сере-

довищі.  

Очевидно, на сьогодні сучасній школі потріб-

ні педагоги-професіонали, фахівці з високим рі-

внем загальної та професійно-педагогічної куль-

тури, особистісним потенціалом, який сприяв би 

самовдосконаленню та індивідуальному творчо-

му підходу до власної педагогічної професії та 

стимулював в українському суспільстві інтерес 

до результатів професійно-педагогічної діяльно-

сті педагогів-новаторів та педагогів-методистів.  

Існуюча джерельна база з проблеми форму-

вання суб’єктності студентів в освітньому прос-

торі, зокрема в університеті, представлена в різ-

номанітних психолого-педагогічних наукових 

дослідженнях, серед яких наукові роботи К. 

Абульханова-Славскої, Л. Абдаліної, О. Асмо-

лов, О. Балл, І. Бех, М. Боритко, С. Кашлева, О. 

Леонової, В. Маркіна, О. Мешка, Т. Ольхової, 

В. Петровського, Л. Скорич, Л. Стахнєва, 

В. Ткачева, О. Цимбал, В. Чернобровкіна та ін. 

Мета статті полягає у визначенні та теорети-

чному обґрунтуванні аксіологічного компонента 

суб’єктності студента до професійно-

педагогічної діяльності.  

Становлення суб’єктності студента відбува-

ється через його самовизначення. Перш за все 

самовизначення до професійно-педагогічної дія-

льності. Викладач надає лише педагогічну підт-

римку студентові у виборі та у прийнятті рішень 

щодо педагогічної діяльності майбутніх педаго-

гів. В результаті самовизначення студент будує 

свою власну систему цінностей та професійно-

педагогічну стратегію майбутньої професійної 

кар’єри. Формами організації такої діяльності 

можуть бути „Я-концепція”, направленість осо-

бистості або суб’єктність особистості. 

Ми цілком погоджуємося з думкою З. Адам-

ської, яка вважає, що завершення процесу само-

визначення відкриває для суб’єкта потенційну 

сферу розвитку, яка лежить за межею Я суб’єкта 

і потенційно виступає в якості мотиву його по-

дальшого розвитку. Таким чином, процес само-

визначення актуалізує процес саморуху особис-

тості, в основі якого лежить самостійний вибір 

напрямку розвитку у зрілому віці, що визнача-

ється єдністю раціонального й ірраціонального. 

Саморух – це результат усвідомлення горизонту 

власного незнання, який мотивує подальше пі-

знання та розвиток – розширення межі Я 

суб’єкта, трансформацію „потенційного Я” в 

„реальне Я”. В основі саморуху лежать ціннісно-

смислові орієнтири, які несуть в собі смислотво-

рчу функцію. Ціннісні орієнтації являють собою 

змістовий бік спрямованості особистості і стано-

влять основу її ставлень до навколишнього світу, 

до інших людей, до самої себе, основу світоба-

чення і ядро мотивації життєвої активності, ос-

нову життєвої концепції. В особистісних ціннос-

тях проявляється та особлива специфіка духов-

ної сфери життя людини, яка визначає смисло-

вий зміст суб’єктності, а також самовизначення і 

самостійності прояву суб’єкта як активно діючо-

го. Отже, самовизначення і саморух – це пер-

винні і необхідні для актуалізації суб’єктності 

процеси, які виводять дану сутнісну властивість 

особи з потенційного в реальний стан. Усі вище-

перераховані процеси є необхідними складовими 

суб’єктності, без реалізації яких вона назавжди б 

залишилася неактуалізованою потенцією [1, с. 

154]. 
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На думку М. Боритко простір суб’єктності 

людини або його ціннісно-смислову сферу утво-

рюють два поняття, які поєднуються в категорії 

„цінність”, а саме те, що має значущість для ін-

ших людей і те, що емоційно прийнято та усві-

домлено самим студентом. Ці процеси (осмисли-

ти, тобто надати цінності смислам і усвідомити, 

тобто сформувати смисли в цінності) [2, с. 12 – 

13]. 

 В широкому розумінні навчально-виховний 

процес передбачає залучення учасників освіт-

нього процесу до оволодіння цінностями куль-

тури, освіти та професії. Саме тому аксіологіза-

ція освіти визначає цінності, які визначають на-

правленість професійної діяльності студента. 

Так, ціннісні орієнтації студентів входять в сфе-

ру соціальної та освітньої реальності.  

З позицій педагогічної аксіології вагомим ас-

пектом для нашого дослідження є визначення 

цінностей професійно-педагогічної діяльності 

майбутніх учителів, що передбачають відповіда-

льність за обрану професію, талант педагога, йо-

го пошуково-дослідну, інноваційну діяльність, 

комунікативні здібності, позитивний стиль спіл-

кування, професіоналізм педагога.  

Науково обґрунтована класифікація педагогі-

чних цінностей в структурі професійно-

педагогічної культури була розроблена під кері-

вництвом В. Сластьоніна, в основі якої поляга-

ють потреби особистості, що співвіднесені з 

професією вчителя, її соціальним смислом. Ви-

ходячи з особливостей педагогічної діяльності, 

яка дозволяє учителю вдовольнити матеріальні, 

духовні потреби, а також є орієнтиром його со-

ціальної та професійної активності, визначені 

цінності педагогічної діяльності, що пов’язані з: 

1) самозатвердженням в суспільстві, тобто в со-

ціальному середовищі; 2) потребами в спілку-

ванні; 3) самовдосконаленням; 4) самовиражен-

ні.  

Класифікація представлена такими цінностя-

ми: 

- цінностями-цілями, які визначають концепцію 

особистості майбутнього учителя в сукупності 

Я-особистісного і Я-професійного; 

- цінностями-засобами як концепцією педагогі-

чного спілкування, техніками та технологіями, 

моніторингами, інтуїції; 

- цінностями-відносинами, що розкривають су-

купність відношень учасників педагогічного 

процесу, а також формування позиції по від-

ношенню до професійно-педагогічної діяльно-

сті; 

- цінностями-якостями, що передбачають різно-

манітність взаємопов’язаних позитивних, дія-

льнісних, поведінкових якостей особистості; 

- цінностями-знаннями, що визначають її особи-

стісну і професійну компетентність [4, с. 69 – 

70].  

Принцип аксиологізації передбачає розуміння 

освітніх та духовних цінностей в процесі на-

вчання в університеті. На думку Н. Мерзлякової, 

в процесі формування професійного становлення 

аксиологізація полягає в розумінні значущості 

ціннісного відношення до освіти, а в майбутньо-

му – до майбутньої професійної діяльності, до 

майбутньої кар’єри [3, с. 35]. Так, сформовані 

ціннісні орієнтації та відношення активізують 

самовизначення та саморозвиток студентів в 

професійному плані.  

В контексті теорії суб’єкту діяльності біль-

шість дослідників (К. Абульханова-Славська, 

А. Леонтьєв) зазначають, що цінність діяльності 

для особистості пов’язана перш за все з можли-

вістю у самовираженні, використанні своїх здат-

ностей та можливістю творчості.  

Сьогодні в науковій літературі можна знайти 

досить солідне обґрунтування теоретико-

методологічних засад теорії суб’єкту діяльності, 

тому ми зупинимося на проблемах, пов’язаних із 

реалізації цієї теорії та формування суб’єктності 

зокрема у вищій школі, тим більш, що цей ас-

пект не набув ще належного висвітлення в укра-

їнській педагогічній науці.  

Ми дотримуємося думки, що для суб’єкту ді-

яльності характерно бути включеним у процес 

будь-якої діяльності і відповідальність, яка не 

дає йому можливість зміни свою думку, навіть 

коли виникли труднощі. Характерною умовою 

такою діяльності є перетворююча активність 

суб’єкту як атрибут суб’єктності в діяльності та 

поведінці, в процесах сприйняття, прийняття рі-

шень, що виражається в індивідуалізації прийн-

яття цих рішень та постановці завдань.  

Неможливо не відзначити аксіологічний ком-

понент суб’єктності студента, оскільки успішне 

вирішення педагогічних стратегічних, тактич-

них, оперативних завдань передбачає не стільки 

сформованість різних компетентностей майбут-

нього педагога, скільки набуття внутрішнього 

орієнтиру, регулятору поведінки, тобто цінніс-

них орієнтацій. В структурі суб’єктності саме 

ціннісні орієнтації виступають в ролі ядра в під-

готовці студентів до професійно-педагогічної ді-

яльності, що розкривають ціннісні ідеали та 

смисли, що сприяє майбутньому педагогу усві-

домити своє призначення в професійно-

педагогічній діяльності.  

Очевидно, система цінностей має орієнтувати 

майбутнього педагога в його професійної діяль-

ності, регулює його відносини з учнями, колега-

ми, а також є критерієм оцінки результатів влас-

ної професійно-педагогічної діяльності.  
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Важливою особливістю, що визначає специ-

фіку обраних цінностей майбутнього педагога, є 

реалізація свого особистісного потенціалу, ви-

значення траєкторії та стратегії розвитку свого 

професійного і педагогічного становлення. Що-

до становлення суб’єктності студента до профе-

сійно-педагогічної діяльності, то ми вважаємо 

такі цінності повинні бути домінуючими у зага-

льному контексті професійно-педагогічному 

становлення студента: 1) орієнтація на особис-

тість учня як домінанту професійно-педагогічної 

діяльності; 2) орієнтація на знання як домінанту 

навально-виховного процесу; 3) орієнтація на 

зовнішні показники результативності навчально-

го процесу і власної педагогічної діяльності; 4) 

орієнтація на інноваційні педагогічні технології. 

Таким чином, можна зробити висновок, що в 

процесі професійно-педагогічної діяльності сту-

дента відбувається не тільки розвиток ціннісно-

особистісної сфери майбутнього педагога, інте-

лектуального зростання, а й перетворення його 

внутрішнього світу. Тому, аксіологічний компо-

нент суб’єктності студента дозволяє розглянути 

професійно-педагогічну діяльність студента як 

реальну можливість формування суб’єктності 

студента, як створення умов самоорганізації 

майбутньої професійної діяльності, так і визна-

чення перспектив та цілей на основі власних 

особистісних ціннісних орієнтацій, пошук варіа-

нтів суб’єктної реалізації педагогічних цілей та 

цінностей і, нарешті, усвідомлення особистісних 

і професійно-педагогічних цінностей.  
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Shekhavtsova S.O.  

Axiological component of student’s subjectivity to the perspective professional and pedagogical activity  

Abstract: The article deals with the axiological component of student’s subjectivity to the perspective professional and 

pedagogical activity. The author reveals to the theoretical and methodological substances of the theory of subject activi-

ty to determine the system of values which support the forming student’s subjectivity to the perspective professional 

and pedagogical activities. In the article the author defines the peculiarities of the pedagogical activities, which allows 

to satisfy the material and spiritual teacher’s requirements and it promotes the social and professional activeness of the 

teacher and encourages the teacher to determine the professional values of the pedagogical activities. The teacher’s val-

ues to the professional and pedagogical activities are associated with self-confirmation in the social surrounding, the re-

quirements in communication, self-development and teacher’s self- expresses. The article focuses on the axiological 

component of the student’s subjectivity, which includes the following values: 1) values-goals connected with the per-

sonality conception of perspective teacher together with I-personality and I-professional; 2) values-methods as the con-

ception of the pedagogical communication, techniques and technologies; 3) values-relationships taking into account the 

interaction between the pedagogical process members and the formation the position concerning to the professional and 

pedagogical activities; 4) values-qualities connected with the variety positive and active personal qualities; 5) values-

acknowledges which determine the personal and professional teacher’s competence. The axiological component of the 

student’s subjectivity allows to determine the professional and pedagogical activity as a real opportunity to form the 

subjectivity creating the conditions for self-organization the perspective professional activity so as creating the perspec-

tives and goals on the basis own personal values.  

Keywords: student’s subjectivities, subject activity, value orientations, axiological component, professional and 

pedagogical activity. 

 

Шехавцова С.А.  

Аксиологический компонент субъектности студента к будущей профессионально-педагогической 

деятельности 

Аннотация. В статье рассматривается аксиологический компонент субъектности студента к будущей 

профессионально-педагогической деятельности. Автор обращается к теоретико-методологическим основам 

теории субъекта деятельности для определения системы ценностей, которые способствуют формированию 

субъектности студента к будущей профессионально-педагогической деятельности. В статье автор определяет 

особенности педагогической деятельности, которые позволяют удовлетворять материальные и духовные 

потребности учителя и является ориентиром его профессиональной и педагогической деятельности учителя, а 

также способствует ценностей педагогической деятельности учителя. Педагогические ценности в 

профессиональной деятельности ассоциируются с самоутверждением в социуме, с потребностями в общении, 

самоусовершенствовании, самовыражении. Статья сосредоточена на аксиологическом компоненте 
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субъектности студента, который включает следующие ценности: 1) ценности-цели, связанные с концепцией 

личности будущего учителя Я-личностного и Я-профессионального; 2) ценности-методы как концепция 

педагогического общения, техник и технологий; 3) ценности-взаимоотношения учитывающие 

взаимоотношения участников педагогического процесс, а также формирование позиции про отношению к 

профессионально-педагогической деятельности; 4) ценности-характеристики, связанные с разнообразием 

позитивных и активных черт личности; 5) ценности-знания, которые определяют профессиональную и 

педагогическую компетентность. Аксиологический компонент субъектности студента позволяет рассматривать 

профессионально-педагогическую деятельность как реальную возможность формирования субъектности 

студента, как создание условий самоорганизации будущей профессиональной деятельности, также как и 

определение перспектив и целей на основе собственных личностных ценностей.  

Ключевые слова: субъектность студента, субъект деятельности, ценностные ориентации, аксиологический 

компонент, профессионально-педагогическая деятельность.  
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PSYCHOLOGY 

 

Бугайцова А.С.
 1
 

Феномен самодостатності: результати контент-аналізу творів

                                                      
1
 Бугайцова Анастасія Сергіївна, магістр, Південноукраїнський національний педагогічний  

університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, Україна 

 
Анотація. У статті викривається проблема неоднозначності дослідження феномену самодостатності. Розгляну-

то основні підходи вивчення явища в історії філософської та психологічної науки. Особлива увага приділена 

дослідженню самодостатності за часів розквіту елліністичного філософського пізнання. Автор пропонує дослі-

дження феномена самодостатності через виділення ціннісно–смислових корелятів самодостатності. На основі 

отриманих даних контент-аналізу твору-роздуму респондентів на тему «Хто така самодостатня людина?» виді-

лено еквіваленти, суміжні поняття «самодостатності» та «самодостатньої людини». Кількісний розподіл оди-

ниць аналізу показав виділення рис, характерних самодостатній особистості, а саме: наявність чіткої мети та 

знання засобів її здобуття, спрямованість на отримання успіху у будь-якій справі, незацікавленість у приєднанні 

інших людей у свою справу для отримання кращого результату, а також діяльність виключно у межах своїх 

власних можливостей і сил, здатність до рішучих вчинків та вміння поставити оптимальну лінію поведінки для 

забезпечування себе необхідним для задоволення власних потреб.  У результаті проведеного контент-аналізу 

було виявлено 19 еквівалентних одиниць, які представляють поняття «самодостатня людина»: характеристика 

«цілеспрямований», «самостійний, «незалежний», характеристика «здатний забезпечити себе самостійно» 

«сформована особистість», «має особистісну точку зору, яка відрізняється від поглядів інших», «маючий сфор-

мовану життєву позицію», «впевнений, «має особистісні переконання», «має гідне положення в суспільстві», 

«із почуттям гармонії», «усебічна розвинена особистість, «самосвідомий» та «самозакоханий та самоідеалізова-

ний», «зрілий-дорослий», «із сильним характером», «наполегливий та завзятий», характеристики «не має пот-

реби в спілкуванні або звертанні за допомогою» та «самотній». Виділено 17 тотожних самодостатності понять, 

серед яких найбільший вибір респондентів отримали характеристики: впевненість, наполегливість та завзятість. 

Також окремо стоять: самостійність, незалежність, цілісність та твердість,  внутрішня гармонія, рішення про-

блем власними силами, саморозвиток, самовдосконалення, «досягнення успіху, результатів власними силами», 

«самореалізація», зрілість та «любов між людиною та життям», боротьба за справедливість, одинокість, пере-

конливість та самоідеалізація . 

Ключові слова: самодостатність, самодостатня особистість, автаркія, цілеспрямованість особистості, осо-

бистісна зрілість 

 

В умовах сучасного розвитку соціуму на тлі 

суспільно-економічних та духовно-культурних 

перетворень, проблема самодостатності особис-

тості набуває актуальності та стає об’єктом зрос-

таючого інтересу з боку різних наукових та сус-

пільних сфер. На сьогоднішній день є безпереч-

ним фактом те, що життя особистості у суспільс-

тві спирається на певні принципи поведінки, в 

основі яких лежить біологічна неповторність 

кожного організму, автентичність, самостій-

ність, незалежність, особистісна свобода. З цього 

випливає, що кожний член сучасного суспільст-

ва має забезпечувати життєдіяльність власними 

силами, не відмежовуючись від спільноти, але з 

урахуванням перманентної інтерференції конти-

нууму суспільних ситуацій та обставин у схеми 

власних дій та поведінки. Індивід, хоча й маючи 

тенденцію до інтегрування до більших частин 

цілого (суспільства), виступає самостійним 

конструктом цієї поліфункціональної системи 

взаємодії з оточуючим середовищем. Тому розг-

лядаючи особистість в соціумі з цього боку, ви-

никає низька важливих питань: 1) чи здібний ін-

дивідуум бути резистентним до нав’язування 

поведінкових стереотипів, забобонів; бути неза-

лежним у вчинках, самостійно приймати рішен-

ня та брати відповідальність за будь-що; 2) чи 

може особистість представляти собою автоном-

ну психодинамічну систему, яка може забезпе-

чити себе без залучення зовнішніх джерел різно-

го роду ресурсів. 

Таким чином потреба у вивченні даного пи-

тання обумовлюється соціальним запитом, ви-

могами суспільства до індивіда, котрий розгля-

дається в якості частини цілого, функціонуючого 

та динамічного організму, тобто самого соціуму, 

який можна розглянути як мікро- та макрострук-

туру.  

Спроби пояснити феномен самодостатності 

сягають ще часів еллінізму: у давньогрецьких 

вчених поняття «автаркії» (як вони називали са-

модостатність) зв’язувалося з самообмеженням. 

Наприклад, в етиці Антисфена під самодостатні-

стю розуміли стан «відсутності зайвого», у Хрі-

сіппа – це стан «задоволення усім належним». 

Плотін же вважав за основу самодостатності ві-
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дчуженість при самозвеличенні за умов екстазу. 

Діоген Сінопський зв’язував феномен самодо-

статності із задоволенням мінімуму потреб. Ан-

тична школа стоїків, яка дала філософську тен-

денцію  наполягала на зв’язку самодостатності із 

безсторонністю.  

«Передкласичний» період філософії, предста-

влений Григорієм Пальмою, Максимом Сповід-

ником, Я. Беме, І. Екхартом, Є. Свенденборгом, 

феномен самодостатності можна бачити як не-

стале та аморфне, а самодостатнім може бути 

тільки Бог, який є причиною самого себе та все 

творить через себе. Схоласти філософської епо-

хи Нового часу вважали, що буття як єдина та 

нескінченна субстанція є природою та Богом, 

водночас являючись самодостатньою та всебла-

гою.  

Дослідження феномену самодостатності 

отримує свій новий виток розвитку в Новий час 

в межах  інтуїтивізму (А. Бергсон), філософії 

життя (В. Дільтей), екзистенціоналізму (М. Хай-

деггер) та ірраціоналізму (Г. Марсель). Поши-

рення філософсько–містичних вчень, які показа-

ли еклектичність поглядів на феномен самодо-

статності та в основі яких є концепція повноцін-

ної особистості, яка не має потреби в чомусь, а 

задовольняє себе завдяки проходженню певного 

стану осяяння, здобуло своє висвітлення у пра-

цях таких видатних вчених, як А. Маслоу (1982), 

Г. Марселя, Д. Фейдімена та Р. Фрейгера (1996), 

Р. Рорті (1997), К. Ясперса (1991), А. Уотса 

(1996), К. М. Оуенса (1995), Б. Рассела (1997). 

В античні часи самодостатність розміркову-

валася як єдність, яка притаманна духу [6; 138], 

де єдина душа цілісна [6; 137], а сама єдність 

проста в довершеності простоти [6; 230]. Цей 

стан відповідає олімпійському спокою та автар-

кії [4; 12], тобто коли є в душі людини повний 

спокій, а не тривога [1; 183]. Характеризуючи 

елліністичні уявлення про даний феномен, треба 

зазначити, що в філософії тієї епохи самодостат-

ня людина була «без маски, коли вона не нама-

галася здаватися тою, ким вона не являється на-

справді [1; 182], а є вільною та незалежною [1; 

184]. Самодостатнє – це деякий об’єктивний по-

чаток, який робить життя людини, яка не має ні 

в чому потреби, абсолютно щасливою [2; 63]. 

Такою особистістю є філософ. І тому можна ска-

зати точно, що в Давній Греції був культ філо-

софа, якому приписувалася відчуженість, його 

душа досягла автаркії [3; 364], а також атраксії 

[6; 47]. Філософські переконання тісно перепле-

лися із філософським містицизмом, що яскраво 

представлено у платонізмі та неоплатонізмі. 

У наш час  можна виділити декілька аспектів 

та складових елементів самодостатності, можли-

вість діагностики яких забезпечена методично, 

як неспецифічним, так і спеціально розробленим 

інструментарієм. Вивчення та діагностика інших 

сторін та особливостей самодостатності 

пов’язані з проблемами пошуку або розробки 

специфічних та адаптацією неспецифічних ме-

тодів і методик. На жаль, на сьогоднішній день 

немає найповнішої діагностичної методики, яка 

б могла точно підтвердити наявність у людини 

самодостатності. Але завдяки багатоаспектному 

розгляду теоретичних матеріалів, з’явилася мо-

жливість дослідити певні аспекти самодостатно-

сті: емоційну зрілість особистості, залежність – 

незалежність, особистісні прагнення, життєстій-

кість людини, смисложиттєві орієнтації, самое-

фективність. 

У зв’язку з цим, нами було обрано неспеци-

фічний вид дослідження самодостатності – опи-

тування у вигляді відповіді на питання твору 

«Хто така самодостатня людина?». Дослідження 

проводилось на базі ПНПУ імені К. Д. Ушинсь-

кого серед студентів II, V, VI курсів Інституту 

Мов Світу, віком від 18 до 22 років . 

Метою цього дослідження було виявлення 

певних семантичних особливостей лексичних 

одиниць, які, на думку респондентів, могли б бу-

ти еквівалентами понять «самодостатність» та 

«самодостатня людина». Зазначимо, що студен-

ти мали змогу надати необмежену кількість де-

фініцій на одне й те ж саме поняття. Одиницями 

контент – аналізу явилися прикметники або 

іменники, які семантично виражали певний стан, 

процес або особистісну властивість, що могли 

описати самодостатню людину.  

Для інтерпретації результатів було побудова-

но узагальнюючі таблиці (див. Табл. 1, Табл. 2), 

які кількісно зображують вибори респондентів. 

У результаті проведеного контент-аналізу бу-

ло виділено 19 еквівалентних одиниць, які так чи 

інакше виражають поняття «самодостатня лю-

дина». Виявлено, що найбільш використаним у 

творах еквівалентом є «цілеспрямований», який 

обрало більше половини досліджуваних – 62,5 

%. Далі еквівалент «самостійний» виокремили 

58,3 % вибірки, «незалежний» обрало 54,16%. 

Наближується до них характеристика «здатний 

забезпечити себе самостійно» – 50 %.  

Як бачимо з таблиці, по 37,5 % здобули кате-

горії «сформована особистість», «має особистіс-

ну точку зору, яка відрізняється від поглядів ін-

ших»; 33,3 % отримали «маючий сформовану 

життєву позицію», «впевнений»; 29,16 % – «має 

особистісні переконання», «має гідне положення 

в суспільстві», «із почуттям гармонії», «усебічна 

розвинена особистість». Поняття «самосвідо-

мий» та «самозакоханий та самоідеалізований» 

обрало 25 % респондентів; 20,83 % – відводиться 

поняттям «зрілий-дорослий», «із сильним харак-
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тером», «наполегливий та завзятий». Най-

менший вибір закріпився за характеристиками 

«не має потреби в спілкуванні або звертанні за 

допомогою» та «самотній» – по 8,3 %.  
 

Таблиця 1 

Кількісний аналіз понять тотожних  

«самодостатньої людини» 

№ Ототожнюване поняття N X 

1. A 13 54,16 

2. B 14 58,3 

3. С 15 62,5 

4. D 5 20,83 

5. E 8 33,3 

6. F 8 33,3 

7. G 12 50 

8. H 7 29,16 

9. I 9 37,5 

10. J 7 29,16 

11. K 9 37,5 

12. L 7 29,16 

13. M 7 29,16 

14. O 6 25 

15. P 5 20,83 

16. Q 5 20,83 

17. R 2 8,3 

18. S 6 25 

19. T 2 8,3 

 

Примітка: 

N – кількість виборів респондентів; 

X – процентний вираз; 

A –незалежний; 

B – самостійний; 

C – цілеспрямований; 

D – зрілий - дорослий; 

E – маючий сформовану сталу життєву позицію; 

F – впевнений; 

G – здатний забезпечити себе самостійно; 

H – має особистісні переконання; 

I – сформована особистість; 

J – має гідне положення в суспільстві; 

K – має особистісну точку зору, яка відрізняється 

від поглядів інших; 

L – із почуттям гармонії; 

M – усебічно розвинута особистість; 

O – самосвідомий; 

P – із сильним характером; 

Q – наполегливий та завзятий; 

R – не має потреби в спілкуванні або звертанні за 

допомогою; 

S – самозакоханий та самоідеалізований;  

T– самотній. 

 

Кількісна обробка контент вказує на супереч-

ливість поняття «самодостатньої людини», про 

що свідчить велика кількість еквівалентних ха-

рактеристик – 19 категорій. Цікавим є той факт, 

що респонденти чітко формулювали свої харак-

теристики у творах, не маючи цілі заздалегідь 

домовитися надати ідентичні еквівалентні оди-

ниці. Це свідчить про про схожість думок щодо 

визначення поняття «самодостатньої людини»  

та уявлень, про її характерні риси.  
 

Таблиця 2 

Кількісний аналіз понять тотожних  

«самодостатності» 

№ Ототожнюване поняття N X 

1. A1 10 41,6 

2. B1 11 45,83 

3. С1 7 29,16 

4. D1 6 25 

5. E1 8 33,3 

6. F1 5 20,83 

7. G1 4 8,3 

8. H1 8 33,3 

9. I1 7 29,16 

10. J1 6 25 

11. K1 2 8,3 

12. L1 7 29,16 

13. M1 15 62,5 

14. O1 14 58,3 

15. P1 4 16,6 

16. Q1 3 12,5 

17. R1 5 20,83 

 

Примітка: 

N – кількість виборів респондентів; 

X – процентний вираз; 

A1 – незалежність; 

B1 – самостійність; 

C1 – рішення проблем власними силами; 

D1 – досягнення успіху, результатів власними си-

лами; 

E1 – цілісність та твердість особистості; 

F1 – зрілість; 

G1 – переконливість; 

H1 – внутрішня гармонія; 

I1 – саморозвиток; 

J1 – самореалізація; 

K1 – самоідеалізація; 

L1 – самовдосконалення; 

M1 – впевненість; 

O1 – наполегливість та завзятість; 

P1 – боротьба за справедливість; 

Q1 – одинокість; 

R1 – «любов між людиною та життям». 

 

Таким чином, найбільш використовувані 

одиниці для позначення «самодостатньої люди-

ни» стали риси «цілеспрямований», «самостій-

ний» та «незалежний», «здатний забезпечити се-

бе». Найменшим вибором характеризуються ка-

тегорії «не має потреби в спілкуванні або звер-

танні за допомогою» та «самотній» – 8,3 %.  

Подібний кількісний розподіл одиниць аналі-

зу говорить про виділення певних рис, характер-

них самодостатній особистості, а саме: наявність 
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чіткої мети та знання засобів їхнього здобуття, 

спрямованість на отримання успіху у будь-якій 

справі, незацікавленість у приєднанні інших лю-

дей у свою справу для отримання кращого ре-

зультату, а також діяльність виключно у межах 

своїх власних можливостей і сил, здатність до 

рішучих вчинків та вміння поставити оптималь-

ну лінію поведінки для забезпечування себе не-

обхідним для задоволення власних потреб.  

Контент-аналіз поняття «самодостатності», 

яке було виділено окремою категорією у творах-

роздумах респондентів виявила ряд особливос-

тей. По-перше, треба зазначити, що в цьому ви-

падку було виокремлено 17 тотожних понять, які 

могли виступити еквівалентом дефініції самодо-

статності. По-друге, необхідно звернути увагу на 

те, що лише в декількох випадках трактування 

поняття перекликається з тлумаченням «самодо-

статня людина». До таких співпадінь відносять-

ся, наприклад, гармонія як стан та володіння 

внутрішньою заспокоєністю, зрілість та дорос-

лість – зрілий та дорослий, розвинута самосві-

домість – самосвідомий, одинокість – самотній, 

самоідеалізація – самоідеалізований.  

Найбільший вибір респондентів отримали на-

ступні характеристики: впевненість обрало 62,5 

% від усієї вибірки, наполегливість та завзятість 

– 58,3 %. Цікавим є той факт, що лише на 3 місці 

за кількістю виборів   є самостійність – 45,83 %, 

незалежності– 41,6 %, цілісності та твердості й 

внутрішня гармонії здобули по 33,3 %.  

Меншу кількість виборів отримали дефініції 

«рішення проблем власними силами», «самороз-

виток»,«самовдосконалення» – 29,16 %. 25 % у 

поняттях «досягнення успіху, результатів влас-

ними силами», «самореалізація», а 20,83 % за-

кріпилися за зрілістю та «любов’ю між людиною 

та життям». Дещо менший вибір становить бо-

ротьба за справедливість – 16,6 % та одинокість 

– 12,15. Найменше виборів отримали переконли-

вість та самоідеалізація – 8,3%. 

Таким чином, можна підсумувати, що у ре-

зультаті проведеного контент-аналізу виділено 

19 еквівалентних одиниць, які представляють 

поняття «самодостатня людина»: характеристика  

«цілеспрямований» – 62,5 %; «самостійний» - 

58,3 % вибірки, «незалежний» обрало 54,16%; 

характеристика «здатний забезпечити себе само-

стійно» – 50 %; по 37,5 % здобули категорії 

«сформована особистість», «має особистісну то-

чку зору, яка відрізняється від поглядів інших»; 

33,3 % отримали «маючий сформовану життєву 

позицію», «впевнений»; 29,16 % – «має особис-

тісні переконання», «має гідне положення в сус-

пільстві», «із почуттям гармонії», «усебічна роз-

винена особистість». Поняття «самосвідомий» та 

«самозакоханий та самоідеалізований» обрало 25 

% респондентів; 20,83 % – відводиться поняттям 

«зрілий-дорослий», «із сильним характером», 

«наполегливий та завзятий; характеристики «не 

має потреби в спілкуванні або звертанні за до-

помогою» та «самотній» – по 8,3 %. Разом з тим 

виявлено 17 тотожних самодостатності понять, 

які могли виступити еквівалентом дефініції. 

Найбільший вибір респондентів отримали на-

ступні характеристики: впевненість обрало 62,5 

% від усієї вибірки, наполегливість та завзятість 

– 58,3 %; самостійність – 45,83 %, незалежності 

– 41,6 %, цілісності та твердості й внутрішня га-

рмонії здобули по 33,3 %; «рішення проблем 

власними силами», «саморозви-

ток»,«самовдосконалення» – 29,16 %;  25 % у 

поняттях «досягнення успіху, результатів влас-

ними силами», «самореалізація», а 20,83 % за-

кріпилися за зрілістю та «любов’ю між людиною 

та життям»; боротьба за справедливість – 16,6 % 

та одинокість – 12,15; переконливість та самоі-

деалізація – по 8,3 %. 

Контент-аналіз поняття «самодостатність» 

дає нові ідеї для розроблення понятійного апара-

ту даного феномену. Виходячи з результатів 

отриманих емпіричних даних, стає зрозумілою 

та очевидною різниця між обраними категоріями 

еквівалентних понять. Можна сказати, що якщо 

на першому етапі контент-аналізу самодостатня 

людина розглядалася у першу чергу як цілесп-

рямована, самостійна, незалежна, то у другому 

етапі пріоритетними рисами-еквівалентами са-

модостатності виступають впевненість, наполег-

ливість та завзятість, потім самостійність та не-

залежність. Ми вбачаємо у такому розташуванні 

понять не протиріччя, а можна сказати парадокс, 

оскільки це ставить під сумнів застосування тра-

диційної дефініції самодостатності, прийнятої 

ще за часів античного еллінізму, а саме розумін-

ня самодостатності як стану безпристрасного, 

байдужого відношення до власних потреб, неза-

цікавленості та відчуженості від зовнішнього 

світу та стану константного спокою, у чому і 

вбачалася гармонія. 

Якщо ж придивитися до даного ланцюгу екві-

валентів, можна побачити, що респонденти став-

лять дуже високо ті якості особистості, які спри-

яють досягненню успіху, самостійного прийнят-

тя рішень, здійснення діяльності власними сила-

ми без втручання ззовні, здатність забезпечити 

себе усім необхідним, наявність незалежної осо-

бистої точки зору. Тобто таким чином підкрес-

люється тенденція сучасного розвитку особисто-

сті у соціумі – людина самодостатня тоді, коли 

вона у соціально обумовлених обставинах діє 

незалежно від суспільних нав’язаних моделей 

поведінки та прийняття важливих рішень. Усе це 

свідчить про велику різницю між сприйняттям 
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самодостатності в античні часи та у наш час, ко-

ли людина має бути спрямованою на успіх та бу-

ти активним членом спільноти, в умовах якої 

вона самореалізується.  

Підсумовуючи основні теорії самодостатності 

зі стародавніх першоджерел, важливо відмітити, 

що давньогрецькі філософи вважали за найкра-

ще стан відказу від бурхливих спрямувань душі, 

різних станів, які б призвели до гармонічного 

дисбалансу, певного роду аскези. Самодостат-

ність була тим, що єднало різні сторони душі. У 

такому разі сучасне уявлення про самодостат-

ність є докорінно трансформованим у порівнянні 

зі стародавнім. І у самодостатності бачиться не 

одинокість, відчуженість, а на перший план ви-

ходить впевненість, наполегливість, завзятість у 

досягненні успіху діяльності. 

Таким чином, напрошується висновок про те, 

що самодостатність як стан та самодостатність 

як описова характеристика особистості мають 

різні боки тлумачення, що робить помітним від-

мінність сучасного розуміння феномену від ан-

тичного уявлення. 
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Bugaitsova A. Phenomenon of self-sufficiency: results of content-analysis of compositions 

Abstract. The article discloses the problem of the interpretive ambiguity of self-sufficiency. The main approaches to 

studying of the phenomenon in history of philosophy and psychology are given. The research of self-sufficiency in the 

golden age of Hellenistic philosophical cognition is especially emphasized. The author offers the studying of the phe-

nomenon by means of allotment of value notional correlates. Given results of compositions on the topic “What is a self-

sufficient person” made possible delineation of adjacent with “self-sufficiency” and “self-sufficient person” notions. 

Qualitative analysis of the units established allocation of certain traits of a self-sufficient person, e.g.: availability of a 

definite aim, knowledge of the ways for achieving the goal, directivity for success in every activity, absence of interest 

in integration with other people for personal affair for better result, activity solely in the limits of personal possibilities 

and forces, capability for determined actions and skill to set the optimum line of behavior to provide oneself with all 

necessary things in order to satisfy the wants. Given analysis of the compositions presents 19 equivalent units for “a 

self-sufficient person”: “purposeful” , “self-supporting”, “independent”, “capable to provide independently oneself”, 

“generated person” and “having dissimilar personal opinion”, “having formed life position (principles)”, “confident”, 

“having personal beliefs”, “having decent status in society”, “with the sense of harmony”, “fully developed personali-

ty”, “with self-consciousness”, “narcissistic and self-idealized”, “mature, adult”, “with strong character”, “persistent 

and confirmed”, “without necessity of communication and asking help” and “alone”. “Self-sufficiency” is presented by: 

“confidence, “vigour”, “self-supporting”, “integrity and firmness” and “inner harmony”, “personal decisions by one’s 

forces”, “self-development”, ”self-perfection”, “achievement of success by one’s means”, “self-fulfilling”, “maturity” 

and “ love between a person and life”, “struggle for justice” and “loneliness”, “cogency” and “self-idealization”. 

Keywords: self-sufficiency, self-sufficient person, autarchy, personal  purposefulness, personal maturity 

 

Бугайцова А.С. Феномен самодостаточности:результаты контент-анализа сочинений 

Аннотация. В статье раскрывается проблема неоднозначности исследования феномена самодостаточности. 

Рассмотрены основные подходы к изучению явления в истории философской и психологической науки. Осо-

бенное внимание уделено исследованию самодостаточности во времена расцвета эллинистического философ-

ского познания. Автор предлагает исследование феномена самодостаточности посредством выделения цен-

ностно-смысловых коррелятов самодостаточности. На основе полученных данных контент-анализа сочинений-

раздумий респондентов по теме «Что такое самодостаточная личность?» выделены эквиваленты, смежные по-

нятия «самодостаточности» и «самодостаточной личности». Количественное распределение единиц анализа 

показало выделение черт, характерных самодостаточному человеку, а именно: наличие четкой цели и знания 

способов ее достижения, направленность на получение успеха в любом деле, незаинтересованность в присо-

единении других людей ради получения лучшего результата в личном деле, а так же деятельность исключи-

тельно в рамках своих личных возможностей и сил, способность к решительным действиям и умение поставить 

оптимальную линию поведения для обеспечения себя необходимым для удовлетворения собственных потреб-

ностей. В результате проведенного исследования контент-анализа было выявлено 19 эквивалентных единиц, 

которые представляют понятие «самодостаточный человек»: характеристика «целенаправленный», «самостоя-

тельный», «независимый», характеристика «способный обеспечить себя самостоятельно», «сформированная 
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личность», «имеет личную точку зрения, отличающуюся от взглядов других», «имеющий сформированную 

жизненную позицию», «уверенный, «имеет собственные убеждения», «имеет достойное положение в обще-

стве», «с чувством гармонии», «всесторонне развитая личность», «сознательный» и «самовлюбленный и само-

идеализированный», «зрелый-взрослый», «с сильным характером», «напористый и завзятый», характеристики 

«не имеет потребности в общении или обращении за помощью» и «одинокий». Выделено 17 тождественных 

самодостаточности понятий, среди которых наибольший выбор респондентов получили характеристики: уве-

ренность, напористость и настойчивость. Отдельно взяты категории: самостоятельность, независимость, це-

лостность и твердость, а также внутренняя гармония, решение проблем собственными силами, саморазвитие, 

самосовершенствование, достижение успеха, результатов собственными силами, самореализация, зрелость, 

«любовь между человеком и жизнью», «борьба за справедливость», одиночество, убедительность и самоидеа-

лизация. 

Ключевые слова: самодостаточность, самодостаточная личность, автаркия, целенаправленность личности, 

независимость, самоэффективность, личностная зрелость. 
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Формирование ценностно-смысловой направленности личности  

средствами христианского вероучения
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Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть уровни развития личности в христианстве и процесс 

формирования ценностей средствами христианского вероучения. 

Ключевые слова: относительный субъект, моносубъект, полисубъект, метасубъект, абсолютный субъект, 

внушение, подражание, эмоциональное заражение, идентификация, эмпатия, рефлексия, духовное озарение. 

 

Некоторые страны Европы, в частности Греция, 

среди ключевых компетенций, которыми должен 

обладать выпускник школы, задекларировали 

восприятие ортодоксальных христианских цен-

ностей. В школах Украины и России на факуль-

тативном уровне вводятся курсы изучения хри-

стианской этики, цель которых привить Еван-

гельские ценности школьникам. Томислав Иван-

чич, основатель агиотерапевтических школ в 

Хорватии, Боснии, Австрии, Герцеговине, Сло-

вении, Германии, Бельгии, Нидерландах, утвер-

ждает, что Бог является не только источником 

спасения, но и целителем духовного измерения 

человека. Итак, школа и общество некоторых 

стран сознательно ставит целью формирование 

христианских ценностей и христианского миро-

воззрения будущих граждан государства. 

Один из основателей философской антропо-

логии М. Шелер убедительно доказывает, что 

человек является духовным созданием, незави-

симым от влияния социума. Человек исполняет 

свое высшее предназначение, автором, которого 

является Бог. Именно Бог определяет индивиду-

альную ценностную сущность личности. Позна-

ние Божественного замысла о себе происходит 

через осознание, что Божья воля является 

наилучшей для человека. Последнее осуществ-

ляется при любовном принятии себя (самопо-

знании) или другого (познании кого-то). Бог яв-

ляется природе и человеку в виде вездесущей 

духовно-психической энергии, а именно любви 

как движущей силы эволюции [11]. Наша задача 

понять механизм формирования ценностей в 

христианском вероучении. 

Ценности не передаются генетически, они 

формируются, то есть передаются от личности к 

личности. Попытки классифицировать личность 

за уровнем ценностно-смысловой направленно-

сти ( за жизненными, моральными ценностями) 

или её производными делали В. Слободчиков, 

Г. Цукерман, Б. Братусь, Л. Кольберг, А. Добро-

вич, З. Петраськин. Эти типологии отличаются 

названиями уровней или критериями, но харак-

теристики совпадают или коррелируют между 

собой [4, 173].  

По Братусю существует пять уровней разви-

тия личности: относительный субъект, моно-

субъект, полисубъект, метасубъект, абсолютный 

субъект. Уровни развития коррелируют с нрав-

ственной позицией: относительный субъект – с 

ситуативной моральной позицией, моносубъект 

– с эгоцентристской моральной позицией, поли-

субъект – с групоцентристской моральной пози-

цией, метасубъект – с гуманистической мораль-

ной позицией, абсолютный субъект – с эсхатоло-

гической моральной позицией. Цель жизни от-
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носительного субъекта – избегание трудностей и 

поиск удовольствий и наслаждений за чужой 

счет: за выигранные деньги, за счет богатого 

партнера или государства. Труд, как средство 

получения материальных благ не предусмотрен. 

Наслаждения могут быть физиологическими, ор-

гии, и эстетическими: слушание изысканной му-

зыки, чтение Шекспира или Гессе, наслаждение 

красотой слова или игрой ума, созерцание ше-

девров изобразительного искусства. Черты ха-

рактера, которые реализуются в процессе этой 

деятельности – беззаботность, потребность в 

развлечениях. В общении другой человек рас-

сматривается не как равноценный партнер, а как 

предмет, нужный или ненужный. Направлен-

ность на собеседника монологическая: не важно, 

что ты говоришь, важно, что я тебе говорю. 

Стиль общения грубый, прямолинейный, бес-

пардонный или льстивый. В ответ на несогласие 

используются угрозы или оскорбления. Оконча-

ние общения происходит резко. Откровенно вы-

ражаются эмоции скуки, превосходства через 

ругань, насмешки, угрозы, навешивание ярлы-

ков, стереотипизацию, или заискивание перед 

тем, кто сильнее, демонстрирующие крайний 

эгоизм. Религиозность этого уровня – ритуаль-

ная. Творец рассматривается как волшебная па-

лочка, которая иногда срабатывает, по неизвест-

ным причинам.  

Следующий уровень развития личности –

моносубъект. Цель жизни такого человека – 

личная выгода, престиж, если самосовершен-

ствование, то только для собственной пользы. 

На этом уровне приходит осознание необходи-

мости в труде и готовность работать, но только 

для своего обогащения или повышения социаль-

ного статуса. Другие люди рассматриваются как 

средства для достижения узко личностных це-

лей. Если они нужны – с ними можно говорить с 

уважением, когда они не нужны – ими можно 

пренебречь. В общении преобладают манипуля-

ции или строгий регламент. На этом уровне лич-

ность может признавать существование Бога, 

строя с ним отношения по принципу «я – Тебе, 

Ты – мне". Этот человек может осознавать, что 

Бог могущественный Создатель, схематически 

исполнять заповеди, в надежде на благослове-

ние. Но принять мысль, что в каждом человеке 

живет Христос, что то, что ты сделал другому, 

ты сделал Спасителю, личность этого уровня не 

хочет. 

Третий уровень – полисубъект. Такой человек 

живет для группы. «Ценности, которые реали-

зуются в процессе деятельности – активное уча-

стие в общественной работе, полезные изделия 

или услуги. Основные личные интересы – удо-

вольствие от процесса труда и его результатов» 

[4,175]. Поскольку цель жизни – благо группы, 

то на первый план выходят моральные ценности, 

так как группе важно, чтобы ее члены были от-

ветственными, профессиональными, честными и 

т.д. В общении используется присоединение ря-

дом, то есть стремление к полноценному диало-

гу, уважение к собеседнику. Преобладает стрем-

ление понять мотивацию, потребности другого, 

круг его интересов. Выход из контакта происхо-

дит корректно [4,176]. Христианин этого уровня 

дружественный и доброжелательный, жертвен-

ный, бескорыстный, но только с такими же хри-

стианами. Моральные принципы относительно 

чужих могут и не выполняться. Это ярый враг 

иноверцев и безбожников, представителей дру-

гих конфессий. Примером такой жизненной по-

зиции в христианском вероисповедании являют-

ся Крестовые походы, многочисленные кон-

фликты между православными и католиками, 

которые происходят в течение веков. 

Следующий уровень развития личности – ме-

тасубъект. Цель жизни такого человека – благо 

не ограниченной группы «своих», а всего чело-

вечества. Б. Братусь приводит слова 

Л. Рубинштейна: «Смысл человеческой жизни – 

быть источником света и тепла для других лю-

дей [3,124]. » На этом уровне личность способна 

переживать искренний интерес к жизни, судьбе, 

чувствам окружающих, независимо от того дру-

жественны они или враждебны. Такой человек 

любить ближних, как самого себя. Примером та-

кой глубокой, жертвенной любви к детям явля-

ются Я. Корчак, В. Сухомлинский. Однако по-

стоянно отвечая добром на зло, даруя любовь, 

радость другим, личность этого уровня пережи-

вает кризис эмоционального выгорания. На этом 

уровне человек переживает глубокие внутренние 

страдания, когда внутренний ребёнок, живущий 

в каждом, сталкивается с жестокостью и неспра-

ведливостью окружающего мира. Это приводит 

личность к осознанию, что сама она не является 

источником любви, побуждает к поиску Бога, 

как источника любви, внутреннего мира и жиз-

ни, то есть способствует переходу на более вы-

сокий уровень. 

Высший уровень развития ценностей – абсо-

лютный субъект. Это уровень жизни не для себя, 

не для группы, не для человечества, а для Бога. 

Такая личность любовно принимает Божью во-

лю, какой бы эта воля ни была, постоянно стре-

мится ее познать и с радостью выполнить. Глу-

боко переживая любовь Господа и стремясь от-

ветить любовью на любовь, такой христианин 

любит других не ради них самих, их привлека-

тельности, добродетелей, таланта, ума, а ради 

Бога. Поэтому, не ориентируется на обратную 

связь со стороны окружения, не зависит от нее. 
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Он строит отношения с Создателем, который 

есть источником совершенной любви. «Я – лоза, 

а вы – ветви, кто во мне пребывает, тот плод 

приносит» [2,124]. Христианин этого уровня 

смотрит на другого с благоговением, видит в 

нем Божье творение, независимо от того являет-

ся ли человек представителем его конфессии, 

прихода или атеистом, или иноверцем. Известно, 

что Св. Тереза от Младенца Иисуса молилась за 

обращение серийного убийцы, которого должны 

были казнить. Св. Бенедикт плакал по поводу 

преждевременной смерти личного врага, кото-

рый, имея сан епископа, не раз создавал святому 

неприятности. Сам Христос искренне молился за 

распинателей. Жизненная ситуация, несущая 

страдание вызывает у личности этого уровня ра-

достное желание послужить Господу, присоеди-

няя свои, по их мнению, маленькие жертвы к ис-

купительной жертве Христа. Христианин вос-

принимает другого человека как личность более 

совершенную. То есть присоединение к прнеру 

на этом уровне осуществляется снизу. Однако 

это не создает комплекса неполноценности, ибо 

Творец одинаково любит всех. При полном сми-

рении христианин сохраняет внутренний мир и 

тихую радость, что собственно и является дока-

зательством его близости к Богу. 

И. Бех утверждает, что психологическим ме-

ханизмом принятия ценностей является воля че-

ловека, которая способна, благодаря самоанали-

зу, вызвать у субъекта стремление принять ту 

или иную моральную норму [1,15]. С. Карпенко 

утверждает, что необходимо создать яркий об-

раз, чтобы восхитившись этим образом, лич-

ность захотела принять заложенный в нем 

смысл[4,315]. Таким ярким образом может быть 

рассказ В. Сухомлинского о шести дочерях, ко-

торые ждут мать с дальней дороги. Когда мама 

заходит домой, каждая дочь говорит, с каким не-

терпением ждала её возращения. Одна – как цве-

ток ждёт солнца, другая – как птичка ждёт весну, 

а последняя, молча, подает матери миску с теп-

лой водой, чтобы она помыла ноги. Страдания 

Христа от Гетсиманского сада до Голгофы – то-

же очень яркий эмоциональный образ, который 

побуждает принять содержание: Бог готов стра-

дать, чтобы дать нам возможность находиться с 

ним в любви вечно. Его любовь безгранична и 

личностная. А это в свою очередь пробуждает 

желание ответить любовью на любовь, то есть 

начать жить для Создателя. Не менее ярким об-

разом может стать сам христианин. В частности 

убийца святой Марии Горетти раскаялся и обра-

тился к Богу. На него воспроизвело сильное впе-

чатление то, что девушка, защищая свою честь, 

все время просила его опомниться и подумать о 

собственной душе, а перед самой смертью моли-

лась за него. 

К социально-психологическим средствам 

формирования ценностей относятся: подража-

ние, эмоциональное заражение, внушение, иден-

тификация, рефлексия, эмпатия, духовное озаре-

ние. 

Подражание – это механизм формирования 

ценностей, присущий ситуативной и гедонисти-

ческой моральной позиции. Он свойственный 

детям и людей, и животных. Этот механизм со-

стоит в способности к подражанию невербаль-

ным телесным проявлениям другой индивиду-

альности. А. Менегетти считает, что язык тела 

несет наиболее правдивую информацию о цен-

ностях, вкусах, склонностях, преобладающих 

эмоциональных состояниях. Если ребенок смот-

рит на искреннюю молитву взрослого, наблюда-

ет за его благоговейным выражением лица, сми-

реной осанкой, мягким тембром голоса, то вос-

производит их, причем бессознательно. Извест-

ные проявления подражания и у взрослых хри-

стиан. Картина Дюрера «Автопортрет в возрасте 

28 лет» является образцом подражания Христу. 

Биографы считают, что портрет написан под 

влиянием произведения Томы Кемпийского 

«Подражание Христу». Художник написал себя 

строго в анфас, что допускалось только в изоб-

ражениях лика Христа. Во внешнем сходстве с 

Христом просматривается самоидентификация 

Дюрера с Иисусом. Но, прежде всего заметно, 

именно внешнее сходство. Все последующие 

изображения Христа, которые он создавал, все-

гда имели черты сходства с самим художником. 

Другой пример именно внешнего подражания 

Христу, приводит о. Г. Планчак, иконописец, 

настоятель монастыря. Он пишет, что в начале 

своего служения задумался над тем, какое выра-

жение лица было у Иисуса, долго искал икону 

улыбающегося Христа, потому что считал, что 

Спаситель, неся людям благую весть прихода 

Царства Божьего, был радостным. Найдя желае-

мый лик Спасителя, священник старался, чтобы 

его лицо имело именно такое ласковое, любящее 

и приветливое выражение [7]. В книге созерца-

тельного монаха «Бог – это любовь» автор пи-

шет: «Любящий стремится быть похожим на 

Любимого»[9,37]. А через воссоздание внешнего 

образа происходит изменение внутреннего . 

Следующим средством, которое формирует 

ценности на ситуативном и эгоцентрической 

уровнях, задействуя подсознание, является эмо-

циональное заражение. Явление передачи эмо-

циональных состояний от одного человека к 

другому во время общения известно. В то же 

время ценности имеют эмоциональную подопле-

ку: если я патриот, я люблю родину, свой народ, 
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если знание для меня ценность, значит процесс 

получения знаний вызывает у меня интерес и 

радость, и т.д. Читая Евангелие знакомимся с 

чувствами Христа, Который всегда проявлял 

милосердие к грешникам, терпение к не всегда 

сдержанным шумным детям, благоговение перед 

Богом Отцом и смирение перед ним, и не заме-

чая того, становимся более милосердными, тер-

пеливыми, покорными. Читая произведения 

Святых Отцов, проникаемся их эмоциональным 

состоянием: искренней любовью к Творцу, вос-

хищением Его мудростью, готовностью не раз-

думывая выполнять Его волю, милосердием от-

носительно ближних. А это формирует цель эс-

хатологического уровня – жить для Бога . 

Кроме подражания и эмоционального зара-

жения на подсознание влияет – педагогическое 

внушение. Внушение характеризуется общим 

смысловым полем, взаимовосприятием, взаимо-

пониманием [4,201]. Внушение – это такой спо-

соб психологического воздействия, при котором 

тот, кто внушает, сознательно или бессознатель-

но формирует у внушаемого установки относи-

тельно разнообразных объектов действительно-

сти, т.е. формирует ценности. Хороший пропо-

ведник обладает даром внушения, после его 

проповеди, слушатели меняют свои ценности, 

готовы начать жить по-новому. Жизнеописание 

Св. Герарда, воспоминания об о. Пио содержат 

примеры их воздействия на других: после разго-

вора с ними люди принимали решение жить для 

Бога, то есть меняли ценностно-смысловой уро-

вень. Один из способов внушения: три «да» (ес-

ли человек согласится с тремя утверждениями, 

то на четвертый раз он склонен согласится с лю-

бым утверждением непроизвольно) используется 

вовремя крещения. Священник трижды спраши-

вает человека: «отрекаешься сатаны и служения 

его?». После трех утвердительных ответов, свя-

щенник трижды спрашивает: «обещаешь быть 

верным Богу и служить Ему?» и опять же, ново-

обращенный должен дать три утвердительных 

ответа. Если подготовка к обряду и сам обряд 

проводится с определенной торжественностью и 

таинственностью, то благодаря внушению про-

исходит переход на новый уровень ценностей. 

Эффект внушения имеет место и во время Бого-

служения, когда происходит общее воззвание 

верующих к Господу: на призывы священника 

вся церковь говорит хором: «Господи, помилуй» 

или «Подай, Господи». Что усиливает веру и до-

верие к Богу, способствует возникновению чув-

ства любви между верующими, а это – христи-

анские ценности.  

Идентификация наиболее характерна для по-

лисубъекта. Идентификация – это такое восхи-

щение другим человеком, во время которого ин-

дивид сознательно принимает ценности этого 

человека. В отличии от подражания, идентифи-

кация – это не слепое подражание внешним про-

явлениям, а сознательное желание принять цен-

ности того, с кем идентифицирует себя лич-

ность. Примером идентификации является книга 

Томы Кемпийского «Подражание Христу». В 

которой автор учит, восхищаясь Спасителем, 

учит сознательно выбирать Его ценности: пре-

небрегать светскими устоями, быть покорным 

воле Творца, вести внутреннюю борьбу, стре-

мится к самопожертвованию, искать единения с 

Богом Отцом, искать внутреннего мира, любить 

ближних. Может быть идентификация со святы-

ми. Случаи сознательного подражания святым 

известны, в частности подражания Святой Ма-

рии Горетти в среде итальянской молодежи, во 

Франции – святой Анне де Гвинье. При чтении 

художественной литературы и просмотре филь-

мов тоже возможен процесс идентификации с 

главным героем. Таким образом происходит 

принятие христианских ценностей во время чте-

нии Евангелия, Жизни Святых и другой христи-

анской литературы. 

Очень интересным средством формирования 

ценностей является рефлексия. За З. Карпенко 

«В процессе рефлексии происходит логический 

выбор субъектом тех ценностей, которые потен-

циально содержатся в его смысловой сфере, но 

личностно еще не приняты»[4, 315]. Рефлекси-

ровать можно в двух направлениях: «Как ты себя 

чувствуешь?» и «Какой ты?». Святой Никодим 

Святогорец в книге «Невидимая брань» пишет о 

большом эффекте благодарственной молитвы, 

которая является рефлексией в направлении 

«Как ты себя чувствуешь?» [8, 261]. Она дает 

осознание непрерывной опеки Бога, его заботли-

вой любви к человеку. А это в сою очередь уси-

ливает доверие к Творцу и вызывает желание 

еще совершеннее исполнять Его волю, усилива-

ет потребность в более глубоком единении с 

ним. «Рефлексия в нашем понимании представ-

ляет средство дифференциации и упорядочения 

внутреннего мира личности ...« измерения »соб-

ственного смыслового пространства» [4, 257]. 

Еще один вид рефлексии, который практикуется 

в христианстве – это покаяние и исповедь. Ана-

лизируя прожитый день, прося прощения у 

Творца, христианин видит собственное несо-

вершенство, и беспредельное милосердие Божие, 

ибо «Солнце восходит над праведными и греш-

ными», что побуждает человека к самосовер-

шенствованию. 

Следующее средство формирования ценно-

стей – эмпатия. Эмпатия – это способность по-

нимать чужие чувства и эмоции. Это средство 

присуще гуманистическому уровню. Стараясь 
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понять чувства другого, приходим к осознанию, 

что всем людям свойственно чувство грусти, ра-

дости, обиды и тем, кто к нам враждебен, и тем, 

кто к нам дружелюбен, интеллектуалу и ум-

ственно отсталому. Это ведет нас к взаимному 

принятию друг друга, учит любить ближнего, 

как самого себя, побуждает поступать с другими 

так, как хотели бы, чтобы поступали с нами. 

Анализируя чувства святых во время их духов-

ной брани, христианин учится побеждать свои 

плохие чувства, ставить Бога выше собственных 

потребностей и желаний. 

Духовное озарение или молитва, иногда в 

научной литературе используют термин медита-

ция. Это такая связь с Творцом, которая дает 

«возможность достичь предельной сосредото-

ченности психики вплоть до остановки логико-

знакового структурирования» [4, с.383] – без-

молвную молитву, «при этом устраняются все 

внешние и внутренние отвлекающие факторы». 

Святой Герард Маела в молитвенном экстазе 

поднимался над землей. Святой Шарбель во 

время молитвы не почувствовал, что его одежда 

охвачена пламенем от удара молнии, попавшей в 

келью. Такая молитва «не только снимает по-

требность в посредничестве символов и знаков, 

она творит возможность переживания непосред-

ственного единства»[4, 384] с Творцом. Апостол 

Павел является не только примером изменения 

ценностей в процессе духовного озарения: из го-

нителя христиан, уровень полисубъекта, стано-

вится христианином, уровень абсолютного субъ-

екта. С человека готового убивать иноверцев 

превращается в человека, готового терпеть стра-

дания ради обращения грешников. Становится 

автором гимна любви: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, не завидует, любовь не превоз-

носится, не гордится, не бесчинствует, не ищет 

своего, не раздражается, не думает зла, не раду-

ется неправде, а сорадуется истине, все покры-

вает, всему верит, на всего надеется, все перено-

сит. Любовь никогда не перестает»[2, 205] . Он 

свидетельствует о возможности в молитве пол-

ного единения с Богом, когда описывает подня-

тие до третьего неба. Отцы восточной церкви 

считали, что пребывание в постоянном Богооб-

щении и стяжании Святого Духа есть целью 

земной жизни христианина. Интересно, что по-

падая в окружение личности, находящейся в со-

стоянии духовного озарения, человек тоже пе-

реживает духовное озарение и, хотя бы времен-

но, меняет собственные ценности. Рядом со свя-

тыми все становятся святыми. 
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Постановка проблеми. Досвід функціонування 

практичних підрозділів системи МВС, аналіз фа-

ктів застосування зброї особовим складом пока-

зує, що для ефективного формування навичок 

забезпечення особистої безпеки необхідні сучас-

ні методичні основи навчання військовій справі 

в цілому та вогневій підготовці, зокрема. На сьо-

годнішній день певний відсоток занять з профе-

сійної підготовки займає відпрацювання теоре-

тичних аспектів: робота частин і механізмів 

зброї, правила догляду за зброєю та її зберігання, 

заходи безпеки при застосуванні й використанні 

зброї та боєприпасів, швидка й правильна підго-

товка до стрільби, прицілювання та виконання 

пострілу, а також відпрацювання нормативів з 

вогневої підготовки, що відбувається на заняттях 

із стрільби та тренувань у тирі (на стрільбищі). 

Тобто військовослужбовці отримують знання в 

умовах, де немає загрози життю та здоров’ю, не 

треба приймати самостійних рішень щодо засто-

сування зброї і т.ін. Таким чином, в реальних 

умовах несення служби, де застосування зброї 

відбувається в екстремальних умовах, обумовле-

них фізичними й психічними перевантаженнями, 

дефіцитом часу для прийняття рішень, наявніс-

тю стресової ситуації, пов’язаної і з присутністю 

загрози для життя та здоров’я громадян чи пра-

цівників міліції, необхідністю брати на себе від-

повідальність, отримуємо технічну й психологі-

чну непідготовленість військовослужбовців. 

На всіх етапах свого розвитку підрозділи 

МВС вели боротьбу зі злочинністю, сприяли 

зміцненню правопорядку в країні, боролися за 

зміцнення влади. Тому все гостріше постає про-

блема забезпечення надійності функціонування 

всіх ланок МВС, що в першу чергу залежать від 

готовності та спроможності персоналу на нале-

жному рівні виконувати свої професійні 

обов’язки. В наш складний час зростання коруп-

ції, пограбувань, хабарництва та насилля особ-

ливу увагу потрібно приділити підготовці про-

фесіоналів для спеціальних підрозділів системи 

Міністерства внутрішніх справ. Ефективність 

боротьби зі злочинністю великою мірою визна-

чається наявністю науково обґрунтованої систе-

ми підготовки фахівців, здатних вміло діяти в 

критичних ситуаціях. В даних умовах суттєвий 

вплив на поведінку, переживання людини (в да-

ному випадку працівника ОВС) має фактор ри-

зику. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Російські вчені виявили наступні зміни у пси-

хологічному стані бійців загону спеціального 

призначення після перебування в екстремальних 

умовах, в зонах локальних озброєних конфлік-

тів: більш ніж у 75% особового складу спостері-

галась підвищена дратівливість, у 45% - пору-

шення сну, у 30% випадків – конфлікти в родині 

та на службі, а в 16% виникали зміни в системі 

міжособистісних стосунків (відчуття недооцінки 

оточуючими своєї особистості). Проведений 

аналіз показав, що у 25% працівників з досвідом 

подібної роботи менше року відмічаються неа-

декватні дії, що призводять до значного знижен-

ня ефективності діяльності. 

Отже, потрібно зазначити, що ризик в діяль-

ності працівника ОВС це обставина вимушена. 

Існує три головних взаємопов’язаних між собою 

значення цього терміну, які тією чи іншою мі-

рою проявляються у сфері правоохоронної дія-

льності: 

- ризик може визначатися співвідношенням ві-

рогідності неблагополуччя та ступенем не-

сприятливих наслідків; 

- ризик як дія, яка загрожує суб’єкту (працівни-

кові ОВС) травмою, шкодою тощо; 

- ризик як ситуація вибору між можливими нас-

лідками. 
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Тому постійне навчання та удосконалення 

своїх професійних навичок та вмінь дають мож-

ливість сформувати готовність працівників пра-

воохоронних органів до діяльності в умовах екс-

тремальних ситуацій, яке визначається наявніс-

тю інтелектуальних та розумових якостей, стій-

ких інтегральних характеристик у виконанні дій, 

адаптацією до зовнішніх проявів небезпеки, ви-

соким рівнем резервних можливостей.  

На ефективність діяльності працівника ОВС в 

екстремальній ситуації під час проведення спе-

ціальної операції впливають такі фактори: 

- інтенсивність та сила подразника; 

- функціональний та психологічний стан пра-

цівника; 

- індивідуально-психологічні особливості; 

- психологічна підготовленість; 

- психологічна готовність до дій в екстремаль-

них ситуаціях [4, 244-247]. 

Працівникам органів внутрішніх справ України 

в умовах сьогодення доводиться застосовувати 

силу в умовах, максимально наближених до бо-

йових, зокрема при: 
- проведенні спеціальних операцій з розшуку і 

затримання озброєних злочинців; 

- ліквідації бандитських та інших організованих 

злочинних угрупувань; 

- припиненні захоплень важливих об'єктів, зару-

чників, а також терористичних актів; 

- припиненні масових безладів та заворушень. 

Під екстремальною ситуацією розуміють таке 

складне поєднання умов діяльності, яке стано-

вить для працівника підрозділу швидкого реагу-

вання особливу значимість: ситуації, об'єктивно 

наявні обставини які сприймаються та оціню-

ються працівником як небезпечні для життя та 

здоров'я. 

В умовах проведення спеціальних операцій 

співробітникам МВС доводиться постійно сти-

катися із професійно підготовленими й екіпіро-

ваними злочинцями, які добре знають тактику 

дій правоохоронних органів, їхній склад і струк-

туру, озброєння, а також захисні заходи щодо 

мінімізації збитку від застосовуваних спеціаль-

них засобів. Тому якість підготовки кваліфікова-

них фахівців спеціальних підрозділів висуває пі-

двищені вимоги до їхньої професійної готовнос-

ті, професійної та функціональної надійності.  

Проблема надійності професійної діяльності 

спеціалістів екстремального профілю є провід-

ною в межах основних проблем психології праці, 

юридичної та військової психології, психології 

діяльності в особливих умовах. І хоча проблема 

надійності спеціалістів екстремального профілю 

привертала увагу багатьох науковців 

(В.А.Бодрова, Г.М.Зараковського, Б.Ф.Ломова, 

В.Л. Марищука та ін.) її не можна вважати вирі-

шеною. Висока „ціна” помилки професіонала 

обумовлює актуальність і високу економічну 

ефективність розробки проблеми надійності дія-

льності фахівців екстремального профілю. 

На ряду з цим одним з основних чинників фа-

хової надійності в процесі службової діяльності 

особового складу спеціальних підрозділів є агре-

сія. Агресивній формі поведінки присвячено 

значну кількість досліджень. У переважній бі-

льшості це окремі форми опису поведінки і 

спроби знайти загальну закономірність. Агресія 

не розділяється з емоційною формою поведінки. 

Різні автори (Сунь-цзи, VII ст.; Тард Г., 1896; 

Сегеле Г.,1896; Лебон Г, 1898; З. Фрейд 1923; 

Griffith C.R. 1928 ; Doob L.W.; Miller N.E. 1939; 

Lorenz K. 1966; Volkamer M. 1971; Э. Фромм 

1994 ), виділяючи цілу низку різновидів агреси-

вних форм поведінки, говорять про психологіч-

ну, біологічну і когнітивну агресію. Автори ви-

діляючи різні форми агресивної діяльності, на-

магаються знайти спеціальні тести, які дозволя-

ють визначити конкретні види агресії. Найбільш 

широко використовуваною методикою для оцін-

ки агресивних форм поведінки є методика Басса-

Дарки. Мова йде про агресію як форму поведін-

ки. 

Аналіз наукових робіт з цієї проблеми вказує 

на те, що „фахова” агресія бійця спеціального 

підрозділу - це санкціоновані нормативними ак-

тами дії особового складу у формі фізичної агре-

сії, спрямовані на припинення протиправних дій 

шляхом цілеспрямованого заподіяння фізичної 

шкоди злочинцю (травма, поранення, летальний 

випадок), адекватній кризовій ситуації із засто-

суванням спеціальних засобів і методів (штатне 

озброєння, засоби активної оборони, прийоми 

рукопашного бою). Чим вищим є ступінь склад-

ності поставленого завдання, тим більше „холо-

днокровною” буде форма поведінки. Тому сут-

ність психологічної підготовки особового складу 

спеціальних підрозділів полягає в тому, щоб да-

ти йому запас форм поведінки для розв'язання 

конкретного завдання в екстремальній ситуації. 

[2]. 

Особливістю професійної діяльності спеціалі-

стів екстремального профілю є те, що завдання 

та умови їхнього виконання часто змінюються. 

Виникнення непередбачених ситуацій, а нерідко 

необхідність подолання труднощів є, зазвичай, 

нормою професійної діяльності. 

Службово-бойова діяльність характеризуєть-

ся впливом багатьох екстремальних факторів, які 

можуть спричиняти значні зміни у функціональ-

ному стані організму фахівців спеціального під-

розділу. 

У професіональній діяльності часто виника-

ють стресові ситуації, які характеризуються ви-
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сокою динамікою прийняття рішення. Тому мо-

рально-психологічна загартованість співробіт-

ників має велике значення. 

Крім вищезазначеного потрібно приділяти 

велику увагу навчанню та тренуванню особового 

складу, а це у багатьох випадках потребує дуже 

значних витрат часу, фізичної напруги, посиле-

них емоційних навантажень та переживань. Під-

готовка спеціалістів до дій в екстремальних си-

туаціях вимагає комплексного підходу, кінцевим 

результатом якого повинно бути відпрацювання 

ввідних і вирішення вогневих задач, що можуть 

виникати в ході виконання службових 

обов’язків. Це надасть можливість правоохорон-

цям уміло та швидко оцінювати ситуацію, мит-

тєво орієнтуватися за несподіваних обставин. 

Саме при такому тренуванні виробляються стій-

кі психологічні властивості, що є невід’ємною 

частиною професійної діяльності. 

Отже, основою екстремальної підготовленос-

ті є професійно-психологічна підготовленість, 

яка ґрунтується на основі професійно-

психологічної стійкості працівника. 

Професійно-психологічної стійкість – це спе-

ціально розвинена здатність бійців спеціального 

підрозділу зберігати оптимальні параметри пси-

хічної діяльності, що забезпечує успішне вирі-

шення службово-бойових завдань в екстремаль-

них ситуаціях. 

Цілеспрямоване формування і підвищення особис-

тої професійно-психологічної стійкості особового 

складу передбачає: 

- ознайомлення з екстремальними факторами і 

ситуаціями з метою зниження чи усунення не-

гативних емоційних реакцій на них; 

- підвищення опірності до екстремальних розу-

мових труднощів, розвинення винахідливості, 

кмітливості, бойової ініціативи, швидкості ре-

акцій, звички до незвичного; 

- звикання до надмірних емоційних навантажень 

і напружень; 

- навчання подолання вольових труднощів, роз-

винення вольових якостей активності, наполе-

гливості, мужності й сміливості; 

- звикання до подолання фізичних труднощів та 

дискомфорту, підвищення витривалості й пра-

цездатності, швидкості і точності рухових реа-

кцій; 

- підвищення надійності виконання звичайних 

професійних дій зі збереженням високих ре-

зультатів у будь-яких передбачених екст-

ремальних ситуаціях; 

- навчання методів і прийомів забезпечення вла-

сної особистої безпеки і виживання у форс ма-

жорних обставинах; 

- формування упевненості в собі та уміння воло-

діти собою і своїм психічним станом. 

В системі професійної підготовки ОВС є ряд 

навчальних комплексів, що відпрацьовуються 

спеціальними підрозділами в умовах максималь-

но наближених до бойових (насичених різними 

елементами небезпеки та ризику), а саме: „Буди-

нок”, „Лабіринт”, „Штурм”, „Заручник” та ін. 

Під час навчання, а особливо під час тренувань 

потрібно приділяти значну увагу роботі кожного 

спеціаліста в колективі (команді). Однією з осо-

бливостей колективу (команди) є те, що резуль-

тат їхньої праці (виконання службово-бойових 

завдань) залежить від результатів кожного члена 

колективу (команди). Важливим фактором у під-

готовці є періодичні проведення тестувань, які 

після їх аналізу потрібно спрямувати на вирі-

шення „проблемних” питань, враховуючи кож-

ного співробітника індивідуально. 

Екстремально-психологічна підготовленість - це 

особлива психологічна підготовленість працівника до 

успішних дій та забезпечення особистої безпеки в екст-

ремальних умовах, що є специфічними для правоо-

хоронної діяльності. 

Екстремально-психологічна підготовленість пе-

редбачає наявність у особового складу знань про екс-

тремальні ситуації і їх особливості, методи й прийо-

ми подолання труднощів та рівень сформованості 

алгоритмів, навичок і вмінь діяти в них. 

Висновки. Досвід показує, що як би не був 

підготовлений особовий склад, яким би вмілим 

не було керівництво їхніми діями, працівники 

спеціальних підрозділів нерідко не витримують 

тих психологічних навантажень, яким піддають-

ся в умовах безпосереднього бойового викорис-

тання. Проаналізувавши практичні дії різних 

підрозділів спеціального призначення можна 

дійти висновку, що потрібно приділяти велику 

увагу комплектуванню бойових підрозділів з 

урахуванням індивідуально-психологічних та 

професійних аспектів діяльності.  

При вдалому поєднанні методів навчального 

процесу, правильно визначеному завданні, ство-

ренні проблемних ситуацій з'являється зацікав-

леність в отриманні нової інформації, що сприяє 

розвитку мотивації навчально-пізнавальної дія-

льності, стимулює творчу активність і самостій-

ність при вирішенні навчальних проблем. Про-

блемне навчання розвиває пізнавальну самостій-

ність, творчий підхід до справи, вчить думати, 

мислити, дозволяє поєднати процес навчання і 

виховання, засвоювання знань і формування сві-

тогляду. Все це, в кінцевому результаті веде до 

ефективного формування навичок забезпечення 

особистої безпеки при поводженні зі зброєю.  

На ряду з цим потрібно проводити роботу 

спрямовану на підвищення теоретичного рівня 

навчання, психологічного супроводження діяль-

ності працівників МВС, проведення спеціально 
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розроблених тренінгів, спільних (комплексних) 

практичних занять, спеціальних тактичних ігор 

(пейнтбол, “стрілецький поєдинок”, “дуельна 

стрільба”) із використанням технічних засобів, 

інтерактивних тренувальних систем, які, завдяки 

новітнім комп'ютерним технологіям, створюють 

практично повне імітування ситуацій, коли ви-

никає потреба в застосуванні зброї. Це допоможе 

особовому складу сформувати психологічну за-

хищеність, звести до мінімуму травматизм та 

смертність у підрозділах МВС України. 
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Креативність як фактор життєтворчості

                                                      
1
 Шелег Тетяна Володимирівна, аспірантка, Черкаський національний університет  

імені Б. Хмельницького, м. Черкаси, Україна 
 

Анотація. Актуальність проблеми життєтворчості у сучасній психологічній науці зумовлюється інтересом уче-

них до формування та розвитку людських якостей, завдяки яким особистість може усвідомлювати авторство 

власного життя та творчо підходити до його організації. Однак передумови продуктивної життєтворчості осо-

бистості залишаються неповністю дослідженими.  

У статті розглядаються рання творча активність дитини та креативність як основа життєтворчості. Прослід-

ковується шлях трансформації ранньої дитячої творчості у креативність. Обґрунтовується значуща роль креа-

тивності у життєтворчості особистості.  

Ключові слова: життєтворчість, креативність, самоактуалізація, творчість 

 

Прогресивний розвиток суспільства забезпечу-

ється творчими внесками його членів – появою і 

впровадженням таких продуктів винахідництва, 

творчої діяльності, які спроможні інтенсифіку-

вати динаміку суспільно-економічних процесів. 

Сучасний рівень розуміння суспільного розвитку 

передбачає врахування значущості балансу всіх 

суспільних процесів, гармонізації зв’язків та 

стосунків у суспільстві. У зв’язку з цим актуаль-

ності у наукових розвідках набуває феномен 

життєтворчості, який розуміється як повне та га-

рмонійне розкриття самобутнього потенціалу 

людини у всіх сферах її буття. 

У вітчизняній психології ідея про людину як 

творця власного життя розроблялася у контексті 

дослідження життєдіяльності (Л. Анциферова, 

В. Петровський, К. Абульханова-Славська, 

С. Рубінштейн), поняття, що відображає єдність 

проявів особистості в різних видах діяльності. 

Життєдіяльність людини, що свідомо нею ви-

значається та реалізовується, припускає наяв-

ність процесу творення – творчості, життєтвор-

чості [12, 17]. 

Опираючись на підхід у вітчизняній психоло-

гії, згідно з яким творчість у широкому значенні 

трактується як всяка практична чи теоретична 

діяльність людини, в якій виникають нові (при-

наймні, для суб'єкта діяльності) результати 

(знання, рішення, способи дії, матеріальні про-

дукти) [1], група українських науковців під кері-

вництвом Л. Сохань у розробила концепцію 

життєтворчості, поширивши поняття творчості 

на життя.  

Дослідниця визначає життєтворчість як духо-

вно-практичну діяльність особистості, націлену 

на творче проектування і здійснення її життєвого 

проекту. Завдяки здатності особистості до жит-

тєтворчості, вона розробляє, коригує та реалізо-

вує свій життєвий сценарій, опановуючи мисте-

цтво життя – особливе уміння, що базується на 

глибокому знанні життя, розвиненій самосвідо-

мості та володінні системою засобів, методів і 

технологій життєтворчості. Життєтворчість роз-

глядається як процес упорядкування подій життя 

особистості, процес її самовдосконалення [9, 37].  

У межах екзистенційної психології (Д. Леон-

тьєв, О. Сухоруков) життєтворчість розглядаєть-

ся як зміна смислової системи особистості. 

Д.О. Леонтьев визначає життєтворчість як осо-

бистісно-орієнтовану практику розвитку та ко-

рекції відносин зі світом, що передбачає транс-

ценденцію свідомості особистості, її зовнішню 

направленість та розуміння подій, які відбува-

ються. Внаслідок цього розширюється можли-

вість вибору, правильність здійснення якого за-

лежить від ступеня розуміння людиною повноти 

та багатовимірності картини світу та своїх від-

носин з ним [4, 104]. 

Поряд з соціально-психологічною теорією 

життєтворчості в Україні та за рубежем розроб-

ляється багато концепцій та методів життєтво-

рення, саморозвитку, мистецтва життя, самоак-

туалізації. Актуальною проблемою у сучасній 

психології є інтегрування наукових здобутків рі-

зних психологічних теорій щодо проблеми жит-

тєтворчості з метою більш вичерпного тракту-

вання цього поняття. 

Наша наукова розвідка має за мету вивчити 

роль креативності та її динаміку у життєтворчо-

му процесі, який ми розглядаємо через призму 

само актуалізації. 

Результати дослідження В. Ямницького, 

Л. Яновської вказують на те, що життєтворчий 

етап у житті людини настає у період дорослості 

(25–45 р.) з набуттям певних характерних для 

нього індивідуальних особливостей (цілісність, 

відповідальність, адаптованість, духовність, роз-

винута індивідуальність). Формування та розви-

ток здатності до життєтворчості в дорослому віці 

стає можливим саме тому, що тут особистість 

стає реальним суб'єктом життєдіяльності, сама 

може визначати свої відносини в життєвому сві-

ті, вирішувати психосоціальні проблеми, зміню-

вати способи відносин, приймати на себе відпо-

відальність за власну самість, відкривати загаль-

нолюдські та екзистенційні цінності буття. У до-
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рослому віці здатність особистості до життєтво-

рчості проявляється у здатності перетворювати і 

розширювати життєвий світ, змінювати і органі-

зовувати свою систему відносин у процесі роз-

витку [12, 192]. 

Тобто на життєтворчість здатна зріла особис-

тість, що наближається до досягнення акме – ви-

сокого рівня розвитку фізичного здоров'я, розу-

му, почуттів, волі, у результаті чого людина реа-

лізує себе як індивід, як особистість, як індиві-

дуальність , як суб'єкт діяльності [9, 185]. 

Досягнення вершини особистісного розвитку 

є наріжним каменем теорії самоактуалізації 

А. Маслоу. А. Маслоу ядром особистості вважав 

вроджену потребу в самоактуалізації, розвитку, 

реалізації свого потенціалу з опорою на власні 

сили. Дослідник визначає самоактуалізацію як 

"повне використання талантів, здібностей, мож-

ливостей і т.п.". [13, 150]. Є. Вахромов відмічає, 

що перші повноцінні акти самоактуалізації про-

являються уже у підлітковому віці.  

У ході життя людини, що просувається шля-

хом самоактуалізації, під впливом соціуму від-

бувається розвиток потенційних здібностей, фо-

рмується стійка система цінностей, ідеалів, 

установок, які знаходять своє віддзеркалення у 

ставленні людини до світу, до людей, до свого 

місця і призначення в світі.  

Тобто на певному етапі процесу самоактуалі-

зації особистість починає активно творити своє 

життя, усвідомлюючи відповідальність власного 

авторства. Тому у межах нашої наукової розвід-

ки, вважаємо за доцільне розглядати життєтвор-

чість як стадію самоактуалізації. 

Життєтворчість та самоактуалізація припус-

кають розгортання певних творчих процесів. 

Л. Сохань, описуючи життєтворчі здібності, 

необхідні особистості для творчої організації 

власного життя, відмічає характерні для життєт-

ворчості особливості мислення: сміливість, гну-

чкість, уміння особистості нестандартно мисли-

ти, знаходити нові алгоритми вирішення життє-

вих завдань, зміни життєвих ситуацій або якос-

тей самої особистості, передбачати можливий 

розвиток подій соціального та індивідуального 

життя [9, 191]. Варто відзначити, що вищепере-

лічені характеристики є ознаками дивергентного 

мислення (Дж. Гілфорд), креативності. 

Креативність передбачає нестандартний під-

хід до вирішення задач, здатність знайти багато 

варіантів вирішення проблеми, розглядаючи її з 

різних ракурсів, оригінальність, власний стиль. 

Креативність визначається знаннями та кругозо-

ром, особистісними рисами і мотивацією, сере-

довищем, в якому розвивається особистість. 

О. Халіфаєва трактує креативність як інтеграль-

ну властивість особистості, що заключається у 

варіювання способів вирішення життєвих про-

блем, що виявляється в індивідуально-

психологічних особливостях, які визначають ак-

тивність в суспільстві. Креативність особистості 

виникає в результаті діяльності в соціальному 

контексті [11]. 

Отже, оскільки життєтворчі здібності базу-

ються на дивергентному мисленні, ми маємо пі-

дстави вважати креативність важливим факто-

ром процесу життєтворчості.  

Примітно, що самоактуалізація також перед-

бачає наявність творчого елементу. А. Маслоу 

наголошує на існуванні «креативності самоакту-

алізації» (selfactualizing creativeness), універса-

льної, потенційно закладеної у кожному харак-

теристики,яка, однак, у процесі долучення до 

культури може блокуватися, чи навіть втрачати-

ся. Дослідник порівнює її з творчістю дітей: 

«Вона нагадує творчість щасливих дітей, що жи-

вуть в сприятливих умовах – експресивну, спон-

танну, невимушену. У ній виділяються такі яко-

сті характеру, як хоробрість, відвага, свобода, 

спонтанність, ясність, інтеграція, примирення з 

самим собою. Креативність самоактуалізації ви-

ражається або у творчому житті, або в творчому 

підході, або в самій особистості творця [14]. 

Тобто дитина народжується здатною до само-

актуалізації завдяки закладеному природою по-

тенціалу «креативності самоактуалізації». На 

нашу думку, першим його проявом є рання ди-

тяча творчість, особливостями якої є синкретизм 

(Л. Виготський), неспецифичність (В. Кудряв-

цев), і можливість його прояву в різних сферах 

(Л. Венгер, М. Поддьяков та ін.) [3]. 

Згідно з Д. Леонтьєвим, змістовна характери-

стика ранньої дитячої творчості, яку він називає 

натуральною, полягає у відкритості світу та різ-

ним можливостям, які дитина може побачити в 

світі, і в принциповій еквівалентності для неї рі-

зних можливостей. Екзистенційна позиція дити-

ни по відношенню до світу – це відкрита позиція 

«всеможливості» (О. Лобок), яка виявляється до-

сить природною на початкових стадіях розвитку 

[5, 219].  

Творчість дитини, якої ще не торкнулася су-

вора правиця школи, легка і безтурботна, вона 

не орієнтується на норму та думку інших. У до-

шкільному віці дитина самостверджується через 

подолання окремих культурних стереотипів, 

внаслідок чого виникає «варіативне мислення». 

Дитина виявляє і розкриває багато можливостей, 

створює один варіант за іншим, але всі вони для 

неї рівноцінні, вона не в змозі відокремити вда-

лий варіант від невдалого, не здатна до культур-

ної оцінки плодів своєї діяльності [6, 646].  

Н.Козирєва використовує термін «творча по-

зиція» для опису творчого процесу в різних сфе-
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рах життєдіяльності дошкільника. Творча пози-

ція дитини є фундаментальною передумовою 

становлення творчості як стилю життя людини і 

творчих здібностей у спеціальних областях. [3]. 

С. Максимова називає ранню творчу діяль-

ність спонтанною активністю. Спонтанну актив-

ність вона вважає універсальною, властивою 

усім та розглядає її як джерело потенційної кре-

ативності [7]. 

Відсутність такої творчої діяльності у дитини 

свідчить про певну патологію, що перешкоджає 

нормальній активності, адаптації дитини. 

Д. Леонтьєв відзначає, що це може бути наслід-

ком занадто жорсткої зовнішньої «дресури» ди-

тини раніше, ніж сформувалися структури її вла-

сного Я, що здатні протистояти тиску, приблиз-

но до трирічного віку [5]. 

П. Вайнцвайг відмічає, що у випадку ігнору-

вання, дефіциту уваги, ворожості з боку дорос-

лого до дитини її природні якості такі як твор-

чість, оригінальність, винахідливість гасяться, і 

у дитини неминуче розвивається невротичне 

хвилювання (неусвідомлений страх), що часто 

виявляється у формі впертості. Такий невротич-

ний стан пов'язаний з очікуванням чогось стра-

шного (страх втрати любові або уваги) [2].  

Такий невротичний стан дитини передбачає 

переживання ексквізитних ситуацій, унаслідок 

чого формуватимуться захисні механізми психі-

ки. Якщо їх використання виявиться результати-

вним, існує велика ймовірність їх подальшого 

несвідомого застосування, що позначатиметься 

на подальшому житті особистості, зокрема і на 

здатності творчо підходити до його організації у 

силу придушення творчих якостей. 

Існує багато досліджень, що свідчать про 

зниження рівня дитячої креативності з початком 

шкільного навчання (Е.П. Торренс, C. Макси-

мова). У цей період під впливом взаємодії дити-

ни з культурою, діалогу з зовнішнім світом на-

туральна творчість трансформується у дорослу, 

яку варто правомірно розглядати як вищу психі-

чну функцію – соціальну, довільну і опосередко-

вану [8, 386]. 

Ймовірно, саме тоді у більшості людей бло-

кується чи частково втрачається «креативність 

самоактуалізації». І лише 1% людей здатні збе-

регти характерну для дитячої творчості риси: 

неординарність мислення, спонтанність, експре-

сивність, здатність виражати свої ідеї, не побо-

юючись оцінок чи насмішок, які є суттєвими ас-

пектами «креативності самоактуалізації».  

Перехід від натуральної (дитячої) творчості 

(створення суб’єктивно нового без оцінки) до 

дорослої («культурної») творчості відбувається 

через подолання конфронтацій з соціокультур-

ним середовищем, результат його залежить від 

особливостей реалізації особистісного потенціа-

лу, зокрема життєстійкості та особистісної інте-

грації (відновлення цілісності та єдності людсь-

кої особистості). 

Д. Леонтьєв виділяє три форми прояву твор-

чості у дорослому віці, відділяючи креативність 

від мистецької творчості: 1. повсякденна креати-

вність (локальна творчість), 2. творчість ціною 

порушення адаптації, 3. інтегрована творчість 

[5]. 

Таким чином, креативність як основа життєт-

ворчих здібностей людини бере свій початок від 

ранньої творчості. Згідно з результатами дослі-

джень близько 25% проявів повсякденної креа-

тивності зумовлюється саме показниками дитя-

чої творчості. Забезпечення більш повного роз-

витку креативності дитини має стати важливим 

завданням освітньо-виховного процесу з метою 

формування особистості, здатної до високого рі-

вня життєтворчості.  

Цікавою є думка Д. Леонтьєва стосовно особ-

ливостей життєтворчості обдарованої людини. 

Він відмічає, що геніальні талановиті люди де-

монструють високий рівень творчості тільки з 

художнім чи науковим матеріалом, але не з вла-

сним життям і не із соціальною реальністю. Час-

то така людина виявляється неуспішною у від-

ношенні до власного життя не тільки за критері-

ями адаптації і позитивних емоцій, але й за кри-

теріями самореалізованості, стосунків з іншими 

людьми, сенсу. Дослідник пов’язує це з нездат-

ністю інтегрувати реалізацію творчого (мистець-

кого) потенціалу у власне життя, що призводить 

до особистісної дезадаптації. 

Інтегровану творчість Д. Леонтьєв розглядає 

як джерело сили, сенсу і насолоди для творця. 

На думку Д.Леонтьєва відмінність дезадаптова-

них творців та інтегрованих полягає у здатності 

долати труднощі, що зустрічаються на життєво-

му шляху, їх життєстійкості [5]. 

На нашу думку, саме «інтегрована твор-

чість»(термін Д. Леонтьєва), тобто реалізація по-

тенціалу креативності у повсякденному житті 

поряд з реалізацією таланту забезпечать сприят-

ливі умови для самоактуалізації особистості, а 

отже і життєтворчості. За теорією самоактуалі-

зації людина має потребу у повній реалізації 

свого потенціалу. Нереалізований творчий поте-

нціал перешкоджає інтеграції, гармонійності 

особистості, а отже перешкоджає самоактуаліза-

ції.  

Е. Фромм вважав, що "якщо потяг до творчо-

сті не отримує реального виходу, виникає тяжін-

ня до руйнування. Психологічне напруження та-

ке, що якщо людина не може з'єднати себе з сві-

том в акті творчості, то зароджується тенденція 
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до усунення та руйнування світу... Альтернатива 

цілком чітка – творити або знищувати" [10].  

С. Максимова у ході своїх наукових дослі-

джень підтвердила, що творча нереалізованість 

призводить до дезадаптації та особистісної де-

структивності. Найбільший розрив між творчим 

потенціалом і ступенем його реалізованості спо-

стерігається у осіб, які страждають від наркоти-

чної залежності. [7, 250].  

У житті обдарованої людини мистецька твор-

чість як прояв її таланту займає одне з чільних 

місць в силу важливості реалізації творчої енер-

гії, що є важливою передумовою інтеграції осо-

бистості, тому може визначати специфіку життє-

творчості.  

Аналіз науково-психологічної літератури по-

казав, що креативність є елементом життєтвор-

чих здібностей, які проявляються у організації 

особистістю її власного життя. Високий рівень 

креативності особистості, що бере початок з 

творчої активності у ранньому дитячому віці, 

сприяє продуктивній життєтворчості. У зв’язку з 

цим підкреслюємо виключну значущість ранньої 

дитячої творчості у подальшій реалізації творчо-

го потенціалу. Беручи до уваги той факт, що рі-

вень креативності дитини знижується з початком 

шкільного навчання, необхідним завданням су-

часного виховного процесу має бути забезпе-

чення умов для пом’якшення трансформації ди-

тячої творчості у дорослу з метою повної реалі-

зації творчого потенціалу дитини, що створить 

базу для продуктивної життєтворчості. Під та-

кими умовами ми маємо на увазі пом’якшення 

протистояння між особистістю та соціумом че-

рез розвиток гнучкості, життєстійкості поряд з 

забезпеченням гармонійного розвитку особисто-

сті, що передбачає відсутність внутрішніх конф-

ліктів, тривожності, мінімізацію ймовірності за-

стосування психологічних захистів. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо 

у вивченні умов та розробці спеціальних мето-

дик для розвитку та збереження високого рівня 

дитячої креативності у освітньому процесі з ура-

хуванням спектру вищезазначених питань.  
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Sheleg T.V. Creativeness as a factor of life creativity 

Abstract. The problem of life creativity is one of the topical problems in modern psychological science due to the con-

tinuous scholars’ interest to formation and development of human qualities which let a person be aware of the author-

ship of his own life and have creative approach to its organizing. The category of life creativity has been developed by 

Russian and Ukrainian psychologists, but a lot of its aspects have not been studied yet. Life creativity is represented as a 
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process of organizing person's life events along with person’s self-improvement. The author analyses the role of crea-

tiveness in this process. Creativeness means integral property of the individual, which involves finding various ways to 

solve problems and is reflected in individual psychological characteristics. In this study life creativity is analysed in the 

context of self-actualization theory (A. Maslow). Implementation of internal self-actualization needs generates human 

activity, the development of potential abilities and self-improvement, directing them to the designing and organizing of 

person’s internal and external world. This process is actually life creativity. So life creativity can be considered a stage 

of self-actualization. Life creativity provides direct person’s involvement in the process of creating his own life, for 

which probably some creative inclinations and abilities are needed. То organize his life creatively a person should have 

such characteristics as courage, flexibility, the ability of non-standard thinking and finding new algorithms for solving 

life problems. These are features of divergent thinking or creativity. For the process of self-actualization "self-

actualization creativeness" is essential. It is reflected in person’s creative life, or in a creative approach to it. A.Maslow 

compares it with the work of children - expressive, spontaneous, effortless and easy. Universal child's creativeness is 

opposed to adult’s creativeness. Under the influence of social and cultural environment child’s creativeness is trans-

formed into everyday creativity along with the further development of personal talent. The peculiarity of personal crea-

tivity and dealing with his talent depends on the particular fulfillment of personal potential, his hardiness and personal 

integration. According to the theory of self-actualization a person needs full potential fulfillment. If it is not fulfilled, it 

impedes integration, internal harmony and thus prevents self-actualization. The development of children's everyday cre-

ativity and talent on early ontogenesis stages is considered to be an important factor of life creativity and “creative self-

actualization”. 

Keywords: life creativity, creativeness, self-actualization, talent 

 

Шелег Т.В. Креативность как фактор жизнетворчества  
Аннотация. Актуальность проблемы жизнетворчества в современной психологической науке предопределяет-

ся интересом ученых к формированию и развитию человеческих качеств, благодаря которым личность может 

осознавать авторство собственной жизни и творчески подходить к его организации. Однако предпосылки про-

дуктивного жизнетворчества личности остаются полностью исследованы. В статье ранняя творческая актив-

ность ребенка и креативность рассматриваются как основа жизнетворчества. Прослеживается путь трансфор-

мации ранней детского творчества в креативность. Обосновывается значимая роль креативности в жизнетвор-

чества личности. 

Ключевые слова: жизнетворчество, креативность, самоактуализация, творчество. 
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дущих учителей филологических специальностей в условиях высших педагогических учебных 

заведений 

Мосиюк А.А. Подготовка учителя математики к использованию конструктивного подхода в обучении 

геометрии средствами кейс-технологий 

Нечепорук Я.С. Интерактивное обучение, как эффективный метод подготовки пилотов и диспетчеров 

к профессиональному общению 

Ничуговская Л.И. Конкурентоспособность будущих выпускников вузов в контексте философии про-

фессионального образования 

Овчаров С.М. Индивидуально-креативный подход в непрерывной профессиональной подготовке учи-

телей информатики 

Остапенко А.К. Роль дискуссии как методу обучения при подготовке будущих специалистов по меж-

дународной экономике 

Плачинда Т.С. К проблеме формирования профессионально важных качеств авиационных специали-

стов 

Пудова С.С. Формирование элементов профессиональной культуры и взаимосвязь между ними в 

процессе изучения медицинской и биологической физики 

Рябуха А.Ю. Педагогические условия подготовки будущих учителей естественно-математических 

дисциплин к использованию мультимедийных технологий в учебно-воспитательном процессе 

Таможская И.В. Теоретические вопросы формирования умений делового общения в будущих 

специалистов технического профиля 

Труфкина М.В.
 
Дидактические основы формирования в высшей школе исследовательской культуры 

будущих филологов 

Шехавцова С.А. Аксиологический компонент субъектности студента к будущей профессионально-

педагогической деятельности 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Бугайцова А.С. Феномен самодостаточности:результаты контент-анализа сочинений 

Гук И.Ф.
 
Формирование ценностно-смысловой направленности личности средствами христианского 

вероучения 

Троцкий Р.С.; Чигирин И.В.; Андрусенко С.И. Особенности психологической готовности професиона-

льних действий в екстримальных ситуациях сотрудников системы МВД 

Шелег Т.В. Креативность как фактор жизнетворчества  
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