
№ 2 (171) 2019 
    Свідоцтво про державну  реєстрацію 

КВ № 18722-7522ПР видано 
Міністерством юстиції України 

18.01.2012 року 
Журнал внесено до переліку 
наукових фахових видань 

України 
(педагогічні науки) 

Постанова президії ВАК 

України від 14.10.2009 року  

№1-05/4 
 Журнал включено до 

переліку видань 
реферативної бази даних 

«Україніка наукова» 
(угода про інформаційну співпрацю 

№ 30-05 від 30.03.2005 р.) 
Журнал включено до міжнардоної бази даних 

Ulrich's Periodical Directory 
Журнал має електронну 

версію (розміщено на сайті: 
http://eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps) 

ЗАСНОВНИК: 
Державний заклад 

„Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка” 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: 

Головний редактор 
Курило В. С., доктор педагогічних наук, 

професор (Україна, м. Старобільськ) 
Заступник головного редактора 

Савченко С. В., доктор педагогічних наук, 
професор (Україна, м. Старобільськ) 

Випускаючий редактор 
Бутенко Л.Л., кандидат педагогічних наук, 

доцент (Україна, м. Старобільськ) 
Члени редакційної колегії 

Бабіч В. І., доктор педагогічних наук,  
доцент (Україна, м. Старобільськ) 

Брей М., BA (м. Ньюкасл-апон-Тайн, 
Великобританія), MSc, PhD (м. Едінбург, 
Великобританія), заслужений професор 

 (Китай, м. Шанхай) 
Ваховський Л. Ц., доктор педагогічних наук, 

професор (Україна, м. Старобільськ) 
Іванчикова С. М., кандидат педагогічних наук, 

доцент (Республіка Білорусь) 
Караман О. Л., доктор педагогічних наук, 

професор (Україна, м. Старобільськ) 
Лобода С. М., доктор педагогічних наук, 

професор  (Україна, м. Київ) 
Прошкін В. В., доктор педагогічних наук, 

професор (Україна, м. Київ) 
Смулка Л., доктор педагогічних наук  

(Польща, м. Краків) 
Харченко С. Я., доктор педагогічних наук, 

професор  (Україна, м. Старобільськ) 

 ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ 

Koknova T. A. Mode of linguistic-and-

methodological competence development in the 

course of professional training of prospective foreign 

language teachers ………..........................................5

УДК 37.0 

Куценко О. М. Діагностика рівня сформованості 

толерантної взаємодії майбутніх магістрів 

медичної освіти з пацієнтами ................................. 13 

Плотнікова К. Р. Сутність феномену «тренер-

викладач» та особливості його професійної 

підготовки ................................................................... 24 

Рудіна М. В. Підготовка студентів-філологів у 

технічних університетах: актуальність 

інтегративного підходу ........................................ 32 

Шама І. П. Формування мотиваційно-ціннісного 

ставлення майбутніх учителів до індивідуального 

стилю професійної діяльності засобами кейс-

технологій ............................................................. 43 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

Назмієв А. О. Соціально-психологічна адаптація  

до умов закладу вищої освіти засобами 

студентського самоврядування .......................... 53 

ЗМІСТ 

http://eps.luguniv.edu.ua/index.php/eps)


Освіта та педагогічна наука № 2 (171), 2019 4 

Хриков Є. М., доктор педагогічних наук, 
професор (Україна, м. Старобільськ) 

Шехавцова  С.  О.,  доктор  педагогічних  наук, 
професор (Україна, м. Старобільськ) 

Коректор – Ніколаєнко І.О., кандидат 
філологічних наук, доцент 
(Україна, м. Старобільськ) 

Журнал „Education and Pedagogical 
Sciences” („Освіта та педагогічна наука”) 

№ 2 (171) 2019 
підписаний до друку рішенням Вченої ради 

Державного закладу „Луганський 
національний університет імені Тараса 

Шевченка” 
(протокол № 1 від 29.08.2019 року) 

Видавництво Державного закладу „Луганський 
національний університет 
імені Тараса Шевченка” 

пл. Гоголя, 1, м. Старобільськ, 
Луганська обл., 92703. 
Тел.: 066-798-7910 

e-mail: luguniv.info.edu@gmail.com 
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 

ДК № 3459 від 09.04.2009 р. 

Формат 60х84 1/8. 

Друк офсет. Папір офсет. 
Ум. друк. арк.  

Наклад 100. Зам. №        Ціна вільна 

Надруковано ПП „ВКП „Пєтіт” 
Вул. Федоренка, 10, м. Сєвєродонецьк, 93400 

Тел./факс: (0652) 70-29-48. 

Свідоцтво про реєстрацію 

А01№000647 від 25.02.2011 р. 

Савченко С. В., Караман О. Л. Абераційна соціаліза-
ція  в  контексті  соціалізації  особистості  в сучасному
інформаційному суспільстві ……….............................60

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 
 

Ваховський Л. Ц. Історія педагогіки як інтелектуальна
історія ...............................................................................69

Відомості про авторів ……………….………........…..77

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

До друку приймаються статті, які публікуються 
авторами вперше. Стаття повинна містити виклад 
проміжних або кінцевих результатів наукової роботи, 
висвітлювати конкретне питання за темою дисертації чи 
наукового дослідження, фіксувати науковий пріоритет 
автора 

Рекомендована структура статті: постановка 
проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 
науковими чи практичними завданнями 
(INTRODUCTION); аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми та на які спирається автор, виділення 
невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується ця стаття (LITERATURE REVIEW);  
формулювання цілей статті (постановка завдання);  
визначення методології та методики дослідження 
(сукупність методів дослідження, їх основний зміст, 
характеристики і показники, які вони фіксують, та 
одиниці вимірювання) (METHODOLOGY); виклад 
основного матеріалу дослідження з певним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів (MAIN 
RESULTS);  висновки та перспективи подальших 
досліджень (CONCLUSIONS). Усі перелічені елементи 
повинні бути стилістично представлені в тексті, але 
графічно виділяти їх не треба.  

Рукопис статті друкується у форматі А4, кеглем 14, 
гарнітурою Times New Roman, поля: верхнє – 2 см, нижнє 
– 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, міжрядковий інтервал –
полуторний. Обсяг статті – 12-20  сторінок. 

Інформація про УДК розташовується після назви 
статті у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт 
нежирний). Індекс УДК має входити до рубрики „37 
Освіта. Виховання. Навчання”.   

Перед текстом статті вказується інформація про 
автора: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, 
вчене звання; посада; місто, країна; електронна адреса; 
ORCID ID. У разі відсутності ORCID ID можна отримати 
за посиланням https://orcid.org/register. 

Покликання на джерела подаються в круглих дужках, 
включаючи прізвище автора та рік видання (Савченко, 
2012) або (Савченко, 2012; Хриков, 2013). Якщо 
використовуються цитати, статистика тощо, то вка-
зується номер сторінки покликання (Bruner, 2012, p. 24).  

Список використаних джерел подається наприкінці 
статті після слова „Література” й оформлюється 
відповідно до ДСТУ 8302:2015 (зразок оформлення 
літератури представлено на сайті журналу 
http://eps.luguniv.edu.ua/mediafiles/Requirements_for_articl
es.pdf). Бібліографічний опис джерела подається з абзацу 
в алфавітному порядку без нумерації; ім'я автора (або 
перше слово назви) виділяється жирним.  

До статті також додається перелік використаних 
джерел латиницею (References). Для оформлення 
References обов’язковим є АРА–стиль.  

Статтю закінчують 3 анотації, кожна обсягом 22 
рядки, українською, російською та англійською мовами. 
Кількість ключових слів – 5-8. Текст анотації має 
відповідати загальним вимогам щодо стилістики анотації. 

Для опублікування статті необхідно надіслати 
електронною поштою на адресу llbutenko@gmail.com такі 
матеріали: інформація про автора, де повинні бути 
повністю вказані прізвище, ім'я, по батькові, посада, 
науковий ступінь, учене звання, поштова адреса, 
контактний телефон, електронна адреса; стаття; для 
осіб, які не мають наукового ступеня, відсканована 
рецензія доктора наук (підпис рецензента повинен бути 
завірений у відділі кадрів установи або печаткою 
факультету (інституту). Приклад підпису файлів: 
Іванов_Інформація_про_автора, Іванов_стаття. 

Статті, подані до журналу, проходять процедуру 
рецензування. Статті, що не відповідають установленим 
вимогам оформлення й подання, не розглядаються й не 
публікуються.  

Редакція зберігає за собою право на редагування та 
скорочення статей. 

mailto:llbutenko@gmail.com


MODE OF LINGUISTIC-AND-METHODOLOGICAL 
COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE COURSE 

OF PROFESSIONAL TRAINING 
OF PROSPECTIVE FOREIGN LANGUAGE 

TEACHERS 

УДК 378.091.12.011.3-051:81'243 
DOI: 10.12958/2227-2747-2019-2(171)-5-12 

Кокнова Тетяна Анатоліївна,
кандидат педагогічних наук, доцент, 
доцент кафедри романо-германської філології 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
м. Старобільськ, Україна 
koknovatanya@gmail.com 
https://orcid.org/0000-0003-0232-0756 

Current requirements for the
quality of future specialists training intensi-
fy the innovative search for the ways to up-
date pedagogical system, and consequently 
educational institutions are already experi-
encing significant changes in the require-
ments for teaching staff and their compe-
tence. Professional training of prospective 
foreign language teachers in the current ed-
ucational space is subjected to the needs of 
the national system of education, which is 
focused on contemporary processes of 
globalization and European integration. In 
the context of innovation of the national 
system of education, there is an active 
search for the ways to improve the contents 
of teaching and training course of prospec-
tive foreign language teachers within the 
competence approach. This approach will 
help to identify and counteract the destruc-
tive tendencies in order to improve the sys-
tem of linguistic-and-methodological com-
petence development in future foreign lan-
guage teachers in the course of their profes-
sional training.  

E. Short interprets the term «compe-
tence» as handling the situation in different 
types of environment; the ability to respond 
to  the  influence  of  the  environment  and  

change it (Short, 1984, p.22). 
R. White supplemented this category 
with a personal context and added 
motivation, having realized that only 
competence, but not a set of 
knowledge and skills, determines the 
ability of a person to interact with the 
environment, and with changes which 
may occur (White, 1959).  

In the context of a competence-
based approach, the quality of educa-
tion provided by contemporary higher 
educational institutions is tested by 
the level of demand for the graduates 
as well as their suitability to perform 
their professional duties. Suitability in 
this context is expressed as a com-
bination of «academic achievements 
which increase the chances of the 
graduates to be employed and work 
successfully in their chosen field of 
occupation, as well as contribute to 
further self-development of the gradu-
ates» (Drahomyrov, 2008, p. 96).  

Consequently, one of the essen-
tial tasks of contemporary higher edu-
cation is the introduction of compe-
tence-based approach into every edu-
cational field, including the course of 
prospective foreign language teachers 
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training. According to O. Kuznetsova, the 
mode of improving the quality of training 
specialists depends on the «quality of the 
educational process, which is ensured via 
introduction of certain forms, methods and 
means of teaching, innovative pedagogical 
technologies; elaborated academic curricula 
and plans» (Kuznetsova, 2015, pp. 142 –
 143). 

Theoretical background of compe-
tence-based training of prospective special-
ists and the contents of linguistic-and-
methodological training are covered in the 
studies of Ukrainian and foreign scientists, 
such as N. Bibik, I. Zimniaya, O. Lokshina, 
O. Pometun, I. Drach, V. Luhovyi, O. Sliu-
sarenko, Zh. Talanova, A. Khutorskyi, 
O. Savchenko, Frank J. Kennings, D. New-
by, K. Kator, K. Schneider, S. Borg, 
M. Burns, M. Wallace, R. Dray and others. 
However, the problem of mode of linguis-
tic-and-methodological competence devel-
opment in the course of professional train-
ing of foreign language teachers has not yet 
been the subject of special scientific con-
sideration. 

The purpose of this article is to inves-
tigate the mode of linguistic-and-methodo-
logical competence development in the pro-
cess of professional training of prospective 
foreign language teachers; to reveal poten-
tial opportunities of educational disciplines 
of higher educational institutions to develop 
linguistic-and-methodological competence 
in prospective foreign language teachers, 
and interact on the background of their 
cross-curricular links, which enable the stu-
dents to master their future profession holis-
tically. For this purpose it is necessary to 
analyze the features of profile-oriented dis-
ciplines curricula, which are background of 
prospective foreign language teachers train-
ing; to find out the peculiarities of the pro-
cess of their training, taking into account 
the specifics of disciplines, practical train-
ing/internships, forms and methods of work 
with prospective foreign language teachers 
in the course of their professional training. 

The goal which is set requires certain 
methods of research, which include analysis 
and synthesis, content analysis, comparison, 
generalization, abstraction and concretiza-
tion, which help to theoretically elaborate 
scientific facts concerning the problem of 
the given research. 

The significance of the problem of 
linguistic-and-methodological competence 
development in prospective foreign lan-
guage teachers, as well as the need to solve 
it not only as scientific-theoretical, but also 
as methodological and practical issue, calls 
for analyzing the mode of professional 
training of foreign language teachers. 

Consequently, the development of lin-
guistic-and-methodological competence in 
prospective foreign language teachers is a 
complicated process, which implementation 
requires a set of actions undertaken by the 
higher educational institutions (HEI). The 
tools used by the HEI are unified in the pro-
fessional academic curriculum (PAC), 
which create vocational background for 
training prospective foreign language 
teachers. 

To determine the potential of educa-
tional subjects a content analysis of the pro-
fessional academic curricula and working 
plans of subjects which are studied by pro-
spective teachers of foreign languages is 
performed and particular disciplines from 
general training cycle in the context of their 
effect on linguistic-and-methodological 
competence development are analyzed. 

The professional academic curricula 
of such state institutions as «Luhansk Taras 
Shevchenko National University» (Staro-
bilsk), Izmail State University of Humani-
ties (Izmail), Berdyansk State Pedagogical 
University (Berdyansk), and Kyiv Interna-
tional University (Kyiv) have been ana-
lyzed for content analysis.  

So, we shall briefly consider the po-
tential of particular educational disciplines 
in the context of linguistic-and-methodo-
logical competence development in pro-
spective foreign language teachers. The 
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components of the professional academic 
curricula are divided into two major sec-
tions: compulsory and optional subjects 
(can be opted either by the student or by 
free choice of the department). The choice 
of educational subjects included into the 
blocks of the academic curriculum is made 
quite independently in each HEI. Compul-
sory or optional components are also opted 
independently by the HEI according to the 
«Methodological Recommendations on 
Free Option of Academic Subjects by the 
Students», which are stipulated by the Law 
of Ukraine «On Higher Education» (Art. 
62, par. 1, subpar. 15),which states that «the 
choice of educational courses should be 
within the limits of the relevant curriculum 
and working plan, and do not exceed 25 
percent of the total ECTS credits provided 
for the given level of higher education. At 
the same time, the students of a specific 
level of higher education have the right to 
choose educational courses suggested for 
other levels of higher education, in agree-
ment with the head of the corresponding 
faculty or department» (Zakon Ukraiiny 
«Pro vyshchu osvitu», 2014; Zakon Ukrai-
iny «Pro osvitu», 2017). 

All compulsory or optional educa-
tional disciplines are opted form amongst 
the general and professional and practical 
training cycles. Each of these cycles has a 
package of specialized educational disci-
plines, which in the system provide voca-
tional training of prospective foreign lan-
guage teachers. 

The cycle of general training consists 
of educational disciplines from two blocks: 
the humanities and fundamental training. 
The humanities are focused on the ability of 
the prospective foreign language teacher to 
solve complicated problems and tasks in the 
field of linguistics, literature studies in the 
course of professional activity or training, 
which involves conducting research and/or 
implementing innovations, mastering basic 
concepts, terms, linguistics provisions, and 
being aware of modern science achieve-

ments; the ability to use the most up-to-date 
educational technologies, software and 
modern technical teaching aids. 

Several educational disciplines have 
been selected by higher educational institu-
tion from the block of the humanities. First-
ly, it is «Logics and methodology of scien-
tific knowledge»/»Methodology and organ-
ization of scientific research» (the title of 
the discipline in the above mentioned high-
er educational institutions is somewhat dif-
ferent, but in general the contents of the 
working curricula are the same). Thus, as it 
is declared in the working curriculum, the 
main purpose of this discipline is to acquire 
knowledge and skills to apply the laws of 
scientific knowledge, principles and meth-
ods of scientific research in linguistic didac-
tics, the forms of presentation for the results 
of scientific research; to plan and conduct 
research work. The contents of the working 
curriculum indicate that it  contributes to 
the development of scientific-research 
skills, enhances the culture of thinking 
which directly affects the level of mental 
activity and helps prospective foreign lan-
guage teachers to better understand and as-
sess the reality. This educational discipline 
is comprehensive, as it contains topics 
about the epistemology of scientific know-
ledge; methods, forms, structure and levels 
of scientific knowledge; issues concerning 
forms and laws of thinking; reveals the as-
pects of methods of scientific thinking; the 
logic of scientific research is elaborated, 
and the Master’s thesis is considered as a 
separate type of educational research work. 

The specifics of the educational dis-
cip-line, especially its practical part, can in-
fluence the development and consolidation 
of skills which teach students to logically 
build the methodology of gaining scientific 
knowledge in their professional field, to 
have a scientific outlook; have knowledge 
of basic theories, concepts, systems which 
create the scientific picture of the world; be 
able to support their own scientific views; 
to think abstractedly, analyze and synthe-
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size; to conduct research at the appropriate 
level. 

This discipline gives a good oppor-
tunity to promote a creative approach to 
professional activity, to achieve its maxi-
mum efficiency and effectiveness on condi-
tion of proper organization of practical clas-
ses. 

A number of higher educational insti-
tutions offer an optional discipline chosen 
by the department, such as Management in 
Education or Management of Educational 
Systems. The explanatory note states that 
the curriculum takes into account current 
trends in the context of development of new 
socio-economic relations in society. Work-
ing programs for this discipline are based 
on systemic views on educational manage-
ment. Within this discipline, it is suggested 
to consider the issues concerning systems in 
general, the basics of systems theory, man-
agement in education; the contents and 
structure of  professional competence of 
pedagogical and educational management 
personnel are also analyze; key directions 
of improving educational management are 
discussed.  

According to this educational disci-
pline, prospective teachers of foreign lan-
guage develop a set of knowledge concern-
ing the structure of the educational system, 
although the prospects of this discipline, in 
our opinion, are more extensive. The analy-
sis of the working curriculum proves it to 
be sufficiently theorized, which contradicts 
the principles of a competence-based ap-
proach in education, so within this disci-
pline it is recommended to direct practical 
training towards the skills which can teach 
prospective foreign language teachers to 
apply their knowledge acquired in the pro-
cess of professional activity, and conse-
quently, to analyze, compare, and group el-
ements of the optimization of the educa-
tional process; to master modern technolo-
gies of the educational process organization 
and to evaluate the achievements of stu-
dents  at  different  stages   of their l earning 

(the skills to assess the quality of the 
educational process, self-analytical skills, 
etc.). Considerable potential of this 
discipline is also able to develop the skills 
and abilities to apply the latest educational 
technologies, software and modern 
technical training aids. 

In our opinion, only this discipline 
gives the students an opportunity to observe 
the teaching process from the backstage. 
The student-centered approach involves the 
acquisition of a set of competencies which a 
prospective specialist will certainly apply in 
his or her future professional activity. In 
this context, it is possible to make this dis-
cipline more vocationally oriented, that is, 
to invite students to attend the activities 
which manage the educational process in 
the higher educational institutions, such as 
stuff meetings of the institute, department, 
faculty, etc. It would be advisable not only 
to permit students to familiarize themselves 
with the regulatory documents governing 
the educational process (plans, programs, 
registers, protocols, etc.),  but also to in-
volve them into the process of their devel-
opment. 

In the future, prospective teachers of 
foreign languages will be able to use this 
experience and material both in their scien-
tific-and-pedagogical practical training and 
in the course of their work at master’s 
thesis. This, in turn, will facilitate the appli-
cation of theoretical knowledge of prospec-
tive foreign language teachers in their prac-
tical work in the course of performing their 
professional duties, will help to reveal the 
aspects of professional activity, will form 
an understanding of what will have to be 
done and how, develop eagerness to exe-
cute professional duties at standard level. 

The list of forms of educational activ-
ity (lectures, consultations, practicals and 
seminars, thematic discussions, 
«roundtables») included into the curriculum 
promotes greater interest in the discipline as 
a whole, and in the profession of a foreign 
language teacher in particular. A student, 
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who performs in the course of study a compul-
sory range of work that will  be indispensable 
during his/her professional career, feels him/
herself demanded, and is confident in his/her 
own actions. It goes without saying, that, for 
example, discussing the results of the work in 
the context of roundtables will have the 
highest reflexive effect. In our opinion, self-
improvement in this case is quite justified 
under conditions of positive competition in the 
process of achieving educational goals and 
prospects. 

In addition to the above-mentioned, such 
educational discipline as «Fundamentals of 
social communication and optimization of in-
ternational relations» has also an enormous po-
tential. This discipline is introduced only in the 
PAC of the State Institution of «Luhansk Taras 
Shevchenko National University», but, in our 
opinion, it should be also introduced into the 
curriculum of other educational institutions. 
The results of approbation of this discipline 
are implemented in the framework  of the doc-
toral thesis by the candidate of Philological 
Sciences, associate professor of the State Insti-
tution of «Luhansk Taras Shevchenko 
National University» I. Myhovych. This 
discipline is still a pilot version, but its im-
portance for prospective professionals can not be 
denied. 

Within the course of «Fundamentals of 
social communication and optimization of in-
ternational relations» the students study, on the 
one hand, the features of communication as    
a whole as well as its social significance, and   
on the other, different foreign and domestic 
grants, competitions, internships and confer-
ences offered for self-development and self-
improvement are also introduced. It is ex-
tremely important for the prospective foreign 
language teacher to join the global pedagogical 
space and take on the innovative experience 
which is urgently needed in our country under 
current conditions of its development. 

Practical orientation of the course plays 
a significant role, because it is necessary to 
compile the program according to the require-
ments, to search among numerous opportuni- 

ties, to apply, to fill in the questionnaires and
thus to join the worldwide globalization space. 

Equally important in the cycle of general 
training is fundamental training. The purpose 
of this training is to provide students with the 
ability to solve the problems and complete the 
tasks in the field of linguistics, language and 
literary studies.  

Thus, in the course of such educational 
disciplines as «The History of Linguistic 
Thought»/ «Comparative Linguistics»/ «Topi-
cal Issues of Socio- and Sociocultural Concep-
tology»/«Cognitive and Discoursive Linguis-
tics» or «Germanistics» the skills to take up ef-
ficient communicative foreign language ac-
tions under certain situations of interpersonal 
interaction, as well as the skills to operate 
basic linguistic concepts, terms, and focus on 
the achievements of modern science are 
formed in prospective teachers of foreign lan-
guages.  

The specificity of the given educational 
discipline gives the opportunity to create suc-
cessful foundation to train foreign language 
philologists. Teaching such specialized lin-
guistics is a long-standing, well-justified tradi- 
tion, which is concerned with the rapid pace     
and progress of linguistics in general, and its 
branches in particular. 

Therefore, for the prospective teacher of 
a foreign language, it is crucial to acquire a set 
of knowledge about the structure of the lan-
guage system, to be able to use this knowledge 
in the course of professional activity: to ana-
l yze, compare, group the facts of the language, 
and apply the methods of appropriate linguistic 
description. 

Another educational discipline related to 
literary studies («Genre-and-stylistic peculiari-
ties of contemporary novels»/«Modern 
tendencies in the development of narratology»/ 
«Literary theory»/«Linguistic analysis of 
terary text»/«Literary comparative linguis-
tics»/ «Feature of summarizing of English 
texts from different genres»)  is  closely  con-
nected with the fundamental training of pro-
spective foreign language teachers.  
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Being separated into a block of literary 
studies, educational disciplines of this cycle 
introduce the laws of the creation and devel-
opment of literary works, trends, and styles. 
Great attention is paid to the distinction be-
tween the branches and their linguistic analy-
sis, since the theory of literature as a science is 
in constant progression. The analysis of work-
ing curricula reveals that the given discipline 
provides prospective teachers of foreign lan-
guages with the knowledge of major theoreti-
cal and literary works, with the latest editions 
from Ukrainian and foreign scientific periodi-
cals. 

In the course of studying the above-
mentioned educational discipline, the students 
study the key problems of the theory of litera-
ture; their attention is drawn to the contempo-
rary approaches to the study of the literary 
process. In the course of teaching the modern 
conceptual apparatus of literary criticism is 
used; the material from foreign language 
works demonstrates the interconnection of  the 
theory of literature with other humanities. 
Therefore, in our point of view, literary disci-
plines have a more powerful potential in the 
context of the development of linguistic-and-
methodological competence in prospective 
foreign language teachers. 

Thus, having analyzed particular edu-
cational disciplines from the cycle of general 
training, we can conclude that in contemporary 
education the disciplines under consideration 
contribute to the development of linguistic-
and-methodological competence of prospec-
tive foreign language teachers by providing 
potential specialists with socio-cultural, social 
and cultural knowledge, skills and abilities, 
which facilitate their adaptation in society and 
promote integration, socialization and globali-
zation. The experience acquired in the process 
of completing the tasks set by the analyzed 
disciplines from the general training cycle 
which not only broaden the possibilities 
of communication within the national profes-
sional field, but also promote foreign contacts, 
is of greatest importance for the students.  

The directions for further research are in 
the field of analysis of the influence of the ed-
ucational disciplines from the cycle of      
vocational and practical training on the 
development of linguistic-and-methodological 
competence in prospective foreign language 
teachers. 

Література 

White R. Motivation reconsidered: the 
Concept of Competence. Psychological 
Review, 1959. № 66, P. 297-333.  

Short E. C. Competence: Inquires into 
its Meaning and Acquisition in Educational 
Settings. Lanham: University Press of Ame-
rica, 1984.  

Драгомиров В. В. Управління якістю 
освіти у вищих навчальних закладах Украї-
ни. Вісник Національного університету 
«Львівська політехніка». 2008. № 631: Ін-
формаційні системи та мережі. С. 94-100. 
URL :  https://vlp.com.ua/files/10_1.pdf (дата 
звернення 23.07.2019). 

Кузнецова О. В. Шляхи підвищення 
рівня якості підготовки фахівців у педа-
гогічному ВНЗ. Наукові записки кафедри 
педагогіки. 2015 Вип. ХХХVІІІ. С. 136-143. 
URL: https://periodicals.karazin.ua//article//downlo-
ad//2757-Текст%20статті-5411-1-10-20150612.pdf 
(дата звернення 30.07.2019).  

Закон України «Про вищу освіту» від 
01 лип. 2014 р. № 1556-VІІ. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звер-
нення 30.07.2019).  

Закон України «Про освіту» від 5 вер. 
2017 р. № 2145-VІІІ. URL: https://zakon4.rada.gov.ua  
(дата звернення 30.07.2019). 

References 

Short, E. C.  (1984). Competence: 
Inquires into its Meaning and Acquisition in 
Educational Settings. Lanham: University 
Press of America [in English].  

10 Освіта та педагогічна наука № 2 (171), 2019

http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
http://vlp.com.ua/files/10_1.pdf%20дата%20звернення%2023.07.2019
https://periodicals.karazin.ua/article/download
https://periodicals.karazin.ua/article/download
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/


White, R. (1959). Motivation reconsi-
dered: the Concept of Competence. Psycholo-

gical Review, 66, 297-333  [in English].  
Drahomyrov, V. V. (2008). Upravlinnia 

yakistiu osvity u vyshchykh navchal’nykh 
zakladakh Ukraiiny. [Management of quality in 
education in higher educational institutions of 
Ukraine]. Visnyk Natsional’noho universytetu

«Lʹvivsʹka politekhnika. Informatsiyni systemy

ta merezhi, № 631, 94-100. URL: https://
zakon4.rada.gov.ua (дата звернення  30.07.2019).

 

Kuznetsova, O. V. (2015). Shliakhy 
pidvyshchennia rivnia yakosti pidhotovky 
fakhivtsiv u pedagogichnomu VNZ [Ways to 
improve the quality of specialists training in 
pedagogical HEI]. Naukovi zapysky kafedry 
pedagogiky, Vol. XXVIII, 136-143.  URL: 
https://periodicals.karazin.ua//article//download// 
2757-Текст%20статті-5411-1-10-20150612.pdf [in 
Ukrainian].  

Zakon Ukraiiny «Pro vyshchu osvitu», 
(2014, July 01) [Law of Ukraine «On Higher 
Education»], № 1556-VІІ. URL : https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in 
Ukrainian].  

Zakon Ukraiiny «Pro osvitu», (2017, 
September, 5) [Law of Ukraine «On Educa-
tion»], № 2145-VІІІ. URL:https://zakon4.rada. 
gov.ua   [in Ukrainian]. 

*** 

Кокнова Т. А. Шляхи формування 

лінгвометодичної компетентності у про-

цесі фахової підготовки майбутніх ви-

кладачів іноземної мови 

У статті розглянуто шляхи форму-
вання лінгвометодичної компетентності 
майбутніх викладачів іноземних мов у кон-
тексті аналізу окремих навчальних дисцип-
лін циклу загальної підготовки. 

Здійснено контент-аналіз освітньо-
професійних програм та робочих планів на-
вчальних дисциплін; проаналізовано окремі 
дисципліни циклу загальної підготовки в 
контексті їхнього впливу на формування 
лінгвометодичної компетентності. Розкрито 
потенційні можливості циклу професійної 

та практичної підготовки щодо формування 
лінгвометодичної компетентності в майбу-
тніх викладачів іноземних мов, а також їх-
ньої взаємодії на основі міжпредметних 
зв’язків.  

З’ясовано особливості процесу підго-
товки майбутніх викладачів іноземних мов, 
враховуючи специфіку дисциплін, практи-
ки/стажувань, форм та методів роботи з 
майбутніми викладачами іноземних мов у 
процесі їхнього фахового навчання.  

В результаті дослідження встановле-
но, що в умовах сучасної освіти означені 
дисципліни сприяють формуванню лінгво-
методичної компетентності майбутніх  ви-
кладачів іноземних мов, шляхом надання 
майбутнім фахівцям соціокультурних і со-
ціальних знань, умінь і навичок, які забез-
печують не тільки їхню адаптацію в іншо-
мовному середовищі, а й сприяють успіш-
ному здійсненню викладацької діяльності.

Ключові слова: лінгвометодична ком-
петентність, майбутні викладачі іноземних 
мов, навчальні дисципліни, процес фахової 
підготовки, заклади вищої освіти. 

Кокнова Т. А. Пути формирования 

лингвометодической компетентности в 

процессе профессиональной подготовки 

будущих преподавателей иностранного 

языка 

В статье рассмотрены пути форми-
рования лингвометодической компетент-
ности будущих преподавателей иностран-
ных языков в контексте анализа отдельных 
учебных дисциплин цикла общей подготов-
ки. Проведен контент-анализ образова-
тельно-профессиональных программ и ра-
бочих планов учебных дисциплин; проана-
лизированы отдельные дисциплины цикла 
общей подготовки в контексте их влияния 
на формирование лингвометодической 
компетентности.  

Раскрыты потенциальные возмож-
ности цикла профессиональной и практи-
ческой подготовки формировать лингвоме-
тодическую компетентность у будущих 
преподавателей иностранных языков, а 
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также их взаимодействия на основе меж-
предметных связей.  

Выяснены особенности процесса 
подготовки будущих преподавателей    
иностранных языков, с учетом специфики 
дисциплин, практики/ стажировки, форм и 
методов работы с будущими преподавате-
лями иностранных языков в процессе их 
профессионального обучения.  

В результате исследования установ-
лено, что в условиях современного образо-
вания указанные дисциплины способству-
ют формированию лингвометодической 
компетентности будущих преподавателей 
иностранных языков, наделяя будущих 
специалистов социокультурными и   соци-
альными знаниями, умениями и навыками, 
которые обеспечивают не только их адап-
тацию в иноязычной среде, но и  способ-
ствуют успешному осуществлению препо-
давательской деятельности. 

Ключевые слова: лингвометодическая 
компетентность, будущие преподаватели 
иностранных языков, учебные дисциплины, 
процесс профессиональной подготовки, 
учреждения высшего образования. 

Koknova Tetiana. Mode of linguistic-

and-methodological competence develop-

ment in the course of professional training 

of prospective foreign language teachers 

The article deals with the mode of lin-
guistic-and-methodological competence de-
velopment in prospective foreign language 
teachers in the context of the analysis of par-
ticular disciplines of the general training cycle.  

The content analysis of educational and 
professional curricula and working plans of 
educational disciplines for prospective foreign 
language teachers is carried out; a number of

 disciplines of the general training cycle are 
analyzed in the context of their influence on 
linguistic-and-methodological competence de-
velopment in prospective foreign language 
teachers.  

Potential opportunities of the cycle of 
professional and practical training for linguis-
tic-and-methodological competence develop-
ment, as well as their interaction on the basis 
of cross-curricular relations, are revealed.  

The features of the process of prospec-
tive foreign language teachers training, accord-
ing to the character of the disciplines, prac-
tice/training, forms and methods of coopera-
tion with prospective foreign language teach-
ers in the course of their training are found out. 

As a result of the given research it is  
discovered that the disciplines under consider-
ation contribute to the development of linguis-
tic-and-methodological competence of pro-
spective foreign language teachers providing 
future professionals with socio-cultural and 
social knowledge, skills and competencies 
which not only ensure their adaptation to a 
foreign language environment, but also con-
tribute to successful performance of teaching 
activities.  

Key words: linguistic-and-methodolo-
gical competence, prospective foreign lan-
guage teachers, educational disciplines, the 
course of vocational training, higher educa-
tional institutions. 
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Перед системою профе-
сійної медичної освіти стоїть завдан-
ня підготовки фахівців, здатних не 
лише володіти медичними знаннями 
та методикою їх застосування, мати 
глибокі лікувально-діагностичні знан-
ня, а й таких, які спроможні ви-
являти толерантність у стосунках з   
іншими, особливо зі своїми пацієн-
тами. 

Особливого значення набуває 
процес формування толерантної вза-
ємодії майбутніх магістрів медичної 
освіти з пацієнтами, що відповідає 
реальним потребам сучасної медич-
ної практики. Вища медична освіта 
повинна забезпечити високоякісну 
підготовку майбутніх магістрів ме-
дичної освіти і є важливим складни-
ком реформування галузі охорони 
здоров’я та реалізації соціальних 
пріоритетів держави, оскільки від рі-
вня підготовки майбутніх лікарів за-
лежить якість надання медичної до-
помоги населенню країни. 

Питання професійної взаємодії 
в діяльності медичних працівників 
досліджували М. Боухал, І. Вітенко, 
Б. Карвасарський, Р. Конечний, Р.Тел-
ле, В. Франкл та ін.  

Лікар повинен володіти даром 
людського спілкування, основою 
якого  є  гуманне,  співчутливе, емпа- 

тійне й толерантне ставлення до па-
цієнтів.  

Аналіз психолого-педагогічної 
літератури свідчить, що проблема 
формування толерантності була й за-
лишається предметом дослідження 
багатьох учених та педагогів (О. Без-
коровайна, Я. Береговий, І. Грин-
шпун, О. Матієнко та ін.). 

Проблемою діагностики сфор-
мованості різних аспектів толерант-
ності особистості активно займають-
ся В. Бойко, М. Жамкоч’ян, О. Крав-
цова, В. Магун, М. Магура, Г. Солда-
това, О. Хухлаєв, Л. Шайгерова та ін. 

Метою статті є аналіз та ви-
світлення реального стану рівня 
сформованості толерантної взаємодії 
майбутніх магістрів медичної освіти 
з пацієнтами. 

Методологія роботи зумовлена 
метою нашого дослідження. Прове-
дення діагностики рівня сформова-
ності толерантної взаємодії майбут-
ніх магістрів медичної освіти з паці-
єнтами вимагає своєрідного підходу, 
пов’язаного з необхідністю застосу-
вання загальнонаукових та емпірич-
них прийомів педагогічної науки, що 
ґрунтуються на системному підході. 

Для досягнення зазначеної 
мети в роботі використано комплекс 
методів дослідження, а саме: теоретич-
ні аналіз, порівняння, узагальнення 
та систематизація наукових  даних) – 
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з метою (визначення критеріїв, показників 
та рівнів сформованості толерантної взає-
модії майбутніх магістрів медичної освіти 
з пацієнтами; емпіричні (анкетування, бе-
сіди, тестування, діагностичні методики, 
спостереження, експертна оцінка) – для 
діагностики реального стану рівня 
сформованості толерантної взаємодії май-
бутніх магістрів медичної освіти з пацієн-
тами. Визначення й аналіз критеріїв та 
показників толерантної взаємодії дозво-
лять нам чіткіше дослідити шляхи 
формування толерантної взаємодії май-
бутніх магістрів медичної освіти з паці-
єнтами в процесі їхньої фахової підготов-
ки в медичному ЗВО.  

Під критерієм розуміють «ознаку, на 
основі якої здійснюється оцінка, визначен-
ня або класифікація будь-якої ознаки; мі-
рило оцінки» (Ожегов, 1998, с. 654).  

Правильність вибору критеріїв зале-
жить від дотримання певних вимог (Щер-
бакова, 2015, с. 132 – 133): однозначності, 
адекватності, обґрунтованості, міцності, 
надійності. За О. Орловською, толерантна 
особистість поєднує важливі характеристи-
ки, що відображають психолого-етичні 
сторони людських стосунків, а саме (Ор-
ловська, 2012, с. 162): гуманність, рефлек-
тивність, свобода, відповідальність, захи-
щеність,  гнучкість,  самовладання, варіа-
тивність, перцепція, емпатія, почуття гумо-
ру. 

Для нашого дослідження значний 
інтерес становить перелік критеріїв  для 
визначення вихованості толерантності сту-
дентів медичного  ЗВО, з апропонований       
О. Скрябіною, що традиційно застосовують 
для опису таких складних психологічних 
процесів  і  явищ,  як,  наприклад, спілкування. 
Зокрема використовують тріаду критеріїв: 
когнітивний, емоційний і поведінковий 
(Скрябіна, 2000, с. 7).  

Толерантність – це складний, багато-
аспектний і багатокомпонентний феномен, 
що має кілька ліній прояву і розвитку, які – 
за аналогією із запропонованими Д. Б’юд-

женталем «базовими вимірами спілкуван-
ня» – можна вважати базовими вимірами 
толерантності (Бьюдженталь, 1998). 
Аналіз наукових джерел дав нам змогу на 
основі інтегрально-аналітичного підходу й 
урахування визначених складників вихова-
ності толерантності студентів закладів ви-
щої освіти виділити такі критерії оціню-
вання її рівня: когнітивний; емоційно-
вольовий та практичний.  

Ці критерії ми конкретизували за до-
помогою таких показників: а) когнітивний 
критерій: обізнаність із проблемою толера-
нтності, її розуміння як гуманістичної цін-
ності й соціальної норми цивілізованого 
різноманітного суспільства, усвідомлення 
її значущості як невід’ємного атрибуту 
професійної діяльності; рефлексивність, 
або  інтраперсональність;  соціальна пер-
цепція, або інтерперсональність; б) емоцій-
но-вольовий критерій: емпатія (емоційна 
чуйність); емоційна стійкість і врівноваже-
ність; в) практичний критерій: здатність до 
співпраці та конструктивної комунікації на 
основі техніки толерантної суб’єкт-
суб’єктної взаємодії; асертивна поведінка. 

Спираючись на визначення поняття 
толерантності як «активної моральної по-
зиції і психологічної готовності до терпи-
мості в ім’я позитивної взаємодії з людьми 
іншої культури, нації, релігії, соціального 
середовища», А. Погодіна називає такі   
показники толерантної особистості: стій-
кість особистості; емоційна стабільність; 
доброзичливість, увічливість, терпіння;  
соціальна відповідальність; самостійність; 
соціальна релаксація; емпатія; чутливість 
партнера; високий рівень співпереживання; 
чемність (поштивість); екстравертність; 
здатність до рефлексії; дивергентність; від-
сутність стереотипів, забобонів; гнучкість 
мислення; критичність мислення; мобіль-
ність поведінки; відсутність напруги в по-
ведінці; відсутність тривожності; комуні-
кабельність; уміння знайти вихід зі склад-
ної ситуації; автономність поведінки;  про-
гностицизм; динамізм; соціальна актив-
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ність;  соціальна  самоідентифікація;  соці-
альна адаптованість; креативність; соціаль-
ний оптимізм; ініціативність (Погодина, 
2002,  с. 4 – 7).  

О. Желнович, який займається про-
блемою виховання толерантності у студен-
тів ЗВО, визначає такі її показники (Жел-
нович, 2010):   

● когнітивний: прояв плюралізму ду-
мок і оцінок,відсутність стереотипів, забо-
бонів, гнучкість і критичність мислення; 

● емоційний: розвинута емпатія, емо-
ційна   стабільність,   доброзичливість, 
увічливість, терпимість, емоційна чуйність, 
високий рівень співпереживання до іншої 
людини, здатність до рефлексії, усвідом-
лення власних переживань; 

● поведінковий: прояв толерантності
у висловлюваннях і відстоювання власної 
позиції як точки зору, толерантне ставлен-
ня до висловлювань інших, уміння домов-
лятися та взаємодіяти з іншими, конструк-
тивна поведінка в напружених ситуаціях. 

Як особистісна характеристика толе-
рантність формується під впливом багатьох 
чинників, які визначають загальну позитив-
ну спрямованість особистості. Серед по-
казників толерантності, які дають людині 
можливість установлювати позитивні сто-
сунки з іншими людьми, а також формують 
позитивний образ самої людини, Г. Солда-
това і Л. Шайгерова виділяють такі (Солда-
това, 2008): здатність до емпатії, а також до 
позитивного спілкування; ментальна гнуч-
кість; ступінь альтруїзму; ступінь толеран-
тності до невизначеності; позитивні базові 
переконання. 

Нам імпонує думка вітчизняної до-
слідниці проблеми толерантності О. Воло-
шиної, яка вважає, що вихованість особис-
тості може характеризуватися трьома рів-
нями толерантності: високим (активним), 
середнім (активно-ситуативним) і низьким 
(пасивним). Найважливішими показниками 
їх вираженості є пізнавальний, чуттєво-
мотиваційний, поведінковий.  

Високий (активний) рівень сформо-
ваності толерантності характеризується 
глибокими усвідомленими знаннями сут-
ності поняття «толерантність», готовністю 
до діалогу, співробітництва та позитивної 
взаємодії з представниками різних культур 
при  збереженні  власної  ідентичності; 
сформованістю стійкого ціннісного став-
лення до себе, інших; Батьківщини, людст-
ва, природи; толерантність переходить в 
осмислену необхідність і потребу.  

Середній (активно-ситуативний) рі-
вень сформованості толерантності характе-
ризується знаннями про толерантність, але 
неглибоко усвідомленими; чіткими уяв-
леннями про важливість толерантності в 
суспільстві, але неготовністю до діалогу, 
співробітництва та позитивної взаємодії; 
ціннісним ставленням до себе, інших, 
Батьківщини, людства, природи, сформо-
ваним фрагментарно. Низький (пасивний)

рівень сформованості толерантності харак-
теризується поверховими  знаннями  сут-
ності толерантності (або відсутністю таких 
знань); пасивністю, небажанням взаємодія-
ти, недостатньою вихованістю толерантних 
якостей; наявністю хибних уявлень про 
свою винятковість, прагненням переносити 
відповідальність на оточення, високим рів-
нем тривожності; несформованим цінніс-
ним ставленням до інших, людства,  Бать-
ківщини (Волошина, 2007, с. 49 – 51). 

Нами було визначено критерії сфор-
мованості представленої якості: когнітив-
ний, особистісний, діяльнісний, які конкре-
тизували за допомогою таких показників:  

а) когнітивний критерій: обізнаність з 
особливостями толерантної взаємодії; пов-
нота та міцність знань; спрямованість на 
толерантну взаємодію; 

б) особистісний критерій: позитивне 
емоційне сприйняття іншої людини; емпа-
тія; емоційна стійкість; 

в) діяльнісний критерій: суб’єкт-
суб’єктна взаємодія; комунікація на толе-
рантній основі; асертивна поведінка. 
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Когнітивний критерій сформованості 
толерантної взаємодії майбутніх магістрів 
медичної освіти з пацієнтами відображає 
обізнаність, повноту та спрямованість 
знань і професійної діяльності до толеран-
тної взаємодії. Обізнаність з особливостя-
ми толерантної взаємодії передбачає наяв-
ність чітких знань про толерантність та її 
прояви в професійній діяльності медичних 
працівників; розуміння проблеми толеран-
тної взаємодії майбутніх магістрів медич-
ної освіти з пацієнтами.  

Повноту знань ми визначаємо як від-
ношення засвоєного майбутніми магістра-
ми медичної освіти обсягу знань до загаль-
ного обсягу інформації, запропонованого 
до освоєння. Спрямованість на толерантну 
взаємодію майбутніх магістрів медичної 
освіти з пацієнтами передбачає усвідомлен- 
ня значущості толерантної взаємодії як не-
від’ємного атрибуту фахової підготовки 
в медичному ЗВО. 

Особистісний критерій сформованос-
ті толерантної взаємодії майбутніх магіст-
рів медичної освіти з пацієнтами відобра-
жає позитивне емоційне сприйняття іншої 
людини, емпатію, емоційну стійкість та 
врівноваженість. Позитивне емоційне 
сприйняття іншої людини лежить в основі 
наявності рис, притаманних толерантній 
особистості медичного працівника. Емпатія 
передбачає емоційну чутливість, прийняття 
й підтримку іншого, здатність до співпере-
живання та співчуття, емоційне проник-
нення у внутрішній стан іншої людини. 
Емоційна стійкість дає майбутнім магіст-
рам медичної освіти емоційну стійкість, 
тобто врівноваженість, контроль гніву й 
агресії. Саме емоційна стійкість забезпечує 
переважання позитивних емоцій під час 
толерантної взаємодії майбутніх магістрів 
медичної освіти з пацієнтами.  

Основними характеристиками емо-
ційної стійкості є витримка та терпіння, 
сила волі, самовладання й самоконтроль, 
відсутність імпульсивності та вразливості, 

цілеспрямованість та наполегливість у до-
сягненні поставленої мети, переважання 
позитивних емоцій над негативними. Емо-
ційна стійкість зменшує негативний вплив 
сильних емоцій, запобігає стресам, сприяє 
конструктивній комунікації, прояву готов-
ності до дій у напружених ситуаціях на базі 
толерантності. Емоційна стійкість у фор-
муванні толерантної взаємодії для майбут-
ніх магістрів медичної освіти виявляється у 
врівноваженості, здатності керувати своїм 
емоційним станом, контролі гніву й агресії, 
виконанні нових видів і форм медичної 
освіти, а також у проявах соціальної стій-
кості в умовах професійно-ділових взає-
мин. 

Діяльнісний критерій сформованості 
толерантної взаємодії майбутніх магістрів 
медичної освіти з пацієнтами відображає 
суб’єкт-суб’єктну взаємодію, комунікацію 
на толерантній основі та асертивну  пове-
дінку. Діяльнісний критерій характеризу-
ється активним ставленням людини до сво-
го існування та співіснування з іншими, що 
допомагає виробити найбільш істотні ме-
ханізми толерантної взаємодії.  

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія характе-
ризується здатністю до співпраці та органі-
зацією спільної діяльності, що, своєю чер-
гою, сприяє формуванню рис толерантної 
особистості та впливає на саморозвиток. 
Комунікація на толерантній основі дає мо-
жливість конструктивно вирішувати пи-
тання, які виникають у процесі взаємодії; 
стримувати себе; слухати інших людей. 
Асертивна поведінка для майбутніх магіст-
рів медичної освіти в процесі толерантної 
взаємодії з пацієнтами забезпечує можли-
вість відстоювати свої права та завзято на-
полягати на своєму. Сутність показника 
асертивної поведінки для майбутніх магіс-
трів медичної освіти в процесі толерантної 
взаємодії з пацієнтами розкривається в 
прояві впевненої соціальної поведінки, у 
результаті якої мета досягається, але права 
інших людей не порушуються.  
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Визначені  критерії та  показники 
сформованості толерантної взаємодії май-
бутніх магістрів медичної освіти з пацієн-
тами дають змогу здійснити змістове напов-
нення рівнів цієї сформованості. Так, за 
визначеними критеріями, нами було виді-
лено три основні рівні сформованості толе-
рантної взаємодії майбутніх магістрів ме-
дичної  освіти  з  пацієнтами:  високий,  се-
редній і низький. 

Далі нами було виявлено наявний рі-
вень сформованості толерантної взаємодії 
майбутніх магістрів медичної освіти з паці-
єнтами відповідно до визначених критеріїв 
та показників серед 476 магістрантів  ме-
дичного ЗВО.  

Перший етап психолого-педагогічної 
діагностики був зорієнтований на вивчення 
рівня сформованості толерантної взаємодії 
майбутніх магістрів медичної освіти з паці-
єнтами за когнітивним критерієм, що конк-
ретизовано в таких завданнях: 

а) виявлення наявного рівня обізна-
ності магістрантів медичного ЗВО із особ-
ливостями толерантної взаємодії, характе-
ристиками толерантної особистості, усві-
домлення сутності толерантності та її ролі 
у взаєминах;  

б) установлення рівня повноти та     
міцності знань про толерантну взаємодію 
та її характеристики; 

в) визначення спрямованості учасни- 
ків взаємодії саме на толерантну взаємо-
дію. 

Ми вивчали рівень сформованості 
показників когнітивного критерію толеран-
тної взаємодії майбутніх магістрів медич-
ної освіти із пацієнтами за допомогою та-
ких методик:  

а) тест «Знання про толерант-
ність» (Солдатова, 2008, с. 46) на виявлення 
рівня обізнаності магістрантів медичного 
ЗВО із особливостями толерантної взаємо-
дії, характеристиками толерантної особис-
тості, усвідомлення сутності толерантності
та її ролі у взаєминах;

б) методика «Мозкова атака» на ви-
явлення рівня повноти та міцності знань 
майбутніми магістрами медичної освіти 
про толерантну взаємодію та її характерис-
тики, сутності, прояви; 

в) питальник «Чи толерантні Ви?» 
(Солдатова, 2008), метою якого є визна-
чення спрямованості учасників взаємодії 
саме на толерантну взаємодію, а також се-
рії дослідницьких бесід і дискусій. 

Сукупні результати діагностичного 
зрізу за когнітивним критерієм сформова-
ності толерантної взаємодії майбутніх ма-
гістрів медичної освіти з пацієнтами пред-
ставлено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати діагностики сформованості толерантної взаємодії майбутніх 

 магістрів медичної освіти з пацієнтами за когнітивним критерієм 

Показники 
Рівні, у % 

високий середній низький 

Обізнаність з особливостями 
 толерантної взаємодії 14,5 47,3 38,2 

Повнота та міцність знань 15,1 48,5 36,4 
Спрямованість на толерантну взаємодію 16,2 46,3 37,5 

Результати цієї діагностики за когні-
тивним критерієм свідчать про те, що в    
багатьох майбутніх магістрів медичної 
освіти ще не сформовані достатньою мірою 

толерантні взаємини в роботі з пацієнтами, 
хоча вони і знають про такий важливий для  
встановлення партнерських відносин прин-
цип толерантності.  
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Другий етап діагностичної роботи 
було спрямовано на вивчення рівня сфор-
мованості толерантної взаємодії майбутніх 
магістрів медичної освіти з пацієнтами за 
особистісним критерієм, що конкре-
тизувалося в таких завданнях:  

а) виявлення рівня позитивного емо-
ційного сприйняття іншої людини, що ле-
жить в основі наявності рис, притаманних 
толерантній особистості медичного пра-
цівника;  

б) дослідження рівня емпатії, емоцій-
ної чуйності майбутніх магістрів медичної 
освіти та встановлення особливостей про-
яву в них реакцій емпатії; 

в) визначення  здатності  магістрантів 
медичного ЗВО керувати своїм емоційним 
станом та виявляти емоційну стійкість, 
стримувати імпульсивність, гнів, роздрату-
вання чи агресію. 

Визначення рівня сформованості по-
казників за особистісним критерієм відбу-
валося  за  допомогою  використання таких  

методик: 
а) експрес-питальник «Індекс толе-

рантності» (Г. Солдатова, О. Кравцова, 
О. Хухлаєв, Л. Шайгерова) (Солдатова, 
2008, с. 46), метою якого є виявлення наяв- 
ного рівня позитивного емоційного сприй-
няття іншої людини майбутніми магістра-
ми медичної освіти; 

б) питальник  для діагностики  здат-
ності до емпатії (А. Мехрабіан, М. Еп-
штейн)  (Солдатова,  2008,  с. 72),  для  до-
слідження наявного рівня емпатії  в  май-
бутніх медичних працівників; 

в) опитувальна методика В. Лосен-
кова (Пашукова, 1996, с. 121) на виявлення 
здатності до вольової регуляції емоційного 
стану, визначення рівня емоційного стану 
майбутнього магістра медичного ЗВО. 

Результати діагностичного обстежен-
ня за особистісним критерієм сформовано-
сті толерантної взаємодії майбутніх магіст-
рів медичної освіти з пацієнтами   представ-
лено в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Результати діагностики 

сформованості толерантної взаємодії майбутніх магістрів 

 медичної освіти з пацієнтами за особистісним критерієм 

Показники 
Рівні, у % 

високий середній низький 

Позитивне емоційне  
сприйняття  іншої людини 14,8 48,8 36,4 

Емпатія 17,9 47,6 34,5 

Емоційна стійкість 16,3 48,2 35,5 

Отже, ми бачимо, що переважає кіль-
кість майбутніх магістрів медичної освіти з 
середнім рівнем розвитку особистісної 
сфери, а це свідчить про те, що є над чим 
працювати і в самовихованні, і в організа-
ції цілеспрямованої роботи з формування 
толерантної взаємодії з магістрантами в 
медичному ЗВО. 

Третій крок діагностичного етапу 
спрямовано на встановлення рівня сформо- 

ваності толерантної взаємодії майбутніх 
магістрів медичної освіти з пацієнтами за 
діяльнісним критерієм, що конкретизува-
лося в таких завданнях: 

а) вивчення здатності майбутніх магіст-
рів ЗВО до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, 
яка характеризується здатністю до співпра-
ці та організацією спільної діяльності, що 
впливає на саморозвиток; 

б) дослідження комунікації на толерант- 
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ній основі, яка дає можливість стримувати 
себе та слухати інших людей, тобто конс-
труктивно вирішувати питання, які вини-
кають у процесі взаємодії; 

в) виявлення  ступеня  асертивної  пове-
дінки особистості магістрантів ЗВО та про-
явів толерантної поведінки в конкретній 
діяльності й практиці організації взаємин з 
іншими. 

Для  встановлення  рівнів  сформова-
ності показників діяльнісного критерію то-
лерантної взаємодії майбутніх магістрів 
медичної освіти з пацієнтами ми викорис-
товували такі методики:  

а) методики експертних оцінок на ви-
явлення рівнів толерантного ставлення до 
об’єктів навколишньої дійсності (адапто-
ваний варіант методики О. Клєпцової), 
(Столяренко, 2014, с. 200 – 201) та питаль-
ник на виявлення толерантного ставлення 
до різних об’єктів міжособистісної  взаємо- 
дії (Столяренко, 2014, с. 199), на вивчення 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка характе-

ризується здатністю до співпраці та органі-
зацією спільної діяльності, що впливає на 
саморозвиток; 

б) тест комунікативної толерантності 
за В. Бойко (Солдатова, 2008, с. 60) для ви-
явлення рівня комунікації на толерантній 
основі, який дає можливість стримувати 
себе та слухати інших людей, тобто конс-
труктивно вирішувати питання, які вини-
кають у процесі взаємодії;  

в) тестова методика В. Каппоні, Т. 
Новака  (Каппони,  1994,  с. 76)  на до-
cлідження рівня асертивності поведінки в 
процесі толерантної взаємодії, на виявлен-
ня рівня асертивної поведінки, що забезпе-
чує прояв впевненої соціальної поведінки, 
у результаті якої мета досягається, але пра-
ва інших людей не порушуються. 

Сукупні результати діагностичного 
зрізу за діяльнісним критерієм сформова-
ності толерантної взаємодії майбутніх ма-
гістрів медичної освіти з пацієнтами пред-
ставлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Результати діагностики 

 сформованості толерантної взаємодії майбутніх 

 магістрів медичної освіти з пацієнтами за діяльнісним критерієм 

Показники 
Рівні, у % 

високий середній низький 

Суб’єкт-суб’єктна взаємодія 15,2 48,3 36,5 

Комунікація на толерантній основі 16,5 58,2 25,3 

Асертивна поведінка 17,8 56,5 25,7 

Отже, за допомогою цих методик ми 
отримали загальну картину толерантної  
поведінки майбутніх магістрів медичної 
освіти за діяльнісним критерієм та мали 
змогу діагностувати зорієнтованість на то-
лерантну взаємодію в стосунках з пацієн-
тами, що зумовлює пошук оптимальних 
шляхів  формування в них конструктивних,  

толерантних форм міжособистісної взаємо-
дії. На основі застосування середньоариф-
метичного показника встановлено такі   
узагальнені результати діагностичного до-
cлідження рівня сформованості толерантної 
взаємодії майбутніх магістрів медичної 
освіти з пацієнтами, які представлено в 
таблиці 4.
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Таблиця 4 

Узагальнені результати діагностичного дослідження сформованості  

толерантної взаємодії майбутніх магістрів медичної освіти з пацієнтами 

Критерії 
Рівні, у % 

високий середній низький 

Когнітивний 15,3 47,4 37,3 

Особистісний 16,3 48,2 35,5 

Діяльнісний 16,5 54,3 29,2 

Проведена на основі визначених кри-
теріїв  та  показників  діагностика  рівня 
сформованості толерантної взаємодії май-
бутніх магістрів медичної освіти з пацієн-
тами довела, що близько третини майбутніх 
медичних  працівників  мають  низький 
рівень сформованості цієї якості; майже  
половина магістрантів, які брали участь в 
експерименті, має середній рівень сформо-
ваності толерантної взаємодії; і лише кож-
ний сьомий майбутній магістр медичної 
освіти має високий рівень сформованості 
толерантної взаємодії. 

Перспективу подальших досліджень 
убачаємо в необхідності впровадження в 
навчально-виховний процес медичного 
ЗВО педагогічної технології формування 
толерантної  взаємодії  майбутніх  магістрів 
медичної освіти з пацієнтами в процесі 
фахової підготовки в медичному ЗВО та 
проведення експериментальної перевірки її 
ефективності. 
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Куценко О. М. Діагностика рівня 

сформованості толерантної взаємодії 

майбутніх магістрів медичної освіти з 

пацієнтами 

У  статті  розглянуто результати  діаг-
ностики рівня сформованості толерантної 
взаємодії майбутніх магістрів медичної 
освіти  з пацієнтами. Розкрито критерії та 
показники рівня сформованості толерантної 
взаємодії майбутніх магістрів медичної 
освіти з пацієнтами, які використано для пе-
ревірки надійності результатів.  

Проведено дослідну роботу щодо ви-
вчення проблеми формування толерантної 
взаємодії майбутніх магістрів медицини з 
пацієнтами, що зумовлює потребу пошуку 
ефективних шляхів покращення формування 
толерантної взаємодії майбутніх магістрів 
медичної освіти з пацієнтами.  

За результатами діагностики рівня 
сформованості  толерантної взаємодії май-
бутніх магістрів медицини з пацієнтами ви-
явлено, що переважають показники серед-
нього та низького рівнів сформованості то-
лерантної взаємодії з пацієнтами в майбут-
ніх магістрів медичної освіти. Зазначено, що 
стан показників рівня сформованості толе-
рантної  взаємодії  майбутніх  магістрів  ме-
дичної освіти  з  пацієнтами більшості  сту-
дентів відображає сучасний рівень аксіоло-
гічної освіти зокрема і професійної загалом, 
які реалізуються за застарілими зразками, 

без урахування вимог, що висуває суспільс-
тво до сучасного випускника вищої школи. 

Уcтaнoвлено наявність взаємозв’язку 
між рівнями сформованості толерантної вза-
ємодії майбутніх магістрів медицини з паці-
єнтами та cтвoрeнням відповідних педаго- 
гiчниx умoв.  

На основі аналізу обрано орієнтир у 
моделюванні й конструюванні оптимальної 
педагогічної системи формування толерант-
ної взаємодії майбутніх магістрів медицини 
з пацієнтами в процесі фахової підготовки.  

Ключові  слова:  толерантність,  толе-
рантна взаємодія, майбутні магістри медич-
ної освіти, діагностика, рівень сформованос-
ті толерантної взаємодії. 

Куценко О. Н. Диагностика уровня 

сформированности толерантного взаимо-

действия будущих магистров медицинс-

кого образования с пациентами 

В статье рассмотрены результаты диа-
гностики  уровня  сформированности  толе-
рантного взаимодействия будущих магист-
ров медицинского образования с пациента-
ми.

Раскрыты критерии и показатели 
уровня сформированности толерантного 
взаимодействия будущих магистров меди-
цины с пациентами, которые использова-
лись для проверки надежности результатов.  

Проведена исследовательская работа 
по изучению проблемы формирования толе-
рантного взаимодействия будущих маги-
стров медицинского образования с пациен-
тами, которая обуславливает необходимость 
поиска эффективных путей улучшения 
формирования толерантного взаимодей-
ствия будущих магистров медицинского об-
разования с пациентами.  

По результатам диагностики уровня 
сформированности толерантного взаимо-
действия будущих магистров медицины с 
пациентами выявлено, что преобладают по-
казатели среднего и низкого уровней сфор-
мированности толерантного взаимодействия 
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с пациентами у будущих магистров меди-
цинского образования.  

Было отмечено, что показатели уровня 
сформированности толерантного взаимо-
действия будущих магистров медицины с 
пациентами большинства студентов отража-
ет современный уровень аксиологического 
образования, в том числе и профессиональ-
ного в целом, которые реализуются по уста-
ревшим образцам, без учета требований, 
выдвигаемых обществом к современному 
выпускнику высшей школы.  

Таким образом, уcтaнoвлена взаимо-
связь между уровнями сформированности 
толерантного взаимодействия будущих ма-
гистров медицины с пациентами и создани-
ем соответствующих пeдaгoгических усло-
вий. 

На основании анализа выбран ориен-
тир в моделировании и конструировании 
оптимальной педагогической системы фор-
мирования толерантного взаимодействия 
будущих магистров медицины с пациентами 
в процессе профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: толерантность, толе-
рантное взаимодействие, будущие магистры 
медицинского образования, диагностика, 
уровень сформированности толерантного 
взаимодействия. 

Kutsenko O. M. Diagnostics of the 

Level of Formation of Tolerant Interaction 

of Future Masters of Medicine with Patients 

The article deals with the results of 
diagnostics of the level of formation of tolerant 
interaction of future Masters of medicine with 
patients.  

The criteria and indicators of the level of 
formation of tolerant interaction of future 
Masters of medicine with patients used to 
verify the reliability of the results have been 
demonstrated. 

        The research in the context of the problem 
of tolerant interaction of future Masters of 
medicine with patients has been 
carried out. 

This has resulted in a need to find 
effective ways to improve the formation of 
tolerant interaction of future Masters of 
medicine with patients.  

According to the results of the 
diagnostics, it has been discovered that the 
indicators of medium and low levels of 
formation of tolerant interaction of future 
Masters of medicine with patients are 
dominant. It is noted that the indicators of the 
level of formation of tolerant interaction of 
future  

Masters with the patients of most students 
reflect both the current level of both axiological 
and professional education which is exercised 
through outdated models, without any account 
of the requirements promoted by the civil 
society for a modern higher school graduate. 

 The interrelation between the level of 
formation of tolerant interaction of future 
Masters of medicine with patients and the 
creation of appropriate pedagogical conditions 
has been established.  

The analysis allowed choosing guidelines 
for modelling and designing the optimal 
pedagogical system of the formation of tolerant 
interaction of future Masters of medicine with 
patients in the process of professional training. 

Key words: tolerance, tolerance interaction, 
future Masters of medical education, diagnostics, 
the level of tolerant interaction. 
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С учасний розвиток суспіль-
ства, побудований на гуманістичних і 
демократичних засадах, спрямований 
на впровадження в Україні європей-
ських стандартів життя. Тенденція 
до перетворень не оминає й одну з 
найважливіших галузей життєдіяль-
ності особистості – освіту. У зв’язку 
із зазначеним вище в освітньому 
просторі відбуваються суттєві зміни, 
які стосуються й закладів вищої 
освіти. Освітні перетворення завжди 
потребують відповідного норматив-
но-правового, навчально-методич-
ного, матеріального, психологічного 
забезпечення. Визначальним показ-
ником якісної освіти та виховання є 
високий рівень підготовки кваліфі-
кованих фахівців.  

Фізична культура в закладах 
вищої освіти різних типів і рівнів є 
невід’ємною частиною навчально-
виховного процесу, засобом оптимі-
зації та підтримкою належного рівня 
фізичного стану особистості, підго-
товки  студентської молоді  до  по-
дальшого дорослого життя.  

Формування національної сис-
теми фізичної культури вимагає но-
вого змісту та пошуку ефективних 
форм, методів і засобів підготовки  

викладачів, які своєю особистісною 
діяльністю будуть впливати на роз-
виток і хід історичного процесу дер-
жави (Проценко, 2013). 

Для сучасного суспільства най-
потужнішим чинником, важливою 
передумовою суспільного прогресу, 
могутнім фактором духовного, соці-
окультурного, інтелектуального й 
фізичного розвитку кожної людини є 
достатній рівень професіоналізму 
фахівців освітньої галузі. Сучасна 
система фізичної культури передба-
чає втілення нових підходів до під-
готовки фахівців. У цьому контексті 
нас безпосередньо цікавить питання 
щодо підготовки тренерів-викладачів 
за період із середини ХХ століття 
(початок цілеспрямованої роботи з 
удосконалення фізичної культури в 
Україні) до початку ХХІ століття 
(трансформація змісту, форм і мето-
дів фізичного виховання студентсь-
кої молоді). 

Низку аспектів сутності фено-
мену «тренер-викладач» та особли-
востей його професійної підготовки 
у своїх наукових розвідках висвіт-
лювали такі дослідники, як: О. Ва-
цеба, Є. Павлюк, Л. Сущенко та ін. 
Однак визначена проблема потребує 
уточнення та конкретизації. 
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Мета статті полягає у висвітленні 
сутності феномену «тренер-викладач» та 
особливостей його професійної підготовки. 

Методологічною основою досліджен-
ня є положення теорії наукового пізнання, 
ідеї про взаємозв’язок і взаємозумовленість 
явищ та необхідність їх аналізу в конкрет-
них сучасних умовах, принципи науковості, 
урахування сукупності фактів. 

Поставлені завдання розв’язано за до-
помогою таких методів, як: конкретно-
пошуковий,  завдяки  якому  виявлено, ві-
дібрано, проаналізовано та систематизова-
но джерела з проблеми дослідження; порів-
няння, узагальнення, систематизація, син-
тез, які забезпечили розгляд досліджувано-
го феномену як цілісності; інтерпретація 
отриманих даних для визначення його осо-
бливостей. 

У сучасних умовах реформування 
освіти досліджувана проблема містить низ-
ку питань, які потребують вирішення або 
уточнення. Питанням, пов’язаним із підго-
товкою тренерів-викладачів у навчально-
виховному процесі закладів вищої освіти, 
приділено недостатньо уваги, студенти не 
завжди в повному обсязі володіють знан-
нями та вміннями на тому рівні, які затре-
бувані сучасною освітньою практикою. То-
му  їх  вирішення  потребує  цілісного до-
слідження. 

Вивчення зазначеної вище проблеми 
передбачає розкриття сутності ключових 
понять і передусім розгляду феномену 
«тренер-викладач». Характеризуючи по-
няття «тренер-викладач», відзначимо, що 
однією з найголовніших його особливостей 
є те, що воно включає два терміни – «тре-
нер» і «викладач». 

Насамперед звернемося до основних 
характеристик поняття «викладач». Здійс-
нений аналіз науково-педагогічних джерел 
щодо трактування цього поняття дозволяє 
стверджувати, що існує безліч визначень, 
які висвітлюють різноманітні сторони до-
сліджуваного феномену. Звернемо увагу 
лише на надзвичайно важливі для нашого 

наукового пошуку характеристики цього 
поняття. Певну кількість визначень поняття 
«викладач» містить науково-довідкова лі-
тература.  

Так, в 11-томному Словнику україн-
ської мови «викладач» – це той, хто читає 
лекції, веде заняття в закладах освіти (Сло-
вник, 1970, с. 407). Це означає, що провід-
ним фахівцем у закладах вищої освіти є ви-
кладач. Право займатися навчально-вихов-
ною діяльністю в нашій державі надано 
особам, які мають спеціальну освіту та від-
повідний кваліфікаційний рівень (Павлюк, 
2013). 

Сучасного майбутнього фахівця з фі-
зичного виховання та спорту в науковій лі-
тературі розглядають як особистість, яка 
цілеспрямовано здобуває у закладах вищої 
освіти кваліфікацію відповідно до певного 
освітньо-кваліфікаційного рівня в процесі 
спеціально організованої навчально-вихов-
ної діяльності, спрямованої на підготовку 
до подальшої професійної діяльності щодо 
підтримки відповідного рівня фізичної куль-
тури населення або досягнення вищих 
спортивних результатів на олімпійській, 
світовій чи регіональній аренах у команд-
ному чи індивідуальному вимірах. Разом з 
тим в особистості протягом професійної під-
готовки в закладі вищої освіти повинен бути 
сформований відповідний рівень професій-
ної компетентності, якої буде достатньо для 
вдалої трудової діяльності в усіх напрямах 
спортивного руху, ураховуючи запити 
суспільства та ринку праці  (Даниленко, 
Толкач, 2010). 

Професія викладача, як і тренера, має 
свої певні особливості, притаманні лише їй, 
оскільки об’єктом педагогічної діяльності є 
особистість – учень (студент), який перебу-
ває в постійному розвитку.  

Безпосередньо навчально-тренуваль-
ний процес залежить від низки чинників, 
зокрема: від перетворень у змагальних ви-
могах за видами спорту; від змін у системі 
підготовки спортсменів; від методів трену-
вань та ін.  
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Тож розглянемо більш докладно по-
няття «тренер» та його сутнісні характерис-
тики. 

Актуальною науковою роботою щодо 
висвітлення сутності поняття «тренер» є 
праця У. Проценко «Становлення системи 
підготовки кадрів для фізичного виховання 
та спорту в Україні в другій половині 
ХХ століття», де розкрито важливі аспекти 
підготовки фахівців фізичного виховання 
та спорту, визначено пріоритетні напрями 
роботи закладів вищої освіти, зокрема під-
готовку кваліфікованих кадрів у досліджу-
ваний період в установленій галузі. Дослід-
ниця зазначає, що в повоєнні роки кількість 
та  якість  підготовки  фахівців  фізичної 
культури і спорту вимагала покращення 
(Проценко, 2013). З науково-довідкової лі-
тератури та досліджень учених випливає, 
що тренер – це фахівець, який керує трену-
ванням спортсменів з певного виду спорту, 
це творча особистість, яка повинна намага-
тися створити таку систему навчально-
тренувального процесу, яка б свідомо зао-
хочувала спортсменів за видами спорту до 
самостійного самовдосконалення. Головним 
елементом у такому процесі повинна бути 
мотивація до активних занять обраним ви-
дом спорту (Словник, 1979, с. 245; Сопот-
ницька, 2010). 

Тренер – це особистість, яка перебу-
ває в постійному пошуку, і її професійна 
діяльність спрямована на творчий і руховий 
компоненти. Науковці переконані, що сучас-
ний  тренер  повинен здійснювати  навчально-
тренувальний процес у контексті сучасних 
перетворень. Тобто наставник має здійсню-
вати всі професійні навчально-тренувальні 
дії (аналізувати, спостерігати, оцінювати, 
пояснювати, спрямовувати, показувати, до-
помагати та ін.), ураховуючи тенденції су-
часності (Даниленко, Толкач, 2010). 

Висвітлення сутності понять «викла-
дач» і «тренер» дозволяє перейти до зміс-
товного аналізу феномену «тренер-викла-
дач»  та  особливостей  професійної  підго-
товки фахівців установленої галузі.  

О. Сопотницька в підготовці тренерів-
викладачів особливу перевагу віддає ефек-
тивності та якості навчально-тренувального 
процесу, а саме: розробці й упровадженню 
нових змісту, методів та засобів навчання. 
Важливим елементом навчальної діяльності 
студентської молоді повинна бути твор-
чість, формування особистісних педагогіч-
них поглядів та переконань.  

Не менш значущим та особливим на-
прямом підготовки тренера-викладача до-
слідниця вважає його достатнє інформаційне 
забезпечення, обізнаність, поінформованість 
щодо сучасних тенденцій підготовки спорт-
сменів. 

Підготовка тренерів-викладачів, здат-
них здійснювати професійну діяльність у 
закладах вищої освіти, є метою спортивно-
педагогічної освіти й беззаперечним завдан-
ням факультетів та інститутів фізичного 
виховання і спорту.  

О. Надтока зазначений феномен трак-
тує в рамках  важливого складника  підго-
товки майбутніх фахівців – виховної робо-
ти. Науковець переконаний, що професія 
«тренера-викладача» включає надзвичайно 
важливий аспект трудової діяльності – ви-
ховний. Ключовим завданням закладів ви-
щої освіти щодо підготовки майбутніх тре-
нерів-викладачів  до  виховної роботи  до-
слідник уважає вдосконалення змісту про-
фесійної освіти. Тому однією з педагогіч-
них умов якісної підготовки фахівців уста-
новленої галузі є розширення змісту про-
фесійно зорієнтованих дисциплін (О. Над-
тока, 2015, с. 226). 

Аналогічно зміст теоретико-методич-
них засад підготовки майбутніх тренерів-
викладачів як один із найважливіших чин-
ників якісної освіти визначає Т. Чопик. 
Проте авторка вказує на відсутність єдиних 
стандартів викладання фахових дисциплін 
для тренерів-викладачів, що суперечить євро-
пейським стандартам (Чопик, 2013, с. 59 – 61). 

Дослідниці С. Криворучко та Н. Біло-
ус вважають діяльністю тренера-викладача 
процес, який передбачає постійне методич-
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не вдосконалення – створення власного 
«почерку» в педагогічній діяльності. До то-
го ж такий власний стиль викладання тре-
нери-викладачі повинні навчитися створю-
вати в закладах вищої освіти. Тому ця про-
блема є актуальною на кожному етапі роз-
витку суспільства й постійно потребує но-
вих підходів і шляхів її вирішення (Криво-
ручко, Білоус, 2014). 

Специфіка підготовки тренерів-
викладачів у закладах вищої освіти полягає 
в тому, що студентська молодь до навчання 
у вищій школі, на відміну від однолітків, 
які обирають інші професії, проходить низ-
ку періодів допрофесійної підготовки. Так, 
Н. Волянюк до них включає такі: допрофе-
сійного розвитку, професійної підготовки, 
професійної адаптації, первинної професіо-
налізації, вторинної професіоналізації та 
майстерності (Волянюк, 2006). 

С. Червона стверджує, що  основу ді-
яльності тренера-викладача становить низ-
ка здібностей, найголовнішими з яких є пе-
дагогічні.  

Зупинимось на тих, яким у науковій 
праці приділено особливу увагу, а саме:  

● педагогічні – перцептивні (характе-
ризуються педагогічною спостережливіс-
тю), конструктивні (допомагають проекту-
вати, передбачати, аналізувати й обирати 
вдалу педагогічну ситуацію); 

● дидактичні – використовуються для
передачі, засвоєння та розвитку знань; 

● комунікативні – слугують механіз-
мом для встановлення порозумінь між тре-
нером-викладачем і спортсменами;  

● організаторські – є знаряддям для
організації життєдіяльності підопічних; 

● академічні – слугують основою на-
уково-дослідної роботи; 

● спеціальні  –  удосконалюють  здіб-
ності за видами спорту. 

Такою пріоритетністю зазначених 
вище здібностей, на думку С. Червоної, по-
винен оволодіти майбутній тренер-викла-
дач у процесі фахової підготовки. Дослід-
ниця підкреслила, що фундаментом профе-

сійної тренерської діяльності є педагогічні 
здібності, які включають теоретичний і 
практичний блоки.  

Головними чинниками ефективного 
управління підготовкою спортсменів 
С. Червона вважає передусім досконале во-
лодіння тренерами знаннями ключових ас-
пектів таких дисциплін, як: «Педагогіка», 
«Біологія», «Біомеханіка», «Психологія» 
(Червона, 2018). Ці дисципліни по праву є 
надзвичайно важливими складниками під-
готовки тренерів з обраного виду спорту. 
Поєднання професійних теоретичних та 
практичних навичок разом з особистісними 
здібностями визначають сучасного фахівця 
фізичної культури і спорту.  

Цінним для висвітлення мети нашого 
наукового пошуку є дослідження Є. Пав-
люка. Сутність поняття «тренер-викладач» 
автор розглядає в контексті сучасних вимог 
ринку праці. Дослідник переконаний, що 
одним з найважливіших шляхів вирішення 
питання становлення фахівця галузі фізич-
ної культури і спорту є залучення студент-
ської молоді до креативної інноваційної ді-
яльності.  

Автор обґрунтовує концепцію підго-
товки майбутніх тренерів-викладачів у за-
кладах вищої освіти, розкриває особливості 
спортивно-педагогічної освіти. До найваж-
ливіших він зараховує: поєднання спортив-
ної і педагогічної освіти; наявність психо-
лого-педагогічної підготовки; забезпечення 
базової спортивної підготовки з видів спор-
ту (Павлюк, 2013). 

Отже, здійснений аналіз сутності фе-
номену «тренер-викладач» дозволяє ствер-
джувати, що його характеризують певні 
особливості.  

По-перше, у процесі професійної під-
готовки фахівця цього профілю забезпечу-
ється поєднання спортивної й педагогічної 
освіти.  

По-друге, складником професіоналіз-
му тренера-викладача є психолого-педаго-
гічна підготовка, результатом якої є відпо-
відні компетентності й особистісні якості.  
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По-третє, тренер-викладач повинен 
мати базову спортивну підготовку з видів 
спорту. 

У наступних наукових працях спро-
буємо деталізувати, конкретизувати й роз-
ширити висновки щодо цієї проблеми. У 
майбутньому на їхній основі здійснимо 
уточнення щодо особливостей підготовки 
тренерів-викладачів у контексті матеріалів 
нашого дослідження.  
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Плотнікова К. Р. Сутність феноме-

ну «тренер-викладач» та особливості йо-

го професійної підготовки 

У статті встановлено, що в сучасних 
умовах реформування освіти проблема підго-
товки тренерів-викладачів містить низку пи-
тань, які потребують вирішення або  уточнен-
ня. Розкрито сутність ключового поняття 
«тренер-викладач». Здійснено аналіз науко-
во-педагогічних джерел щодо досліджува-
ного феномену, який дозволяє стверджува-
ти, що підготовка тренерів-викладачів є ме-
тою спортивно-педагогічної освіти й безза-
перечним завданням факультетів та інсти-
тутів фізичного виховання і спорту. Вияв-
лено специфіку підготовки тренерів-викла-
дачів у закладах вищої освіти, яка полягає в 
тому, що студентська молодь до навчання у 
вищій школі, на відміну від однолітків, які 
обирають інші професії, проходить низку 
періодів допрофесійної підготовки. Визна-
чено основу діяльності тренера-викладача, 
яку складає низка здібностей, найголовні-
шими з них є педагогічні.  

Поєднання професійних теоретичних і 
практичних навичок разом з особистісними 
здібностями визначають сучасного фахівця 
фізичної культури і спорту. Проаналізовано 
концепцію підготовки майбутніх тренерів-
викладачів у закладах вищої освіти, схарак-

теризовано та уточнено особливості спор-
тивно-педагогічної освіти. По-перше, у 
процесі професійної підготовки фахівця 
цього профілю забезпечується поєднання 
спортивної і педагогічної освіти. По-друге, 
складником професіоналізму тренера-
викладача є психолого-педагогічна підго-
товка, результатом якої є відповідні компе-
тентності й особистісні якості. По-третє, 
тренер-викладач повинен мати базову 
спортивну підготовку з видів спорту. 

Ключові слова: викладач, тренер, тре-
нер-викладач, освіта, заклади вищої освіти. 

Плотникова Е. Р. Сущность фено-

мена «тренер-преподаватель» и особен-

ности его профессиональной подготовки 

В статье установлено, что в совре-
менных условиях реформирования образо-
вания проблема подготовки тренеров-
преподавателей содержит ряд вопросов, 
требующих решения или уточнения. Раск-
рыта сущность ключевого понятия «тренер-
преподаватель». Осуществлен анализ науч-
но-педагогических источников по исследу-
емому феномену, который позволяет утвер-
ждать, что подготовка тренеров-препода-
вателей является целью спортивно-педа-
гогического образования и  безоговорочной 
задачей  факультетов и институтов  физи-
ческого воспитания и спорта.  

Выявлена специфика подготовки тре-
неров-преподавателей в учреждениях выс-
шего образования, которая заключается в 
том, что студенческая молодежь к обуче-
нию в высшей школе, в отличие от сверст-
ников, которые выбирают другие профес-
сии, проходит ряд периодов допрофессио-
нальной подготовки.  

Определена основа деятельности тре-
нера-преподавателя, которую составляет 
ряд способностей,  главными из них  явля-
ются педагогические. Сочетание професси-
ональных теоретических и практических 
навыков вместе с личностными способнос-
тями определяют современного специалис-
та физической культуры и спорта.   
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Проанализирована концепция подго-
товки будущих тренеров-преподавателей в 
учреждениях высшего образования, охарак-
теризованы и уточнены особенности спортив-
но-педагогического образования. Во-первых,  
в  процессе  профессиональной подготовки 
специалиста этого профиля обеспечивается 
сочетание спортивного и педагогического 
образования. Во-вторых, составляющей про-
фессионализма тренера-преподавателя явля-
ется  психолого-педагогическая   подготовка, 
ее результат – соответствующие ком-
петентности и личностные качества. В-треть-
их, тренер-преподаватель должен иметь ба-
зовую спортивную подготовку по видам 
спорта. 

Ключевые слова: преподаватель, тре-
нер, тренер-преподаватель, образование, 
высшие учебные заведения. 

Plotnikova K. R. The Essence of the 

Phenomenon of «a Coach-Teacher» and 

Features of their Professional Training 

The article has demonstrated that in the 
current context of education reform, the 
problem of training coach-teachers contains a 
number of issues that need to be addressed or 
clarified. The essence of the key concept of «a 
coach-teacher» has been revealed. The 
analysis of the scientific and pedagogical 
sources concerning the phenomenon under 
study has been made. This has allowed stating 
that training coach-teachers is the goal of the 
sports and teachers’ training education and the 
undeniable task of the faculties and institutes 
of physical education and sports.

The specifics of training a coach-teacher in 
higher education institutions have been 
revealed. These consist in the fact that before 
entering a higher education institution such 
young students have a number of pre-
vocational trainings, unlike their peers who 
choose other professions. The basis of the 
activity of a coach-teacher has been outlined, 
which consists of a number of abilities, the 
most important being the pedagogical ones.  

The combination of professional theo-
retical and practical skills and personal abili-
ties determine a modern specialist of physical 
education and sports. 

The concept of training a future coach-
teacher in higher education institutions has 
been analyzed, the features of the sports and 
pedagogical education have been characterised 
and specified. First, in the process of 
professional training of such a specialist the 
combination of the sports and teachers’ 
training education is provided. Secondly, a 
component of the qualification of a coach-
teacher is the psychological and pedagogical 
training, the result of which is the 
corresponding competences and personal 
qualities. Thirdly, a coach-teacher should have 
basic sports training. 

Key words: a teacher, a coach, a coach-
teacher, education, higher education institu-
tions. 
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Вступна   кампанія  2019 р.  в
Україні вкотре показала, що вища 
освіта за спеціальністю «Філологія» є 
затребуваною. За матеріалами Інфор-
маційної системи «Вступ. ОСВІТА. 
UA», рейтинг освітніх галузей і відпо-
відних спеціальностей за кількістю 
поданих заяв на здобуття ступеня ба-
калавра на основі повної загальної се-
редньої  освіти  за  всіма формами на-
вчання такий: «Управління та адміні-
стрування» – 135090 осіб, «Інформа-
ційні технології» – 115228,  «Гумані-
тарні науки» – 88103 (Вступ. Освіта. 
UA. Рейтинг спеціальностей за кіль-
кістю поданих заяв, 2019). Відомості, 
отримані з Єдиної Державної Елект-
ронної Бази Освіти (ЄДЕБО, 
02.09.2019), свідчать, що на спеціаль-
ність «Філологія» з усіх гуманітарних 
наук припадає 67957 заяв (понад 
77%). У Довіднику ВНЗ (Довідник 
ВНЗ, 2019) «Філологія» представлена 
в 151 закладі вищої освіти, які пропо-
нують 438 спеціальностей за кодом 
035, підготовку з іноземних мов (пе-
реклад включно).  

Постанова МОН України № 266 
від 29.04.2015 р. «Про затвердження 
переліку   галузей  знань  і  спеціаль-
ностей,  за  якими  здійснюється підго- 

товка здобувачів вищої освіти» (По-
станова МОН України, 2015) затверди-
ла шифр галузі «Гуманітарні науки» 
03, код спеціальності «Філологія» – 
035, що ускладнило процес аналізу 
спеціалізації «іноземна мова, пере-
клад», адже в активному освітньому 
полі сполуки «галузевий переклад», 
«фахівець з галузевого перекладу» 
тощо залишаються, абітурієнти ж 
найчастіше обирають для навчання 
філології (іноземні мови) універси-
тети, які мають різне галузеве спря-
мування (авіаційний, економічний, 
політехнічний тощо).  

На нашу думку, зазначене зу-
мовлює потребу дослідження про-
блеми вибору студентами філологіч-
ної освіти саме в технічних універ-
ситетах та посилює актуальність ін-
тегративного підходу, на основі яко-
го й буде формуватися іншомовна 
компетентність у сукупності з галу-
зевими знаннями. 

Різні аспекти інтегративності в 
освіті досліджують і вітчизняні, і за-
рубіжні науковці (Вознюк, 2009; Ду-
басенюк, 2009; Євтух, 2014; Лузік, 
2010; Huber, 2004; Klein, 2005; 
Rhodes, 2010). Освітяни використо-
вують  значний  перелік  словосполу- 
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чень: інтегровані навчальні курси, інтегра-
ція знань, інтегративне навчання, інтегра-
тивний підхід, інтегративне середовище 
тощо. 

Визначаючи  актуальність інтегратив-
ного підходу в університетській освіті філо-
логів, акцентуємо увагу на важливих, з нашо-
го погляду, наукових узагальненнях. Так, в 
«Енциклопедії освіти» зазначено, що інтегра-
тивний  підхід веде до інтеграції змісту 
освіти, тобто доцільного об’єднання його еле-
ментів у цілісність, … результатом … можуть 
бути цілісні знання різних рівнів (Енцикло-
педія освіти, 2008).  

На думку О. Вознюк і О. Дубасенюк, 
сукупність теоретичних положень щодо фе-
номену інтеграції в сучасній педагогіці 
об’єднана поняттям «інтегративний підхід»: 
раніше самостійні елементи поєднуються та 
певним чином синтезуються  в цілісну  сис-
тему на  основі встановлення функційних 
взаємозв’язків, взаємного переходу та допов-
нення, керування, зближення теорій навчання 
і виховання, об’єднання в системах організа-
ції освіти та її змісту  (Вознюк, 2009; Дубасе-
нюк, 2009).  

Т. Родес уважає, що інтегративне на-
вчання формує в студентів уміння будувати 
прості зв’язки між різними ідеями й досві-
дом, здатність переносити навчальний досвід 
у нові ситуації, що виникають у контексті 
академічного навчання та за його межами 
(Rhodes, 2010).  

Отже, інтегративний підхід   є   підґрун- 
тям процесу набуття студентами іншомов-
ної компетентності як результату навчан-
ня. Ми припускаємо, що саме інтеграція 
галузевих  «технічних»  знань  з іншомов-
ною компетентністю в інтегративний актив 
знань є тим пріоритетом, якому віддають 
перевагу абітурієнти, обираючи універ-
ситет  для  навчання  за  спеціальністю 
035 «Філологія», проте цей аспект залиша-
ється малодослідженим.  

Уважаємо, що вивчення думки студен-
тів про мотивацію вибору закладу вищої 
освіти з метою набуття сучасних компетент-
ностей для успішної майбутньої професійної 

діяльності сприятиме розширенню наукової 
аргументації  актуальності  інтегративного 
підходу в освіті. 

Мета статті полягає у виявленні по-
треби в інтегративному підході в підготовці 
студентів-філологів як фахівців з іноземної 
мови й перекладу для різних галузей проми-
словості, науки, культури, суспільного життя 
та   аргументації   актуальності   його  впро-
вадження в університетській освіті.  

Стаття ґрунтується на аналізі праць віт-
чизняних  і  зарубіжних  науковців про  інте-
гративний підхід в освіті, вивченні інформа-
ції сайтів технічних університетів України 
щодо філологічної освіти (іноземні мови), ре-
зультатах анкетування студентів про мотива-
цію вибору університету, наукових методах 
конкретизації та узагальнення. 

Актуальність аналізу університетського 
освітнього поля України зумовлена змінами 
у вищій освіті й породженими сьогоденням 
університетів протиріччями, серед яких ми 
виокремлюємо такі: 1) тривала традиційність 
навчальних планів поступово набуває ознак 
інноваційності освітніх програм, позначена 
орієнтацією на світові освітні стандарти (на-
приклад, зміни, унормовані Наказом МОН 
№ 977 від 11.07.2019 р. «Про затвердження 
Положення про акредитацію освітніх про-
грам, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти» (Наказ МОН № 977, 
2019); 2) стрімко зростає конкуренція ЗВО 
щодо залучення абітурієнтів, а конкуренто-
спроможність випускників університетів – і 
бакалаврів, і магістрів – часто не відповідає 
потребам ринку праці; 3) інертність «сло-
весних» технологій навчання іноземних 
мов і перекладу посилюється відставанням 
інформаційно-технологічного забезпечення 
університетської освіти від уже опанованих 
студентами інформаційно-комунікативних 
засобів отримання навчальної інформації, а 
отже, і набутих компетентностей і навичок. 
Зазначені протиріччя впливають на освітню 
діяльність більшості вітчизняних ЗВО, 
проте рейтинги університетів, які подає 
МОН України, висвітлюють принципово 
різну результативність.
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     Постає закономірне запитання: «На що 
саме орієнтуються абітурієнти, обираючи 
університет для навчання за спеціальністю 
«Філологія», зокрема іноземні мови і пере-
клад?» Серед «критеріїв» вибору, безсумнів-
но, і досвід  батьків,  і  відомості  від  друзів 
та  знайомих,  і просто спонтанне   рішення 
тощо.  

Досліджуючи проблему, ми виходили 
передусім з того, що сучасна молодь орієн-
тується на інформаційні ресурси. Матеріали 
сайтів 8 університетів, які готують фахівців 
для різних  галузей  промисловості, зокрема 
й  філологів (іноземні мови), і які традицій-
но вважаються технічними,  дають підстави 
для певних висновків щодо вибору  абітурі-
єнтами саме цих закладів для здобуття     
філологічної освіти.  

Так, сайти п’яти університетів – гума-
нітарно-педагогічний факультет Національ-
ного університету біоресурсів і природоко-
ристування України (Сайт гуманітарно-пе-
дагогічного факультету Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористуван-
ня України, 2019); Інститут комп’ютерних 
наук  та  інформаційних  технологій   Націо-
нального університету «Львівська політех-
ніка» (Сайт Інституту комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій Національного 
університету «Львівська політехніка», 2019); 
факультет лінгвістики Національного техніч- 
чного університету України «Київський по-
літехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько-
го» (Сайт факультету лінгвістики Національ-
ного технічного університету України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сі-
корського», 2019); факультет соціально-
гуманітарних технологій Національного техніч-
ного університету «Харківський політехніч-
ний інститут» (Сайт факультету соціально-
гуманітарних технологій Національного 
технічного університету «Харківський полі-
технічний інститут», 2019); факультет 
лінгвістики та соціальних комунікацій На-
ціонального авіаційного університету  (Сайт 
факультету лінгвістики та соціальних комуні-
кацій Національного авіаційного універси-
тету, 2019) – подають  інформацію  про    під-

готовку філологів стисло, іноді лише позна-
чено, що така спеціальність пропонується. 

Сайти інших закладів містять більш 
широку інформацію. Так,  на  ресурсі  фа-
культету економіки та права Національного 
транспортного університету розміщено: 
відомості про спеціальність «Філологія 
(германські мови та літератури (переклад 
включно), перша – англійська)»; Освітню 
програму «Англійська мова і література, 
німецька мова, переклад» у вигляді презен-
тації; привабливу мотивацію навчання май-
бутньої професії – розширення міжнарод-
ної  співпраці,  стабільні  контакти  із  зару-
біжними партнерами, збільшення потоку 
туристів із країн Європи, професійне спіл-
кування при веденні ділових переговорів, 
актуальність перекладу технічної й еконо-
мічної документації, що зумовлює потребу 
у фахівцях з перекладу, які вільно володі-
ють  іноземними  мовами,  сприяють  нала-
годженню партнерських стосунків із зару-
біжними інвесторами й підприємствами в 
транспортно-дорожньому комплексі та за-
безпечують підтримку й захист інтересів 
України в цій галузі. Професія перекладача 
визнається однією з найпрестижніших і 
конкурентоспроможних і в Україні, і в 
усьому світі. Конкретизовано, що з 2009 р. 
у Національному транспортному універси-
теті здійснюється підготовка фахівців-пере-
кладачів для транспортно-дорожнього ком-
плексу України (Сайт факультету економі-
ки та права Національного транспортного 
університету, 2019). 

На сайті Навчально-наукового інсти-
туту гуманітарних і соціальних наук Націо-
нального технічного університету «Дніп-
ровська політехніка» кваліфікацію фахівців 
названо так: усний перекладач у галузі нау-
ки і техніки; перекладач-референт науково-
технічних текстів; перекладач-менеджер на 
підприємстві; перекладач-редактор науко-
во-технічних текстів; перекладач-консуль-
тант у галузі науково-технічних текстів; 
перекладач науково-технічної літератури; 
викладач вищої школи. Представлено уза-
гальнений об’єкт діяльності фахівців-філо-
логів: забезпечення письмової й усної ко-
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мунікації та інформації в різних галузях 
економіки, науки, техніки шляхом перекла-
ду різноманітних за змістом і жанром текс-
тів іноземною і державною мовами (Сайт
Навчально-наукового інституту гуманітар-
них і соціальних наук Національного техніч-
ного університету «Дніпровська політех-
ніка», 2019). Отже, сукупно сайт універси-
тету подає важливу для абітурієнта інфор-
мацію в аспекті здійснення вибору майбут-
ньої професійної  діяльності. 

Найбільш інформативним щодо спеці-
альності «Філологія», на нашу думку, є сайт 
Міжнародного науково-технічного універ-
ситету імені академіка Юрія Бугая, який по-
відомляє: «сьогодні філологи  викладають у 
школах, працюють журналістами, очолюють 
PR-агенції, займаються маркетингом. Вони 
перекладають і редагують тексти, роблять 
рекламу, вчать ділового  спілкування й кра-
сномовства співробітників різних компаній, 
управляють роботою вебсайтів та блогів. 
Вони також працюють на посадах спічрай-
терів для політиків, навчають української 
мови іноземних студентів, ведуть діловод-
ство. Філологи працюють у БУДЬ-ЯКІЙ сфе-
рі, яка потребує професійного володіння і 
роботи з усним і письмовим текстом, анг-
лійська є найважливішим засобом не тіль-
ки міжнародного спілкування всіх видів 
(випадкового і цілеспрямованого, формаль-
ного і неформального, комерційно-про-
мислового, політичного, дипломатичного 
тощо), але й засобом поширення наукових 
досліджень і професійного знання загалом. 
Цей високий статус англійської мови в 
усьому світі вимагає високих стандартів ви-
кладання і навчання. «Філологія (англійська 
мова)» – це спеціальність для підготовки ба-
калаврів і магістрів з найбільш широким 
охопленням філологічних дисциплін (Сайт 
Міжнародного науково-технічного універ-
ситету імені академіка Юрія Бугая, 2019).

Докладна цитата ілюструє, як універ-
ситет, з одного боку, професійно залучає 
абітурієнтів, з іншого – детально позначає 
сферу майбутньої діяльності свого випус-
кника. Також зазначено, що навчання, орієн- 
товане на підготовку висококваліфікованих 

фахівців із філологічних наук, які можуть 
працювати в різних сферах народного гос-
подарства, забезпечить випускникам успіш-
ну організацію і власного бізнесу, і праце-
влаштування в різних структурах економіки
України, а інтеграція навчальної, наукової й 
виробничої  діяльності  забезпечить  відпо-
відний потребам ринку праці рівень підго-
товки фахівця. Подано для ознайомлення в 
повному обсязі навчальні плани бакалаврів і 
магістрів, додаткові  курси та ін.  

На залучення абітурієнтів спрямовано й 
ілюстративний матеріал «Можливі позиції на 
ринку працевлаштування за спеціальністю 
«Філологія (англійська мова)». Визначено 
чотири складники, кожний з яких представ-
лений трьома професіями: педагогічний 
(освітні і культурні установи) – викладач, ре-
петитор, консультант з написання курсових і 
дипломних  робіт; інтернет-технології – ре-
дактор, спеціаліст з формування контенту, 
розробник машинних мов; бізнес-складник 
(підприємства всіх  галузей і форм власності) 
– перекладач, спеціаліст з бізнес-спілкуван-
ня; спеціаліст з ораторського мистецтва та 
мистецтва ведення переговорів; засоби масо-
вої інформації – рецензент, журналіст, редак-
тор (Сайт Міжнародного науково-технічного 
університету імені академіка Юрія Бугая, 
2019). 

Отже, матеріали сайтів університетів 
інформують про підготовку затребуваного 
економікою фахівця-філолога з широкою 
перспективою працевлаштування, при 
цьому акцентовано, що галузевий аспект 
університетської освіти посилює конкурен-
тоспроможність випускників.  

Зазначене висвітлює актуальність і зна-
чущість інтегративного підходу в навчанні 
студентів в університеті за спеціальністю 
«Філологія», оскільки опанування іноземної 
мови для професійної діяльності, представ-
леної переліком сучасних (і майбутніх) про-
фесій, визначає нагальну потребу  високое-
фективних освітніх методів, методик, техно-
логій, засобів навчання, взаємозумовленість і 
доцільність яких забезпечено методологіч-
ними засадами університетської освіти, її 
«організаційною єдністю й цілісністю»  (Лу-
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зік, 2010), «інтегративним активом знань» як 
результатом (Євтух, 2014). 

З метою перевірки висунутого припу-
щення протягом трьох років ми досліджували 
думку студентів-філологів четвертого курсу
Національного авіаційного університету. До 
анкетування було залучено 112 осіб (2017 р. 
– 32, 2018 р. – 34, 2019 р. – 46).

Анкета містила 5 запитань, відповіді на 
які, на нашу думку, відбивають мотивацію 
вибору університету, опосередковано позна-

чають бажану професію як реалізацію 
особистісної мети навчання студента. Анке-

тованим не надавалися інструкції, бо важли-

вим є будь-який варіант мотивації, досвід 
навчання в університеті сприяв виваженості 
думок. Анкета передбачала один варіант 
відповіді на кожне із запитань. Узагальнивши 
відповіді на запитання «Чому Ви обрали 
навчання за спеціальністю «Філологія» саме 
в нашому університеті?», ми виокремили такі 
позиції: планую бути перекладачем в 
авіаційній галузі, цікавить авіаційна темати-

ка, цікавить технічний переклад – 51,8%;

високий рейтинг університету – 26,8%; пла-

ную бути викладачем англійської мови в
університеті – 11,6%; вплинули рекомендації 
в Інтернеті – 4,5%; за відгуками знайомих –
1,8%; випадковий вибір, наявність бюджет-

ного місця – по 0,9%.
Отже, понад 90% студентів обрали 

вивчення   філології    в   НАУ   мотивова-
но, пов’язуючи з навчанням майбутню 
професійну діяльність.

Цей показник свідчить про високий ступінь 
довіри студентів педагогічному колективу 
університету, мотивований освітній вибір. 

Друге запитання «Яку про-

фесійну діяльність Ви плануєте обрати 
після завершення навчання в університеті?» 
спрямоване на отримання інформації, яка 
опосередковано вказує на самооцінку 
випускниками особистої іншомовної 
компетентності, а саме: якій із можливих 
професій вони віддають перевагу (від 1 до 5 
місця) – перекладач авіаційної галузі, фа-
хівець із художнього перекладу, фахівець із 
синхронного перекладу незалежно від 
галузі, викладач іноземної мови у закладі 
вищої освіти, учитель іноземної мови.Третє 
запитання ґрунтувалося на зазначених 
раніше видах професійної діяльності й було 
сформульовано так: «Якщо реальна 
пропозиція професійної діяльності від 
роботодавця не збігатиметься з бажаною, 
позначте рейтинг тих, яким Ви віддасте 
перевагу». На нашу думку, це спонукало 
студентів замислитися над якістю власної 
підготовленості до професійної діяльності.

Перебіг роботи з анкетою показав, що 
в основному студенти поставилися до опи-
тування із зацікавленням, питання змусили 
їх задуматися про бажані професії та ре-
альний ринок праці, через що на анкетуван- 
ня було витрачено більше часу, ніж ми пе-
редбачали. Вибір студентів за 2 – 3 запи-
таннями анкети представлено в таблиці 1.

Таблиця 1 
Вибір студентів за 2 – 3 запитаннями анкети 

Яку професійну діяльність  
Ви плануєте обрати після  
завершення університету 

(рейтингове місце – %  
виборів) 

Якщо вибір професійної  
діяльності не збігатиметься з 
бажаним, яким Ви віддасте  

перевагу (рейтингове місце –  
% виборів) 

         Рейтингове місце: 
Види 
професійної 
діяльності: 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

перекладач авіаційної галузі 56,3 31,3 6,3 6,3 0,0 50,0 31,2 18,7 0,0 0,0 

фахівець з художнього
перекладу 12,5 18,7 37,5 18,7 12,5 6,3 12,5 37,5 25,0 8,7 

фахівець з синхронного пе-
рекладу незалежно від галузі 25,0 12,5 25,0 0,0 37,5 25,0 12,5 18,7 25,0 18,7 

викладач іноземної 
мови у ЗВО 6,3 31,2 37,5 12,5 12,5 25,0 18,7 25,0 18,7 12,5 

вчитель іноземної мови 12,5 6,3 0,0 43,7 37,5 0,0 18,7 0,0 25,0 56,2 
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Результати першого і другого рейтин-
гових місць умовно віднесено нами до 
високого рівня вибору, третього й четвер-
того – до задовільного, п’ятого – до низь-
кого. Вибори високого й задовільного рівнів 
у сукупності вказують на тенденцію запиту 
студентів щодо змісту освіти за спеціальніс-
тю. Рівні констатують результат, не мають 
оцінно-емоційного змісту. Вибір високого 
рівня за позицією «перекладач авіаційної 
галузі» зробили 87,6 % студентів, задовіль-
ного рівня – 12,6 %, низький відсутній.  

За позицією «фахівець з художнього 
перекладу» вибір високого рівня – 31,2 %, 
задовільного – 37,5 %; низького – 12,5 %. 

Щодо позиції «фахівець з синхронного 
перекладу незалежно від галузі»: високий рі-
вень – 37,5 %, задовільний – 25,0 %, низький 
– 37,5 %. За позицією «викладач іноземної
мови у ЗВО»: високий рівень – 37,5 %, задо-
вільний – 50,0 %, низький – 12,5 %. За пози-
цією «вчитель іноземної мови»: високий рі-
вень – 18,8 %, задовільний – відсутній, низь-
кий – 81,2 %. 

Узагальнюючи, відзначимо, що без-
сумнівним пріоритетом є прагнення 
працювати перекладачем в авіаційній га-
лузі. Позиція-аутсайдер – учитель інозем-
ної мови – 81,2%. Результат ідентичний по-
казнику спеціального опитування студентів 
за напрямом підготовки 6.020303 «Філо-
логія» (84 особи ІІ – ІV курсів) щодо робо-
ти вчителем у школі, проведеному нами у 
2018 р:  

в основному не планують працювати вчи-
телем – близько 80%, проте 19% розгляда-
ють педагогічну діяльність як можливу 
(Рудіна, 2018).  

Оскільки доцільність третього запи-
тання зумовлена потребою запобігання пе-
реоцінці студентами особистих амбіцій 
щодо майбутньої професійної діяльності й 
спрямування на роздуми про реальні про-
позиції для фахівців-філологів, то зістав-
лення рівнів виборів за 2 і 3 запитаннями 
дозволяє з’ясувати розуміння студентами 
перспективи працевлаштування. 

Отже, якщо вибір професійної діяль-
ності не збігатиметься з бажаним, то 81,2% 
усе ж віддадуть перевагу перекладачеві авіа-
ційної галузі – високий рівень, на задовіль-
ному рівні – 18,7%, на низькому – немає 
виборів. За позицією «фахівець з художнього 
перекладу» вибір високого рівня – 18,8%, 
задовільного – 62,5%; низького – 18,7%. 
Щодо позиції «фахівець із синхронного пере-
кладу незалежно від галузі»: високий рівень 
– 37,5%, задовільний – 42,7%, низький –
18,7%. За позицією «викладач іноземної мови 
у ЗВО»: високий рівень – 43,7%, задовільний 
– 43,7%, низький – 12,5%. За позицією
«вчитель іноземної мови»: високий рівень – 
18,7%, задовільний – відсутній, низький – 
81,2%. 

Результати зведено в таблицю для 
зіставлення вибору студентів за рівнями 
(таблиця 2). 

Таблиця 2 

Вибір студентами видів професійної діяльності (за рівнями) 

Питання анкети

Вибір студентів 

Рівні (%) 

високий задовільний низький 

2 3 2 3 2 3 

перекладач авіаційної галузі 87,6 81,2 12,6 18,7 0,0 0,0 
фахівець з художнього 
перекладу 32,1 18,8 37,5 62,5 12,5 18,7 

фахівець з синхронного  
перекладу незалежно від галузі 37,5 37,5 25,0 42,7 37,5 18,7 

викладач іноземної мови у ЗВО 37,5 43,7 50,0 43,7 12,5 12,5 
учитель іноземної мови 18,8 18,7 0,0 0,0 81,2 81,2 
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Таблиця показує, що серед бажаних 
перспектив (2-е запитання анкети) – пере-
кладач авіаційної галузі (пріоритетний 
вибір), перекладач у будь-якій галузі, ви-
кладач у будь-якій галузі, викладач інозем-
ної мови. Вибір студентами-філологами 
професійної діяльності відповідно до про-
позицій реального ринку праці (3-є запи-
тання) також зорієнтований на галузевий 
переклад (зокрема й художній), професію 
викладача. Відзначимо, що показник вибо-
ру професії вчителя іноземної мови за обо-
ма запитаннями однаковий і, безсумнівно, 
значущий, адже понад 18% уважають за 
можливе працювати в школі. 

Проведене дослідження дозволяє 
стверджувати, що молодь, обираючи філо-
логічну освіту в університетах із галузевим 
спрямуванням, усвідомлює переваги влас-
ної професійної діяльності на сучасному 
ринку праці. Уміння перекладу в межах 
професії значно підвищують конкурент-
ність фахівців, розширюють сферу затребу-
ваності спеціалістів, дозволяють реалізува-
ти     особистісні пріоритети та амбіції.  

Зазначене актуалізує впровадження 
інтегративного підходу в навчанні студен-
тів-філологів, оскільки на його засадах за-
безпечується цілісність таких складників, 
як: значний обсяг змісту освіти (власне іно-
земна мова, галузева лексика, переклад як 
навчальна дисципліна, методика викладан-
ня іноземної мови у сфері вищої й серед-
ньої освіти, психологічні й педагогічні 
знання); інноваційні методики й  технології  
формування  іншомовної й  перекладацької  
компетентності; сучасне інформаційне за-
безпечення  університетської  освіти;  дер-
жавно-правове регулювання законодавчого 
супроводу галузі. Очевидно, що фахівець 
будь-якої галузі, вільно володіючи інозем-
ними мовами, має суттєві преваги і в про-
фесійних дискурсах, і професійній діяльнос-
ті загалом. Ринок праці за умов глобалізації 
стрімко вийшов за межі держав, вимагає 
одночасно  широкої галузевої  компетент-
ності й вузької спеціалізації, що, на думку 

І. Кроуфорда і з нашого погляду також, 
спонукає фахівців будь-якої професії навча-
тися співробітництва, оскільки знання між-
культурної комунікації, здатність ефектив-
но її використовувати допомагають долати 
культурні відмінності, пом’якшують про-
блеми, сприяють досягненню більш  гармо-
нійних, продуктивних професійних відно-
син (Crawford, 1993). 

Отже, актуальність упровадження  
інтегративного підходу в навчання студен-
тів-філологів у технічних університетах 
очевидна. Інтегративний підхід як методо-
логічний  базис  ефективного набуття  сту-
дентами іншомовної компетентності як  ре-
зультату навчання в технічному універси-
теті не лише сприятиме подоланню проти-
річ, зумовлених змінами у вищій освіті, але 
й успішній професійній реалізації  фахівців 
на основі особистісного вибору.  

Оскільки два інших запитання анкети 
з’ясовували переваги студентів щодо 
навчальних курсів з проекцією на про-
фесійну діяльність та їхні побажання щодо 
збільшення навчальних годин за тим чи тим 
навчальним курсом (основним, спецкурсом, 
курсом за вибором), то аналіз результатів 
плануємо висвітлити в подальших публіка-
ціях з метою комплексного вивчення нау-
ково-методичних аспектів інтегративного 
підходу в освіті студентів-філологів у 
технічних університетах.  
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*** 

Рудіна М. В. Підготовка студентів-

філологів у технічних університетах: 

актуальність інтегративного підходу 

Розглянуто актуальність упроваджен-
ня інтегративного підходу для підготовки 
студентів-філологів у технічних універ-
ситетах. Аргументація ґрунтується на 
результатах аналізу сайтів університетів 
про навчання за спеціальністю «Філоло-
гія», анкетуванні студентів щодо з’ясуван-
ня взаємозумовленості вивчення іноземних 
мов і вибору майбутньої професійної діяль-
ності.   

Виокремлено протиріччя універси-
тетського освітнього поля, зумовлені сучас-
ними змінами у вищій освіті, подолання 
яких актуалізує інтегративний підхід як 
мето-дологічний базис ефективного набуття 
студентами іншомовної компетентності як 

результату навчання в технічному універ-
ситеті: тривала традиційність навчальних 
планів поступово набуває ознак інновацій-
ності освітніх програм, хоча й позначена 
орієнтацією на світові освітні стандарти; 
зростає конкуренція університетів за абіту-
рієнтів, а конкурентоспроможність випуск-
ників часто не відповідає потребам ринку 
праці; інертність «словесних» технологій на-
вчання іноземних мов посилюється від-
ставанням інформаційно-технологічного за-
безпечення університетської освіти від са-
мостійно опанованих студентами інформа-
ційно-комунікативних засобів отримання 
навчальної інформації.  

Ключові слова: інтегративний підхід, 
галузева університетська освіта, студенти-
філологи, іншомовна компетентність, вибір 
професійної діяльності.  

Рудина М. В. Подготовка студен-

тов-филологов в технических универси-

тетах: актуальность интегративного 

подхода 

Рассмотрена актуальность внедрения 
интегративного подхода для подготовки сту-
дентов-филологов в технических универси-
тетах. Аргументы базируются на результатах 
анализа сайтов университетов относительно 
обучения по специальности «Филология», 
анкетирования студентов с целью выявления 
взаимозависимости изучения иностранных 
языков и выбора будущей профессиональной 
деятельности.  

Выделены противоречия универси-
тетского образовательного поля, обу-
словленные изменениями в высшем образо-
вании, преодоление которых актуализирует 
интегративный подход как методологический 
базис эффективного формирования у сту-
дентов иноязычной компетентности как 
результата обучения в техническом универси-
тете: традиционность учебных планов посте-
пенно приобретает признаки инновацион-
ности образовательных программ, ориентиро-
ванных на мировые образовательные стандар-
ты; возрастает конкуренция университетов за 
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абитуриентов, а конкурентоспособность вы-
пускников часто не соответствует потребнос-
тям рынка труда; инертность «словесных» 
технологий обучения иностранным языкам 
усиливается отставанием информационно-
технологического обеспечения университет-
ского образования от самостоятельно освоен-
ных студентами информационно-коммуника-
тивных средств получения учебной 
информации.  

Ключевые слова: интегративный под-
ход, отраслевое университетское образова-
ние, студенты-филологи, иноязычная компе-
тентность, выбор профессиональной деятель-
ности.  

Rudina Maryna. Training of Philolo-

gy Students at Technical Universities: the 

Relevance of an Integrative Approach 

The relevance of an integrative 
approach to training students of philology at 
technical universities has been revealed in the 
article. The arguments are based on the 
results of analysing university sites in the 
context of training philology students, and a 
survey of the students about the inter-
dependence of learning foreign languages and 
choosing their future professional activity. 
Contradictions of university education have 
been highlighted.  

These can be caused by the changes of 
higher education. The contradictions can be 
overcome by actualizing an integrative 
approach as a methodological basis of the 
effective formation of the students’ foreign 
language competence as a result of studying 
at a technical university. 

The traditional educational curriculum 
is gradually acquiring some innovative 
features with the focus on the world 
educational standards. The competition for 
applicants has been growing among 
universities, but the competitiveness of 
school-leavers does not often correspond to 
the needs of the labour market. The inertness 
of “verbal” technologies of teaching foreign 
languages and the lack of proper information 
and technology support give rise to a huge 
gap between the knowledge obtained at 
university and the one the students get 
independently and more efficiently. 

Key words: the integrative approach, 
sectoral university education, students of 
philology, foreign language competence, 
choice of professional activity. 
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Сучасні напрями вдоско-
налення педагогічної освіти перед-
бачають забезпечення особистісно 
зорієнтованої освіти на основі усві-
домлення майбутніми вчителями ін-
дивідуальних особливостей власної 
особистості,  формування  індивіду-
ального стилю професійної діяль- 
ності. Соціокультурні реалії сьогоден-
ня засвідчують, що саме від учителя 
залежить успішність соціального та 
особистісного розвитку учнівської 
молоді, становлення їхнього світо-
гляду, громадянської позиції, розви-
ток творчого потенціалу.  

Формування вчителя як суб’єк-
та педагогічної діяльності в процесі 
професійної підготовки визначає не-
обхідність орієнтації педагогічної 
освіти на підготовку вчителя, здат-
ного вибудовувати власну професій-
ну діяльність відповідно до гуманіс-
тичної парадигми та викликів сучас-
ного світу. За таких умов особливого 
значення набуває формування моти-
ваційно-ціннісного ставлення  май-
бутніх  учителів  до  індивідуального 

стилю професійної діяльності на ос-
нові кейс-технологій.  

Теоретико-методичні засади 
формування педагогічної спрямова-
ності май бутніх учителів репрезен-
товано в наукових працях таких до-
слідників, як О. Антонова, В. Галу-
зяк, О. Дубасенюк, І. Зязюн, І. Ісаєв, 
Б. Коротяєв, Н. Кузьміна, О. Кучеря-
вий та ін., формування індивідуаль-
ного стилю професійної діяльності 
майбутніх педагогів – Н. Веригіна, 
О. Лапіна, Л. Макарова, А. Торхова, 
О. Чернічкіна та ін. 

Аксіологічні засади професійної 
підготовки майбутніх учителів представ-
лено в студіях Н. Асташової,  Р. Габдул-
хакова, Т. Калюжної, А. Кір’якової, 
В. Сластьоніна, Н. Ткачової, Г. Чижако-
вої та ін. 

У наукових розвідках П. Баєва, 
Л. Барнса, Ш. Бобохужаєва, О. Дол-
горукова, К. Кристенсена, О. Смоля-
нінової, Ю. Сурміна, З. Юлдашева 
розглянуто потенціал кейс-техноло-
гій у забезпеченні практико зорієн-
тованого, особистісно-розвивального 
характеру вищої освіти.  
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Теоретико-методичні засади викорис-
тання кейс-технологій у педагогічній освіті 
репрезентовано в роботах І. Андріаді, 
В. Бейзерова, М. Варданян, М. Голубчико-
вої, І. Осадченко, М. Савельєвої, Л. Савен-
кової та ін.

Мета статті – схарактеризувати сут-
нісні ознаки мотиваційно-ціннісного став-
лення майбутніх учителів до індивідуально-
го стилю професійної діяльності, визначити 
шляхи використання кейс-технологій як за-
собу формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення майбутніх учителів до професій-
ної діяльності. 

У процесі дослідження використано 
наукові положення особистісно зорієнтова-
ного, аксіологічного методологічних підхо-
дів, методи аналізу, порівняння та узагаль-
нення  наукових ідей, представлених у віт-
чизняних та зарубіжних джерелах, аналіз 
продуктів діяльності. 

Важливим чинником професійного 
становлення майбутніх учителів необхідно 
розглядати формування мотиваційно-цін-
нісного ставлення до індивідуального стилю 
професійної діяльності, яке сприяє розвитку 
та реалізації студентами педагогічних спеці-
альностей власних потенційних можливос-
тей, усвідомленню цінностей освітнього 
простору   та   ціннісного підґрунтя   педаго-
гічної взаємодії.  

На основі аналізу наукових положень 
щодо понять «індивідуальний стиль діяльно-
сті» (Г. Берулава, Б. Вяткін, Є. Ільїн, Є. Кли-
мов, В. Мерлін та ін.), «індивідуальний стиль 
професійної діяльності» (Є. Климов, В. Толо-
чек, В. Шадриков та ін.), «індивідуальність 
педагога» (С. Гільманов, О. Гребенюк, Т. Гре-
бенюк, О. Заболотська, О. Отич, О. Пєхота, 
Є. Рогов та ін.), «індивідуально-типологічні 
характеристики педагога» (М. Амінов, 
Є. Климов, Н. Кузьміна, А. Маркова, Н. Пет-
рова та ін.), «індивідуальний стиль професій-
ної діяльності вчителя» (Н. Веригіна, І. Вох-
мяніна, Ж. Ковалів, С. Колосова, О. Прохоро-
ва, А. Торхова, О. Худенко, І. Цар та ін.)   
індивідуальний стиль професійної діяльнос-

ті майбутніх учителів уважаємо інтеграль-
ним особистісним утворенням, що визначає 
індивідуальну стратегію й тактику організа-
ції педагогічної діяльності й забезпечує про-
дуктивність та оптимальну реалізацію за-
вдань професійної діяльності.  

Ціннісно-мотиваційне ставлення май-
бутніх учителів до індивідуального стилю 
професійної діяльності необхідно розгляда-
ти як сукупність уявлень про індивідуальні 
особливості педагогічної діяльності, внут-
рішню позицію щодо власної індивідуаль-
ності та індивідуальності учня, які набува-
ють для майбутніх учителів особистісного 
смислу, поціновуються як значуще для вла-
сного життя й життя суспільства. 

Методологічним підґрунтям для аналі-
зу поняття «мотиваційно-ціннісне ставлення 
майбутніх учителів до індивідуального сти-
лю професійної діяльності» є наукові поло-
ження психології ставлень (Б. Ломов, В. М’я-
сищев, К. Платонов), цінностей (О. Асмолов, 
Б. Братусь, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, В. Ту-
гаринов та ін.), мотивації (В. Ільїн, Т. Гор-
дєєва, С. Занюк та ін.). 

В. М’ясищев наголошував на тому, що 
«ставлення людини в розвиненому вигляді є 
цілісною системою індивідуальних вибірко-
вих, свідомих зв’язків особистості з різними 
сторонами об’єктивної дійсності» (Мяси-
щев, 1995, с. 16). Саме ставленням, на його 
погляд, визначаються дії та вчинки людини. 
Показовою є думка Б. Ломова, який уважав, 
що термін «ставлення» передбачає не тільки 
й не стільки об’єктивний зв’язок людини із 
середовищем, скільки її суб’єктивну пози-
цію в цьому середовищі (Ломов, 1981).  

Підкреслимо, що ціннісне ставлення 
людини виникає в ситуації вільного вибору 
й відображає її переваги щодо певної систе-
ми цінностей. Відповідно, ціннісне ставлен-
ня майбутніх учителів до індивідуального 
стилю професійної діяльності стимулює 
майбутніх учителів до творчого викорис-
тання отриманих у процесі навчання знань, 
умінь та навичок, створює передумови для 
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концентрації вольових зусиль, спрямованих 
на саморозвиток та самовиховання. 

Процес вироблення цінностей особис-
тості індивідуальний, вони не копіюються з 
досвіду інших людей, не беруться з книжок, 
не можуть засвоюватись у готовому вигляді. 
Цінності, якими керується майбутній учи-
тель у процесі професійної підготовки, 
пов’язані з його світоглядною позицією, 
особистісними пріоритетами. Цінності в 
такому контексті приймають форму        
мотивів та визначають побудову мотива-
ційної сфери. Мотиваційно-ціннісне  став-
лення до індивідуального стилю професій-
ної діяльності створює підґрунтя для ціле-
покладання, актуалізації внутрішніх ресур-
сів для подальшого свідомого керування 
своєю діяльністю.  

Зазначена позиція особливо важлива в 
студентському віці, оскільки, як зазначає 
Л. Сердюк, саме в цьому віці виявляється 
посилення «здатності до самодетермінації і 
закономірного розширення обсягу особис-
тісної свободи від зовнішніх та внутрішніх 
обставин»  (Сердюк, 2012, с. 46).  

Мотив є спонукальною причиною 
будь-якої дії, вирішальним елементом    
формування будь-якої особистісної якості 
та є визначальним для будь-якої діяльності 
людини. С. Занюк указує, що «мотивація – 
це сукупність спонукальних чинників, що 
визначають активність особистості; до них 
належать мотиви, потреби, стимули, ситуа-
тивні чинники, які детермінують  поведінку 
людини» (Занюк, 2002, c. 6).  

Відповідно, мотиваційно-ціннісне 
ставлення передбачає професійну спрямо-
ваність майбутнього вчителя (ціннісне     
ставлення до професії педагога, професій-
ний інтерес, прагнення до професійного 
саморозвитку, самовдосконалення своєї 
педагогічної майстерності); усвідомлення 
майбутнім учителем необхідності форму-
вання власного індивідуального стилю    
педагогічної діяльності  як важливого  цін-
нісного компонента професіоналізму й умо-

ви успішності своєї професійно-педаго-
гічної діяльності. 

Суттєвим у досліджуваному контексті 
постає мотивація досягнення та успіху, 
яка, як зазначає Т. Гордєєва, «виявляється в 
прагненні докладати зусилля та досягати 
якомога кращих результатів у галузі, яку 
суб’єкт уважає важливою та значущою» 
(Гордеева, 2006, с. 8).  

Майбутній учитель, мотивований на 
успіх, характеризується рішучістю в нестан-
дартних ситуаціях, готовністю брати на себе 
відповідальність, адекватною самооцінкою, 
що є дуже важливим у процесі професіона-
лізації й вироблення індивідуального стилю 
діяльності. Визнання особистості і учня, і 
педагога як системоутворювальної цінності 
освітнього простору зумовлює акценти на 
особистісно зорієнтованому, аксіологічно-

му методологічних підходах у забезпеченні 
мотиваційно-ціннісного ставлення майбут-
ніх учителів до індивідуального стилю 
професійної діяльності.  

У колективній  монографії «Професій-
на педагогічна освіта: системні досліджен-
ня» (2015) відзначено, що «результатив-
ність підготовки майбутніх учителів   зале-
жить багато в чому від того, наскільки ни-
ми усвідомлюються різноманітні функції 
навчальної діяльності у контексті їх фахо-
вого  становлення та від того, як вони інте-
груються на теоретичному рівні й у прак-
тичній діяльності, оскільки процес навчан-
ня для кожного стає індивідуалізованим, 
що дозволяє ефективніше вдосконалювати 
фахові знання, вміння і навички, виходячи 
з інтересів і спеціальних здібностей студен-
тів» (Професійна педагогічна освіта, 2015, 
с. 229). Відповідно, особистісно зорієнто-
ваний  підхід  характеризується  спрямова-
ністю на формування індивіда, «наділеного 
своїм неповторним суб’єктним досвідом» 
(Особистісно, 2008, с. 183).  

Аксіологічний підхід у педагогічній 
освіті (Т. Калюжна, Г. Радчук, В. Сластьо-
нін та ін.) пов’язаний з необхідністю нор-
мативно-ціннісної регуляції та саморегуля-
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ції процесів професійного становлення 
майбутніх учителів.  

Особливо відзначимо позицію 
Т. Калюжної, яка зазначає, що «світ ціннос-
тей досить часто зв’язується з поведінко-
вим стилем педагога» (Калюжна, 2012, 
с. 52). При цьому наголос зроблено на не-
обхідності взаємозв’язку нормативних цін-
нісних орієнтацій, що визначаються, з од-
ного боку, сучасними вимогами суспільства 
до  особистості вчителя, а з іншого – наяв-
ністю певних стереотипних уявлень про 
особливості педагогічної праці та індивіду-
альних ціннісних орієнтацій, які зумовлені 
ціннісно-смисловою сферою педагога, його 
соціокультурним досвідом, впливом рефе-
рентних осіб у процесі педагогічної освіти. 
Необхідність реалізації особистісно зорієн-
тованого, аксіологічного підходів у педаго-
гічній освіті, посилення її практичної спря-
мованості зумовлює увагу до педагогічних 
технологій, що забезпечують включення 
майбутніх учителів в активну навчально-
пізнавальну діяльність.  

Серед таких технологій провідне міс-
це належить кейс-технології як виду інтер-
активних освітніх технологій, спрямова-
них на формування знань, умінь, особисті-
сних якостей на основі аналізу та вирішен-
ня реальної або змодельованої ситуації в 
контексті професійної діяльності, представ-
леної у вигляді кейса.  

З урахуванням теоретико-методичних 
засад використання кейс-технологій в освіті 
(П. Баєв, А. Вербицький, О. Долгоруков, 
А. Панфілова та ін.), у педагогічній освіті 
(І. Андріаді, В. Бейзеров, М. Варданян, 
М. Голубчикова, І. Осадченко, М. Савельє-
ва та ін.) визначено такі переваги кейс-
методу: можливість роботи групи в єдино-
му проблемному полі; використання струк-
турованої інформації, що знижує ступінь 
невизначеності в умовах ліміту часу; вико-
ристання принципів проблемного навчання; 
можливість набуття студентами не тільки 
знань, а й глибокого розуміння теоретич-
них концепцій; можливість створення но-

вих продуктивних стереотипів діяльності; 
вироблення навичок найпростіших уза-
гальнень (Долгоруков, 2002); можливість 
«подолати один з головних недоліків на-
вчання у вищій школі – відсутність взає-
мозв’язку теорії і практики» (Баев, 2008, 
с. 7); колективне вироблення рішень; бага-
тоальтернативність рішень; наявність сис-
теми групового оцінювання діяльності, ке-
рованості емоційної напруги тих, хто на-
вчається (Варданян, 2009, с. 11). Відзначи-
мо, що кейс – це не просто правдивий опис 
ситуації, а єдиний інформаційний ком-
плекс, що дозволяє зрозуміти ситуацію. 

 Грамотно виготовлений кейс прово-
кує дискусію, прив’язуючи тих, хто навча-
ється, до реальних фактів, дозволяє змоде-
лювати  реальну  проблему,  з  якою в по-
дальшому доведеться зіткнутись на прак-
тиці. Крім  того,  кейси розвивають аналі-
тичні, дослідницькі, комунікативні навич-
ки, виробляють уміння аналізувати ситуа-
цію, планувати стратегію і приймати управ-
лінські рішення (Голубчикова, 2012, с. 11). 

У науковій літературі представлено 
різні  підходи  до  класифікації кейсів: за 
кількістю інформації, що надається; за 
складністю; за обсягом і структурою; за ви-
дом аналітичної діяльності; за наявністю 
сюжету; за часовою послідовністю матеріа-
лу; за типом методичної частини; за джере-
лом інформації. Відповідно, у практиці ви-
щої школи використовують такі кейси, як 
відкритий, кейс-айсберг, що не містить до-
статньої інформації та його вирішення по-
требує пошуку додаткової інформації; ілюс-
тративні, навчальні; прикладні вправи, мі-
нікейс; стислий, повний; структурований, 
великий неструктурований кейс; проблем-
ний, відкритий, проєктний, діагностичний; 
сюжетні та безсюжетні; питальний, кейс-
завдання; навчальні; практичні (польові); 
відеокейс; кейс на основі творів мистецтва. 

З метою вирішення завдань форму-
вання мотиваційно-ціннісного ставлення 
майбутніх учителів до індивідуального 
стилю професійної діяльності доцільно ви-



користовувати такі види педагогічних кей-
сів: 

● вступний ілюстративний мінікейс (не-
великий за обсягом кейс, що містить опис 
фрагмента педагогічної реальності та вико-
ристовується  на початку  вивчення відпо-
відного модуля або навчальної теми);

● кейс на основі автонаративів (кейс,
матеріал для якого визначається на підставі 
особистісних наративних описів студентів 
(автонаративів) та слугує джерелом для ін-
дивідуального та групового аналізу);  

● відкритий кейс на основі публіцистич-

них та статистичних матеріалів (кейс, що 
містить фрагмент публіцистичного твору 
педагогічного характеру, комплекс статис-
тичних матеріалів у галузі освіти, які ре-
презентують певний фрагмент педагогічної 
дійсності. Завданням студентів є визначен-
ня проблеми та шляхів її вирішення);

● діагностичні кейси (кейси, що містять
інформаційну частину згідно з темою та 
комплекс діагностичних матеріалів для 
проведення самодіагностики та самооцінки 
певних умінь і навичок); 

● проблемний мінікейс на основі педаго-

гічної ситуації (невеликий за обсягом кейс, 
що містить опис педагогічної ситуації, у 
якій окреслено проблему);  

● відкритий відеокейс (кейс на основі
відеоролику, відеофрагмента, що відобра-
жає певну педагогічну ситуацію та створює 
підґрунтя для аналізу). 

Організація цілеспрямованої роботи 
щодо формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення майбутніх учителів до  індивіду-
ального стилю професійної діяльності як 
важливого показника успішного конкурен-
тоспроможного педагога в сучасних соціо-
культурних умовах має розпочинатися на 
початковому етапі навчання студентів у за-
кладі вищої освіти. Необхідно акцентувати 
увагу студентів на особливостях майбут-
ньої професії педагога, сутності та значенні 
індивідуального стилю вчителя в сучасних 
умовах, ролі персоніфікованих ідеалів пе-
дагогічної майстерності в розвитку педаго-

гічної свідомості сучасного вчителя і т.п. 
Доцільно використовувати педагогічні кей-
си на основі автонаративів, наукових та пу-
бліцистичних матеріалів про ідеал учителя, 
сучасні вимоги до особистості вчителя, а 
також діагностичні кейси, що передбача-
ють  цілеспрямовану діагностику індивіду-
ально-типологічних характеристик студен-
тів з метою усвідомлення ними унікальнос-
ті та неповторності власної індивідуальнос-
ті, цінності саморозвитку та самореалізації 
у становленні власної особистості.  

Практика використання кейс-техно-
логії у процесі підготовки майбутніх учи-
телів у ДЗ «Луганський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка» засвідчи-
ла їхню ефективність для вирішення за-
вдань формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення до індивідуального стилю про-
фесійної діяльності. Так, у межах теми 
«Соціальна і психолого-педагогічна сут-
ність навчальної праці студента» (курс 
«Пропедевтика та інформаційні техноло-
гії») передбачено ознайомлення студентів з 
особливостями організації освітнього про-
цесу в закладах вищої освіти, створення 
умов для самоусвідомлення нової соціаль-
ної ролі студента, спрямоване на форму-
вання мотивації до успішного оволодіння 
майбутньою професією й стимулювання 
ціннісного ставлення до вчительської праці. 
Студентам було запропоновано кейс-авто-
наратив, завдання якого передбачали таке: 
пригадати вчителів, які викладали у школі, 
написати і презентувати есе з теми «Най-
кращий учитель мого життя».  

Відповідні есе як автонаративи слугу-
вали інформаційним підґрунтям для індиві-
дуального самоаналізу та групового аналізу 
пропонованої тематики. За результатами 
аналізу  есе  було  з’ясовано, що  деякі  сту-
денти найкращими вважають тих учителів, 
які мають індивідуальний підхід до учнів, 
залучають усіх учнів до роботи на уроці, 
інші вважають найкращими вчителів, які 
добре знають і вміють цікаво викладати 
свій предмет.  
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Також викликали повагу вчителі, які 
мають розвинуті організаторські здібності, 
беруть активну участь у позаурочному 
житті шкільного колективу, уміють майс-
терно вирішувати конфліктні ситуації. Були 
й інші критерії для визначення кращого 
вчителя, наприклад, наведемо уривок з есе 
студента Андрія Г. «…у 7-му класі до нас

прийшла молода вчителька англійської мо-

ви, я одразу в неї закохався, тому що вона 

була дуже красива і розумна… щоб привер-

нути увагу, я ходив на всі уроки, старанно 

вчив домашні завдання, шукав додаткову 

інформацію для підготовки до занять, 

тренував  розмовну англійську мову. При-

родно, що вона ставилась до мене як до 

старанного учня і не більше, але я дуже 

вдячний цій ситуації, в результаті ЗНО з 

англійської мови я склав на 196 балів». Крім 
того, найкращі вчителі мають виражену гу-
маністичну спрямованість, високоморальні 
людські якості, з повагою ставляться до уч-
нів, на їхніх уроках превалюють суб’єкт-
суб’єктні взаємини. Саме досвід цих педа-
гогів надихнув багатьох студентів обрати 
вчительську професію на майбутнє.  

Відкритий кейс «Учитель Нової шко-

ли» складено на основі уривка статті         
І. Павлюк, розміщеної на порталі Освіта.ua. 
Автор аналізує зміну уявлень про ідеально-
го вчителя в історичній ретроспективі й ви-
кладає свій погляд на особистість сучасно-
го вчителя нової школи. Методична части-
на кейсу містить такі завдання та питання: 
Як змінювались уявлення про вчителя в 
історичній ретроспективі? Чому? Чи погод-
жуєтесь ви з думкою автора з приводу 
портрета сучасного вчителя? Які якості су-
часного вчителя ви б поставили на перше 
місце? Які чинники впливають на форму-
вання вчителя нової формації? Як ви вва-
жаєте, чи можливо в період навчання в уні-
верситеті сформувати в майбутніх учителів 
усі необхідні якості сучасного вчителя? За 
результатами аналізу есе й вирішення кейсу 
студенти складали портрет ідеального вчи-
теля, дійшли висновку, що саме неповторна 

своєрідність індивідуальності особистості 
дозволяє вчителю стати високопрофесій-
ним фахівцем. Отже, за результатами такої 
роботи складається підґрунтя для усвідом-
лення майбутніми вчителями значущості 
індивідуального стилю педагогічної діяль-
ності для успішності майбутньої роботи.  

На початковому етапі навчання у ЗВО 
важливого значення набуває діагностика 
індивідуально-типологічних особливостей 
майбутніх учителів. У межах самостійної 
позааудиторної роботи студентам доцільно 
запропонувати діагностичний кейс, який 
містить інформаційний матеріал (вимоги до 
сучасного вчителя, представлені в норма-
тивних документах та науково-методичних 
виданнях, та комплекс діагностичних мате-
ріалів). До означеного кейсу запропоновано 
такі завдання: 1. Ознайомтеся з вимогами 
до сучасного вчителя (інформаційний ма-
теріал). 2. Які із представлених вимог ви-
кликали у вас здивування або застережен-
ня? 3. Здійсніть попередню самооцінку що-
до відповідності ваших особистісних якос-
тей вимогам професії сучасного вчителя. 
4. Здійсніть комплексну діагностику педа-
гогічної спрямованості, педагогічних здіб-
ностей на основі представлених методик. 
5. Як ви вважаєте, чи наявний у вас потен-
ціал до успішної професійної діяльності? 
6. Що є запорукою подальшого професій-
ного та особистісного зростання майбутніх 
учителів під час навчання у закладі вищої 
освіти? Важливо було звернути увагу сту-
дентів на індивідуально-типологічні харак-
теристики особистості (темперамент, типи 
спрямованості  (на  себе, на взаємодію), особ-
ливості саморегуляції навчальної діяльності, 
формально-динамічні властивості індиві-
дуальності тощо).  

У межах модуля «Педагогіка», який 
вивчається на 2-му курсі, за темою «Фено-
мен педагогіки в системі сучасного науко-
вого знання та соціокультурної практики» 
пропонувався відкритий кейс «Я обрав про-

фесію вчителя. Чи чекає мене школа…», 
який побудовано на основі матеріалів Наці-



ональної доповіді про стан і перспективи 
розвитку освіти в України (2016). Загальна 
мета – визначити актуальність особливос-
тей соціокультурного розвитку сфери осві-
ти для професійного та особистісного ста-
новлення майбутніх учителів. Інформацій-
ну основу кейсу становлять статистичні ма-
теріали щодо стану освіти в Україні, віко-
вого та гендерного складу педагогічних 
працівників.  

Серед питань означеного  кейсу особ-
ливу увагу було привернено до питання 
«Чи впливають, на вашу думку, умови со-
ціокультурного розвитку суспільства зага-
лом та сфери освіти зокрема на  становлен-
ня та розвиток індивідуальності майбутньо-
го вчителя?». У процесі групового обгово-
рення студенти акцентували увагу на тому, 
що,  попри  всі   труднощі розвитку суспіль-
ства – політичні, економічні тощо, професія 
вчителя буде затребуваною в усі часи. Від-
повідно особливо зростає роль відповідаль-
ності, обов’язку вчителів як особливої соці-
альної групи суспільства.  

Статистичний матеріал, наведений у 
кейсі, зумовив особливо жваве обговорення 
в аспекті співвідношення фактів: а) скоро-
чення кількості населення загалом та дітей 
зокрема внаслідок демографічних процесів 
та, відповідно, скорочення мережі загаль-
ноосвітніх закладів; б) віковий склад учи-
тельського корпусу (значна кількість педа-
гогічних працівників пенсійного віку).  

Представлені факти викликали  особ-
ливу увагу студентів як підґрунтя для про-
гнозування майбутнього працевлаштування 
та як наслідок – упевненості в необхідності 
власного професійного вдосконалення. 
Особливістю цього кейсу є орієнтація на 
суспільну та особистісну значущість пред-
метного матеріалу. 

Мотиваційно-ціннісне ставлення до ін-
дивідуального стилю професійної педагогіч-
ної діяльності необхідно формувати й з ура-
хуванням історико-педагогічного контексту, 
що дозволяє продемонструвати особливості 

 індивідуального стилю діяльності видатних 
педагогів минулого.  

Так, сюжетний відкритий повний не-
структурований кейс «Ян Амос Коменський:

дивись, слухай, запам’ятовуй», інформацій-
ним підґрунтям якого слугували фрагменти з 
художньо-документальної повісті С. Смоля-
ницького «Три століття Яна Амоса Коменсь-
кого», передбачав такі питання та завдання:
Які особливості індивідуального стилю педа-
гогічної діяльності були властиві Я. А. Ко-
менському? Складіть абетку характерних рис 
індивідуальності Я. А. Коменського як учи-
теля. Які практичні позиції діяльності 
Я. А. Коменського як учителя ви готові ви-
користовувати у своїй майбутній педагогіч-
ній роботі, а які ні?  

Особливий інтерес студентів викликали 
кейси: «К. Ушинський: «Mesdemoiselles: ваш

новий інспектор», підготовлений за матеріа-
лами спогадів учениць Смольного інституту 
шляхетних дівчат; «А. Макаренко: турбота

про життя і щастя іншого», складений на 
основі архівних матеріалів; лонгрид-кейс

(мультимедійний кейс) «Василь Сухомлинсь-

кий: учитель вчить жити власним прикла-

дом». Отже, відповідні кейси в межах модуля 
«Історія педагогіки» дозволили майбутнім 
учителям ознайомитися з особливостями ін-
дивідуального стилю професійної діяльності 
видатних педагогів минулого, визначити со-
ціокультурні  чинники  становлення педаго-
гічної майстерності вчителя, взаємозв’язок 
індивідуально-типологічних рис особистості 
педагога та результатів його діяльності. 

Таким чином, результати дослідження 
засвідчують ефективність використання 
кейс-технологій у процесі формування моти-
ваційно-ціннісного ставлення майбутніх учи-
телів до індивідуального стилю професійної 
діяльності. Кейс-технології постають, по-
перше, як технології колективного навчання, 
важливими складниками якого є робота в 
групі та взаємообмін інформацією, по-друге, 
як синергетична технологія, пов’язана із за-
нуренням у відповідну ситуацію, що сприяє 
примноженню знання, інсайтного осяяння, 
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обміну практичними навичками, по-третє, як 
проектна технологія, що передбачає форму-
вання проблеми та шляхів її вирішення на 
основі кейсу, який є водночас і джерелом ін-
формації, і проєктним завданням.  

Усвідомлене мотиваційно-ціннісне ста-
влення до індивідуального стилю професій-
ної діяльності дозволить майбутнім учителям 
проєктувати шляхи власного саморозвитку та 
самовиховання, здійснювати саморегуляцію 
та рефлексію власної діяльності з урахуван-
ням класичних уявлень про професію педа-
гога та сучасних соціокультурних вимог. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з розробкою науково-методичного 
забезпечення системи кейсових практик у 
процесі загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів. 
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Шама І. П. Формування мотивацій-

но-ціннісного ставлення майбутніх учите-

лів до індивідуального стилю професійної 

діяльності засобами кейс-технологій 

У статті розкрито сутність поняття «ін-
дивідуальний стиль професійної діяльності 
педагога», основні функції індивідуального 
стилю професійної діяльності сучасного педа-
гога, особливості його формування в майбут-
ніх учителів у процесі навчання у закладі ви-
щої освіти. З урахуванням положень  особис-
тісно зорієнтованого та аксіологічного мето-
дологічних підходів схарактеризовано моти-
ваційно-ціннісний компонент індивідуального 
стилю професійної діяльності майбутніх учи-
телів, роль цілепокладання та мотивації на до-
сягнення успіху в процесі його формування. 

Розкрито змістовні та функційні аспекти 
кейс-технологій у професійній підготовці 
майбутніх учителів, види педагогічних кейсів 
та вимоги щодо добору кейсів для реалізації 
завдань формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення майбутніх учителів до індивідуаль-
ного стилю професійної діяльності. Представ-
лено приклади педагогічних кейсів різних ви-
дів (кейс-автонаратив, відкриті, проблемні, ді-
агностичні кейси). 

Ключові слова: індивідуальний стиль 
професійної діяльності педагога, майбутні 
вчителі, мотиваційно-ціннісне ставлення до 
індивідуального стилю професійної діяль-
ності педагога, цілепокладання, мотивація 
на досягнення успіху, кейс-технологія, 
педагогічний кейс.

Шама И. П. Формирование мотива-

ционно-ценностного отношения будущих 

учителей к индивидуальному стилю про-

фессиональной деятельности средствами 

кейс-технологий 

В статье раскрыта сущность понятия 
«индивидуальный стиль профессиональной 
деятельности педагога», основные функции 
индивидуального стиля профессиональной 
деятельности современного педагога, осо-
бенности его формирования у будущих учи-
телей в процессе обучения в заведении 
высшего образования. С учетом положений 
личностно-ориентированного и аксиологи-
ческого методологических подходов оха-
рактеризовано мотивационно-ценностный 
компонент индивидуального стиля профес-
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сиональной деятельности будущих учителей, 
роль целеполагания и мотивации на дости-
жение успеха в процессе его формирования. 

Раскрыты содержательные и функци-
ональные аспекты кейс-технологии в про-
фессиональной подготовке будущих учите-
лей, виды педагогических кейсов и требова-
ния относительно отбора кейсов для реализа-
ции задач формирования мотивационно-
ценностного отношения будущих учителей к 
индивидуальному стилю профессиональной 
деятельности. Представлены примеры педаго-
гических кейсов разных видов (кейс-авто-
нарратив, открытые, проблемные, диагнос-
тические кейсы). 

Ключевые слова: индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности педагога, 
будущие учителя, мотивационно-ценностное 
отношение к индивидуальному стилю про-
фессиональной деятельности педагога, целе-
полагание, мотивация на достижение успеха, 
кейс-технология, педагогический кейс.

Shama I.P. The Formation of the Moti-

vation and Value Attitude of Future Teachers 

to the Individual Style of Professional Activity 

by means of Case-technologies 

The article presents the essence of the 
concept of «the individual style of professional 
activity of a teacher», the main functions of the 
individual style of professional activity of a 
modern teacher, and the peculiarities of the 

formation of the individual style of professsional 
activity of future teachers during the process of 
education in higher education institutes.  

Taking into account the points of perso-
nally oriented and axiological methodlogical 
approaches, the motivation and value component 
of the individual style of professional activity of 
future teachers has been defined, as well as the 
role of goal-setting and motivation for success in 
the process of its development. 

The content and functional aspects of case 
technologies in training future teachers have been 
disclosed. The types of pedagogical cases and 
requirements for selection of the cases aimed at 
the realisation of tasks of forming the motivation 
and value attitude of future teachers to the 
individual style of professional activity have been 
disclosed as well. Examples of pedagogical cases 
of different kinds (an author-narrative case, the 
opened, problematic, and diagnostic cases) have 
been presented. 

Key words: the individual style of 
professional activity of a teacher, future teachers, 
the motivation and valuable attitude to the 
individual style of professional activity of a 
teacher, goal-setting, motivation for reaching 
success, case-technology, a pedagogical case.
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Українське суспільство  сьогодні-
переживає складний кризовий пе-
ріод, зумовлений багатьма чинника-
ми. Найбільш руйнівною об-
ставиною сьогодення є збройний 
конфлікт на сході держави, конфлікт, 
який розділив не тільки політиків та 
громадянське суспільство, а й сім’ї 
та особистості. Певну кризу пережи-
ває й професійне середовище педаго-
гів, психологів, соціальних праців-
ників. Суть цієї кризи полягає у від-
сутності або недосконалості наявних 
методик роботи з сім’ями та дітьми, 
які постраждали від збройного кон-
флікту, зокрема внутрішньо перемі-
щеними дітьми та їхніми сім’ями. 

В умовах загострення соціально-
економічної й суспільно-політичної 
кризи в Україні, військової агресії на її 
cході та гібридної інформаційної війни 
пожвавилася «внутрішня» міграція: 
з’явилося    чимало   внутрішньо пере-
міщених осіб (ВПО), т. зв. внутрішніх 
переселенців. Серед них є студенти 
закладів вищої освіти. 

Наразі зареєстровано 17 вишів і 10 
наукових установ Луганської та До-
нецької областей, що тимчасово пере-
міщені на території, підконтрольні 
українській владі. Середних  – і Держав-
ний  заклад «Луганський   національний 

університет імені Тараса Шев-
ченка». Унаслідок переміщення пе-
ред студентами постає низка про-
блем соціального, економічного та 
психологічного характеру. 

Мета статті – визначити 
особливості соціально-психологічної 
адаптації студентів до умов навчання 
у закладі вищої освіти, напрями пси-
хологічної допомоги студентам-
першокурсникам з числа внутрішньо 
переміщених осіб.  

Дослідження здійснювалося на 
основі комплексу методів – аналіз 
наукової літератури, узагальнення та 
систематизація наукових положень, 
представлених у вітчизняних та за-
рубіжних джерелах,  

Психологічні проблеми членів 
сімей переселенців мають комплекс-
ний характер. Ядром цих проблем є 
важкий, іноді й тяжкий травматич-
ний досвід, переживання якого 
ускладнюється необхідністю адапту-
ватися в новому середовищі. Тобто 
спостерігаємо ефект ретравматизації, 
коли одна травма накладається на 
іншу: загроза життю та благополуч-
чю за місцем попереднього прожи-
вання (первинна травма) поєднується 
з необхідністю контактувати з не-
знайомим середовищем (вторинна 
травма). 
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Особливо стресовими і травматични-
ми ці події стали для підлітків, які змушені 
були змінити місце проживання й отримали 
статус «дітей-переселенців». Діти взагалі є 
більш вразливими та чутливими, аніж до-
рослі до впливу несприятливих чинників 
навколишнього середовища й відчувають 
дію травматичних і стресових чинників 
значно частіше. Такі чинники впливають на 
підлітка в період його розвитку, тим самим 
порушуючи нормальні процеси формуван-
ня й становлення особистості. Пережитий 
травматичний досвід відбивається на когні-
тивних процесах, особливостях поведінки, 
міжособистісних взаєминах, самооцінці й 
загалом на світогляді. 

Травмувальні обставини залишають 
підлітка без стабільного, безпечного ото-
чення, яке є необхідним для нормального 
розвитку й може підтримувати морально та 
психологічно. Навіть якщо сім’я переїхала 
на нове місце в повному складі, дорослі не 
можуть приділяти вихованню і проблемам 
дітей стільки ж уваги, скільки приділяли 
раніше. Батьки, самі переживаючи важкий 
стрес та кризу внаслідок вимушеної зміни 
звичних обставин, не завжди здатні вико-
нувати сімейні ролі. Вони часто не мають 
внутрішніх моральних сил, щоб допомогти 
своїм дітям. Із утратою найближчого ото-
чення (близьких, родичів, сусідів) сім’я 
втрачає й значну частину соціальної під-
тримки. 

Навчання в закладах вищої освіти для 
сучасної молодої людини – один із найваж-
ливіших періодів її життєдіяльності, особис-
тісного  зростання  та становлення як фа-
хівця. Пошук шляхів успішної адаптації до 
змінених  соціальних  умов  та  нової діяль-
ності є нагальною проблемою для кожного, 
хто переступив поріг ЗВО. 

Однією з найбільш важливих проблем 
під час здобуття освіти в сучасному ЗВО є 
адаптація внутрішньо переміщеної особи 
до умов навчання. Особливої ваги адапта-
ційні процеси набувають за умов зміни се-
редовища життєдіяльності, щонайперше на 

початкових етапах навчання у ЗВО. 
Вони вимагають від молодої людини 

активації всіх механізмів адаптації й часто 
призводять до стану психологічного перена-
пруження. 

Дослідження процесів адаптації пер-
шокурсників в умовах ЗВО дозволяє виді-
лити основні з них: 

● наявність переживань, пов’язаних із
перехідним періодом: від шкільного до до-
рослого життя; 

● низький  рівень психологічної  готов-
ності до самостійного життя, необхідність 
приймати рішення, брати на себе відпові-
дальність за власні дії і вчинки; 

● невизначеність мотивації вибору про-
фесії (спеціальності); 

● несформованість навичок психологіч-
ної саморегуляції поведінки й діяльності, 
що посилюється через відсутність звичного 
повсякденного контролю з боку педагогів і 
батьків; 

● нова система співвідношення відпові-
дальності й залежності, де на перший план 
виходить необхідність самостійної регуля-
ції своєї поведінки; 

● труднощі, пов’язані з пошуком опти-
мального режиму поєднання праці й відпо-
чинку; 

● проблеми налагодження побуту й само-
обслуговування, особливо під час прожи-
вання в гуртожитку; 

● відсутність навичок самостійної робо-
ти; 

● різний рівень психологічної травмати-
зації внаслідок збройного конфлікту, 
пов’язаний з тривалим перебуванням у зоні 
військових дій, потраплянням під обстріли, 
утратою  (пораненням)  членів  родини, 
домівки, друзів, найближчого соціального 
оточення тощо. 

Процес адаптації надзвичайно дина-
мічний, і його успіх залежить від низки 
об’єктивних і суб’єктивних умов, функцій-
ного стану тощо. Тобто кожна людина по-
різному ставиться до одних і тих самих по-
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дій, а один і той самий стимул у різних лю-
дей може викликати різну реакцію у відпо-
відь. Отже, вивчення  механізмів  і  законо-
мірностей адаптації студента-переселенця в 
різних навчальних умовах набуває сьогодні 
важливого значення. 

У соціальному розумінні адаптація – 
це процес фізичних, соціально-економічних 
чи організаційних змін (або стан, якого мо-
жна досягти в результаті цього процесу) 
унаслідок специфічно-групової поведінки й 
соціально-культурних відносин; це підсу-
мок процесу змін соціальних, соціально-
психологічних, морально-психологічних, 
економічних і демографічних взаємин між 
людьми, пристосування до соціального се-
редовища. Отже, адаптація – це засвоєння 
особистістю соціального досвіду того сере-
довища, до якого вона належить, тобто до 
нових умов життя і діяльності у ЗВО (Зей-
гарник, 1982). 

Виділяють дві сторони соціальної 
адаптації студентів: 

● професійну адаптацію, під якою розу-
міємо пристосування до характеру, змісту, 
умов і організації освітнього процесу, ви-
роблення навичок самостійності в навчаль-
ній і науковій роботі;  

● соціально-психологічну адаптацію –
пристосування індивіда до групи, взаємин у 
ній, вироблення власного стилю поведінки. 

Соціально-психологічна адаптація є 
інструментом у вирішенні такої проблеми, 
як формування в студента необхідного рів-
ня в навчальній діяльності; і успіх її зале-
жить від того, наскільки швидко й легко 
проходить адаптація, наскільки великою є 
віддача сил, енергії та інтелекту від студен-
та. На процес адаптації студентів-
переселенців до умов навчання у ЗВО та-
кож впливає сукупність чинників, серед 
яких найбільш важливими є: 

● інститут кураторства;
● інститут студентського самоврядуван-

ня; 
● взаємодія з професорсько-викладаць-

ким складом; 
● діяльність психологічної служби.

З метою соціально-психологічної ада-
птації студентів ДЗ  «ЛНУ  імені  Тараса 
Шевченка» нами розроблено комплекс за-
ходів з надання першої психологічної до-
помоги всім категоріям студентів з метою 
зменшення первинного дистресу, який 
спричинений травматичними подіями, і 
сприяння коротко- та довгостроковим стра-
тегіям функціювання й коупінгу, тобто ін-
дивідуального способу подолання суб’єк-
том складної ситуації за умов її значущості 
в житті індивіда та рівня його особистісних 
ресурсів, що визначають його поведінку 
(Божок, 2013). 

Принципи й техніки першої психоло-
гічної допомоги, обрані нами для роботи, 
задовольняють чотири основні стандарти: 

● відповідність науковим дослідженням
щодо ризику та стійкості після травми; 

● придатність та практичність у польо-
вих умовах; 

● відповідність рівням розвитку впро-
довж життя; 

● культурна поінформованість та гнучка
подача психоедукації. 

Перша психологічна допомога – це 
підтримувальне втручання, що використо-
вується безпосередньо після катастрофи чи 
терористичних актів (ООС) (Перша психо-
логічна допомога, 2015, с. 12). Ми говори-
мо не про миттєву допомогу людині, яка 
потрапила в серйозну стресову ситуацію, а 
про подальший її патронаж.  

Головними завданнями першої пси-
хологічної допомоги є: 

● установлення контакту з людиною у
ненав’язливий та співчутливий спосіб; 

● гарантування безпеки й забезпечення
фізичного та емоційного комфорту; 

● підтримка адаптивних захисних стра-
тегій, визначення захисних зусиль та силь-
них  сторін, розширення можливостей по-
терпілих; заохочення дорослих, дітей і сім’ї 
активно долучатися до їх відновлення; 

● забезпечення інформацією, яка може

допомогти потерпілим ефективно подолати 
психологічний вплив катастрофи (Перша 
психологічна допомога, 2015, с. 11).  
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Основними діями першої психологіч-
ної допомоги вважаємо такі: 

1. Контакт і залучення. Мета – відпові-
дати на контакти, що ініціювали потерпілі, 
або ж ініціювати контакти в ненав’язливий, 
співчутливий, підтримувальний спосіб. 

2. Безпека та комфорт. Мета – гаранту-
вати безпосередню та постійну безпеку й 
забезпечити фізичний та емоційний ком-
форт. 

3. Стабілізація. Мета – заспокоїти та зо-
рієнтувати емоційно перевантажених та 
дезорієнтованих потерпілих. 

4. Збирання інформації: поточні потреби
та проблеми. Мета – визначити нагальні 
потреби та проблеми, зібрати додаткову 
інформацію та надати першу психологічну 
допомогу. 

5. Практична допомога. Мета – запро-
понувати практичну допомогу потерпілим, 
щоб задовольнити їхні нагальні потреби та 
допомогти розв’язати проблеми.  

6. Зв’язок із соціальною підтримкою.
Мета – допомогти встановити короткотри-
валі або постійні контакти з людьми чи 
центрами підтримки, які допоможуть під-
тримати, а також із членами сім’ї, друзями 
чи спільнотами. 

7. Інформація щодо стратегій подолання
стресу. Мета – надати інформацію про 
стресові реакції та захисні стратегії щодо 
дистресу та підвищення адаптивного функ-
ціювання. 

8. Взаємодія із суміжними службами.
Мета – з’єднати потерпілих із доступними 
службами, які потрібні тепер або будуть 
потрібні  в  майбутньому (Перша психоло-
гічна допомога, 2015, с. 26 – 27). 

Соціальна адаптація, спрямована на 
зменшення стресового стану, ефективне 
подолання посттравматичних переживань 
та проблем, здійснюється за такими стадія-
ми (етапами) (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Етапи соціально-психологічної адаптації 

Етапи соціально-психологічної адаптації Форми та методи роботи 

1) стадія початкова
(етап формування адаптаційних навичок і 
розвитку здібностей,  які покликані  в  по-
дальшому полегшити соціальну адаптацію) 

 техніки стабілізації психоемоційного
стану; 
 дихальні вправи;
 арт-терапія;
 пошук ресурсного стану як вироблення
навичок психологічного відновлення 

2) стадія терпіння (пристосувальницький
етап, під час якого соціальне середовище й 
індивід визнають рівноцінність еталонів по-
ведінки) 

 тренінги особистісної зрілості;
 формування комунікативної компетент-
ності 

3) стадія пристосування
(етап засвоєння соціально корисних ролей, 
етап правової адаптації) 

 вироблення вмінь та навичок забезпечу-
вати та погоджуватись; 
 технологія схвалення;
 використання принципів зворотного
зв’язку; 
 використання невербальних засобів;
 технології мотивації щодо аргументації
своєї думки 

4) стадія повної адаптації
(етап «асиміляції», коли індивід відмовля-
ється від попередніх зразків і цінностей і 
повністю визнає нові) 

 тренінг емоційної стійкості;
 професійна та особистісна рефлексія;
 професійна спрямованість;
 здатність до психологічної інтерпрета-
ції; 
 спрямованість на розуміння;
 загальна психологічна проникливість;
 соціально-психологічна адаптація до за-
кінчення навчання та пошуку місця роботи 
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Студентське самоврядування відіграє 
важливу роль і в освітньому середовищі за-
кладу вищої освіти, і в позанавчальному. 

Зважаючи на те, що в основу освіт-
нього процесу у ЗВО покладено самостійну 
роботу студента, самоорганізацію його на-
вчальної діяльності, викладач лише орієн-
тує, спрямовує й контролює його роботу з 
пошуку,  знаходження, засвоєння та прак-
тичного застосування знань. Діяльність 
студентського самоврядування займає пе-
редові позиції в цьому процесі та об’єднує 
всі чинники впливу на студента-
переселенця. 

Поняття «студентське самоврядуван-
ня» тлумачать по-різному. За В. Горчако-
вою, студентське самоврядування – це уп-
равління та регулювання всієї розмаїтості 
видів діяльності студента як особи, яка на-
вчається в закладі вищої освіти. Самовря-
дування зокрема – це співучасть студентів 
та викладачів у вдосконаленні навчально-
виховного процесу з метою забезпечення 
його ефективності (Горчакова, 1990). 

На думку Г. Троцко, студентське са-
моврядування – це форма управління сту-
дентами різноманітною діяльністю свого 
колективу на засадах свободи, рівності, 
безпосередньої участі в керівництві його 
справами (Троцко, 2007). 

Ю. Кращенко розглядає систему сту-
дентського самоврядування як цілісний 
структурований механізм, який дає змогу 
студентам через самоорганізовану діяль-
ність брати участь у керівництві справами 
свого колективу у взаємодії з усіма органа-
ми управління закладом вищої освіти, за-
хищати власні права та інтереси, сприяє гармо- 
нійному розвитку особистості майбутнього 
фахівця, виховуючи лідерські якості, 
соціальну активність (Кращенко, 2012). 
Цим визначенням користуємося й ми. 

Однією із засад ефективного самовря-
дування є та, згідно з якою студенти само-
стійно організовують значну частину свого 
студентського життя, вирішують важливі  

питання в різних сферах університетського 
середовища, мають суб’єкт-суб’єктну взає-
модію в роботі з адміністрацією та іншими 
представниками свого ЗВО. Тому не дивно, 
що студентське самоврядування бере на се-
бе одну з головних ролей в інтеграції сту-
дентів-переселенців до університетського 
середовища. І механізми реалізації цієї 
функції можуть бути абсолютно різні. 

Будь-яке студентське самоврядування 
передбачає об’єднання студентів у колек-
тив, який має єдину спільну мету, різнома-
нітні шляхи її реалізації з використанням 
надзвичайно широкого спектру взаємодії і в 
самому колективі, і з навколишнім середо-
вищем та базу певних навичок і вмінь у 
встановленні контактів, взаємозв’язків з 
іншими особами, організаціями, ураховую-
чи і психологічні, і соціально-економічні 
особливості суб’єкта впливу. 

Отже, головним пріоритетом закладу 
вищої освіти в роботі зі студентами-
першокурсниками є їхня якнайшвидша 
соціально-психологічна адаптація до нових 
умов навчання. На це повинна бути спря-
мована діяльність студентського самовря-
дування та відповідного сектору з надання 
першої  психологічної  підтримки  та  соці-
ально-психологічної підтримки в процесі 
адаптації першокурсника-переселенця до 
умов закладу вищої освіти. 

З цією метою в університеті має бути 
створено сектор соціальної та психологіч-

ної служби, який проводить безпосередню 
роботу з адаптації студентів та ВПО. 

Структурними підрозділами сектору 
повинні стати волонтерський загін та сту-

дентські куратори груп, які повинні мати 
навички надання першої психологічної до-
помоги та вміння проводити групові занят-
тя та навчати технік психологічного відно-
влення.  

Визначення теоретико-методичних 
засад діяльності волонтерських загонів та 
студентських кураторів груп і становить 
перспективи подальших досліджень. 
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Назмієв А. О. Соціально-психоло-

гічна адаптація до умов закладу вищої 

освіти засобами студентського самовря-

дування 

Статтю присвячено дослідженню 
психологічних проблем, пов’язаних з адап-
тацією студентів-першокурсників і внутрі-
шньо переміщених осіб до нових умов на-
вчання, і безпосередніх процесів адаптації 
першокурсників в умовах ЗВО. Описано 
принципи, техніки й основні дії першої 
психологічної допомоги. Визначено етапи 
соціально-психологічної адаптації, спрямо-
вані на зменшення стресового стану, ефек-
тивне подолання посттравматичних пере-
живань та проблем, зокрема початкову ста-
дію, стадію терпіння, стадію пристосування 
та стадію повної адаптації. Описано основ-
ні форми й методи роботи з соціально-пси-
хологічної адаптації. З метою соціально-
психологічної адаптації студентів ДЗ «ЛНУ 
імені Тараса Шевченка» розроблено ком-
плекс заходів з надання першої психологіч-
ної допомоги всім категоріям студентів з 
метою зменшення первинного дистресу, 
який спричинений травматичними подіями. 
Обґрунтовано необхідність створення в 
університеті сектору соціальної та психоло-
гічної служби, який проводить безпосеред-
ню роботу з адаптації студентів та ВПО. 
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Ключові слова: соціально-психоло-
гічна адаптація, перша психологічна допо-
мога, етапи адаптації, форми й методи ро-
боти з адаптації, студентське самовряду-
вання, сектор соціальної та психологічної 
служби. 

Назмиев А. А. Социально-психоло-

гическая адаптация к условиям высшего 

учебного заведения средствами студен-

ческого самоуправления 

Статья посвящена исследованию пси-
хологических проблем, связанных с адап-
тацией студентов-первокурсников и вну-
тренне перемещенных лиц к новым услови-
ям обучения, и непосредственных процес-
сов адаптации первокурсников в условиях 
вуза. Описаны принципы, техники и основ-
ные действия первой психологической по-
мощи.  

Определены этапы социально-психо-
логической адаптации, направленные на 
уменьшение стрессового состояния, эффек-
тивное преодоление посттравматических 
переживаний и проблем, в частности на-
чальная стадия, стадия терпения, стадия 
приспособления и стадия полной адапта-
ции. Описаны основные формы и методы 
работы по социально-психологической 
адаптации.  

С целью социально-психологической 
адаптации студентов ГУ «ЛНУ имени Тараса 
Шевченко» разработан комплекс мер по ока-
занию первой психологической помощи всем 
категориям студентов с целью уменьшения 
первичного дистресса, который вызван трав-
матическими событиями. Обоснована необ-
ходимость создания в университете сектора 
социальной и психологической службы, ко-
торый проводит непосредственную работу 
по адаптации студентов и ВПО. 

Ключевые слова: социально-психоло-
гическая адаптация, первая психологическая 
помощь, этапы адаптации, формы и методы 
работы по адаптации, студенческое само-
управление, сектор социальной и психологи-
ческой службы. 

Nazmiev A. O. Socio-psychological 

аdaptation to Conditions of Higher Educa-

tion Institutions by means of Students’ Self-

government.  

This article is devoted to the research of 
psychological problems of adaptation of first-
year students and internally displaced people 
to the new learning environment, and direct 
processes of adaptation in the conditions of 
a higher education institution.  The principles, 
techniques and basic actions of psychological 
first aid have been described 

The stages of the social and psychologi-
cal adaptation aimed at reducing stress, effec-
tively overcoming the post-traumatic feelings 
and problems, particularly the initial stage, the 
stage of patience, the adjusting stage and the 
stage of total adaptation have been demon-
strated.  

The main forms and methods of the so-
cial and psychological adaptation have also 
been described. A set of measures to provide 
psychological first aid to all categories of stu-
dents in order to reduce the initial distress 
caused by traumatic events has been developed 
with the aim of the social and psychological 
adaptation of students of Luhansk Taras 
Shevchenko National University. 

The necessity of creating a sector of so-
cial and psychological services at the Universi-
ty that would directly work at the adaptation of 
students and IDP has been substantiated.  

Key words: the social and psychological 
adaptation, psychological first aid, stages of 
adaptation, forms of adaptation, students’ gov-
ernment, social and psychological services. 
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У ХХІ столітті людство 
вступило в суспільство нового типу – 
інформаційне суспільство, що вчені 
розглядають як наслідок глобальної 
соціальної революції, вибухового роз-
витку й конвертації інформаційних 
та комунікаційних технологій; сис-
темний, потужний чинник політич-
ної й суспільно-економічної модер-
нізації, соціогуманітарного розвитку 
країни, створення конкурентоспро-
можної економіки, забезпечення оп-
тимальних умов людського розвитку, 
запровадження ефективних демокра-
тичних процедур тощо (Макарусь, 
2017). Разом з тим, на думку дослідни-
ків, бурхливий розвиток і поширення 
інформаційних технологій спричинили 
й значні ризики, пов’язані передусім з 
інформаційною безпекою держави, а 
також з інформаційно-психологічною 
безпекою  суспільства та громадян (Ін-
формаційне суспільство  в Україні: 
глобальні  виклики та національні 
можливості, 2010).

Справжньою загрозою сучас-
ного світу стали інформаційно-
психологічні війни, що призводять 
до ураження індивідуальної та масо-
вої свідомості населення, етнополі-
тичних розколів, внутрішніх і зовніш-
ніх збройних конфліктів, утрати 
суверенності держав. Найсучасні-
шим прикладом наслідків інформа-
ційно-психологічної війни може слу-
гувати збройний конфлікт на сході 
України, який триває з 2014 року і 
спричинив утрату цілісності й неза-
лежності України.  

У контексті викликів інформа-
ційного суспільства неминучим став 
перегляд різних наукових парадигм, 
фундаментальних досягнень у різних 
наукових галузях, які раніше слугували 
загальновизнаними зразками, прикла-
дами наукового знання, методологією 
дослідження суспільних явищ і про-
блем. Не оминуло це й фундаменталь-
ну теорію соціально-гуманітарних наук 
– теорію соціалізації особистості.
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Теоретичними засадами розкриття 
теми статті стали наукові розробки щодо 
сутності, чинників та різновидів процесу 
соціалізації (асоціалізації, десоціалізації, 
ресоціалізації) особистості в працях зару-
біжних (М. Бугле, Ф. Ґідінґс, Е. Дюркгейм, 
Г. Лебон, М. Мос, А. Мудрик, Т. Парсонс, 
Г. Тард) та вітчизняних (О. Безпалько, 
Я. Гошовський, І. Звєрєва, О. Караман, 
Н. Максимова, В. Оржеховська, С. Савчен-
ко, М. Фіцула та ін.) учених; визначення 
сутності та механізмів інформаційно-пси-
хологічної війни в інформаційному суспіль-
льстві (Ю. Бабенко, В. Гурковський, А. Ду-
бина, Р. Колеснікова, В. Курило, Б. Мака-
русь, М. Маркова, С. Савченко, О. Саєнко 
та ін.); розкриття  значення  міждисциплі-
нарного феномену «аберація» (Денніс 
Х. Стівенс) та ін. 

Метою статті стало визначення по-
няття абераційної соціалізації в контексті 
соціалізації особистості  в  сучасному  ін-
формаційному суспільстві.  

Основними методами дослідження 
обрано аналіз, синтез, порівняння, узагаль-
нення для обґрунтування абераційної соці-
алізації як нового виду процесу соціалізації 
в умовах  сучасного  інформаційного  су-
спільства.

В основу виконання поставленої мети 
ми покладаємо ідею про те, що вихідною 
методологічною основою для визначення 
поняття «абераційна соціалізація» є соці-

алізація особистості, яка відбувається про-
тягом усього життя людини у взаємодії із 
соціальним середовищем.  

Незважаючи на безліч різних визна-
чень соціалізації особистості, що в геомет-
ричній прогресії множаться в науковій лі-
тературі вже понад 120 років (уперше в гу-
манітарний обіг його ввів американський 
соціолог Ф. Ґідінґс у 1887 р.), найбільш 
влучним щодо реалізації ідеї нашої науко-
вої розвідки є визначення А. Мудрика, який 
трактує соціалізацію як безперервний про-

цес розвитку і самозміни людини у взаємо-

дії зі стихійними, відносно спрямованими й 

цілеспрямованими соціальними умовами на 

всіх вікових етапах (Мудрик, 2006). 
При цьому стихійна соціалізація лю-

дини відбувається у взаємодії та під впли-
вом об’єктивних обставин життя суспільст-
ва, зміст, характер та результати якої ви-
значаються соціально-економічними та со-
ціокультурними реаліями. Відносно спря-

мована соціалізація людини відбувається 
під впливом держави та здійснюваних нею 
економічних, законодавчих, організаційних 
заходів, спрямованих на розвиток суспіль-
ства, що об’єктивно впливають на розвиток 
різних категорій населення та окремо взятої 
особистості. Цілеспрямована (або соціально 
контрольована) соціалізація відбувається в 
процесі виховання – планомірного ство-
рення суспільством та державою правових, 
організаційних, матеріальних та духовних 
умов для розвитку людини (Мудрик, 2006). 

Водночас багато дослідників указу-
ють і на той факт, що в процесі соціалізації 
сучасна людина стикається з численними 
об’єктивними й суб’єктивними ризиками, 
що стають перепоною для досягнення гар-
монії з оточенням та особистісного вдоско-
налення й перетворюють людину на жертву 
несприятливих умов соціалізації. У науці 
такі ризики називають віктимогенними

чинниками, а галузь знання, що досліджує 
різні категорії людей – реальних чи потен-
ційних жертв несприятливих умов соціалі-
зації, – віктимологією (від лат. victime – 
жертва та гр. logos – слово, поняття, учіння) 
(Мудрик, 2006). 

У зв’язку з цим учені (Р. Благута, 
Я. Гошовський, І. Звєрєва, Н. Максимова, 
В. Оржеховська, М. Фіцула та ін.) виділя-
ють три основні групи чинників, що зава-
жають позитивній соціалізації особистості, 
починаючи вже з дитячого віку: 

● соціальні макро-, мезочинники – загост-
рення соціальних проблем (соціально-
економічна нестабільність, зниження жит-
тєвого рівня та зубожіння значної частини 
населення, проблеми зайнятості і праце-
влаштування, забезпечення житлом тощо); 
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неефективність функціонування соціально-
культурної сфери, обмежені можливості 
для змістовного проведення дозвілля; криза 
систем захисту населення, освіти, охорони 
здоров’я, права; криміналізація суспільства 
тощо;  

● соціальні мікрочинники (несприятливі
умови оточення й виховання) – виховання в 
конфліктних, кризових, проблемних, небла-
гополучних сім’ях; неадекватний підхід до 
людини в закладах освіти, на виробництві, 
негативний вплив на людину неформальної 
групи асоціального типу тощо; 

● особистісні (індивідуально-психоло-

гічні) чинники – процес статевого визріван-
ня та нестійкість різних фізіологічних сис-
тем, передусім нервової; психофізіологічні 
порушення; незадоволені потреби (фізіоло-
гічні, у безпеці, любові, належності до гру-
пи, визнанні, самоствердженні, самореалі-
зації); загострення певних рис темперамен-
ту; відхилення в мотиваційній, емоційно-
вольовій, пізнавальній, комунікативній, між-
особистісній, творчій сферах особистості; 
акцентуації характеру; асоціальна спрямо-
ваність особистості, стереотипи асоціаль-
ної, адиктивної поведінки; помилкові, хиб-
ні уявлення й переконання; невирішені 
особистісні проблеми, невпевненість у собі, 
неадекватна самооцінка; екстернальний ло-
кус контролю; низький культурний рівень, 
несформованість соціально корисних інте-
ресів, вікові особливості та ін. 

Саме названі вище чинники й спри-
чинюють відхилення в поведінці людей, 
для позначення яких у теорії соціалізації 
існують два поняття: асоціалізація (від 
гр. а... – префікс, що означає заперечення, 
відсутність + лат. socialis – суспільний), під 
якою розуміється процес засвоєння особис-
тістю норм, цінностей, негативних ролей, 
стереотипів поведінки, які спричинюють 
деформацію суспільних відносин, дисгар-
монію у взаємодії людини і суспільства, та 
десоціалізація (від лат. de... – префікс, що 
означає віддалення, скасування + socialis – 
суспільний), що означає зворотний щодо 

соціалізації процес та характеризується від-
дчуженням особистості від основної маси 
людей, входженням її в асоціальні чи анти-
соціальні неформальні групи. 

Отже, асоціальними можна вважати 
людей, які з самого початку життя вихову-
валися в деформованому середовищі або з 
певних причин потрапили до нього й набу-
ли асоціальних рис на всіх рівнях особис-
тості, що виявляються в їхній поведінці та 
вчинках. Процес же десоціалізації означає, 
що на певній стадії відбувається деформа-
ція соціалізації особистості (здебільшого 
під впливом негативного мікросередовища 
та особистісних чинників), результатом 
якої є руйнація попередніх позитивних 
норм та цінностей і засвоєння антигромад-
ських взірців поведінки.  

Водночас усі науковці підкреслюють і 
той факт, що результати соціалізації мають 
«мобільний характер»: вона може перетво-
ритися з успішної на невдалу й навпаки. У 
цьому випадку можливість досягти успіху 
багато в чому залежить від здатності осо-
бистості адаптуватися до нових умов. У 
зв’язку з цим на певному етапі  розвитку 
різних наук про суспільство вводиться по-
няття «ресоціалізація», що характеризує 
перехідну ланку від десоціалізації до соціа-
лізації; один з етапів безупинного процесу 
соціалізації (Курило, Савченко, Караман, 
2018). 

Усі викладені вище положення теорії 
соціалізації, накопичені гуманітарними на-
уками протягом багатьох десятиліть, уже 
пройшли свою апробацію й виправдані ча-
сом. Проте вони зрозумілі й спрацьовують 
за умов звичайного  й закономірного  роз-
витку суспільства, успішного або ні, із со-
ціально-економічними кризами, екологіч-
ними й техногенними катастрофами, навіть 
війнами в класичному розумінні тощо. 

Щодо  сучасного етапу розвитку ін-
формаційного суспільства, то в ньому 
з’являється новий вид війн – гібридні, ос-
новним складником яких є інформаційно-
психологічна війна. 
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На думку відомих дослідників гібрид-
ної війни – Ю. Бабенка, В. Гурковського, 
А. Дубини, Р. Колеснікової, В. Курила, 
С. Савченка, О. Саєнка та ін., інформацій-

но-психологічна війна – це цілеспрямова-
не широкомасштабне оперування здоровим 
глуздом суб’єктів, вплив на свідомість ін-
формаційно-психологічними засобами, 
який викликає трансформацію психіки, 
зміну системи цінностей, установок, погля-
дів, думок, відносин, мотивів, стереотипів 
особистості з метою вплинути на її діяль-
ність і поведінку. 

Зокрема, В. Гурковський відзначає, 
що інформаційно-психологічна війна спря-
мована на отримання переваги над супро-
тивником за допомогою: 

● руйнації, модифікації або спотворення
інформації, несанкціонованого проникнен-
ня в інформаційні системи супротивника; 

● заходів пропагандистського впливу на
свідомість людини в ідеологічній та емо-
ційній сферах. 

Отже, інформаційно-психологічна 
війна – це  цілеспрямоване  широкомасш-
табне оперування здоровим глуздом суб’єк-
тів, знищення, модифікація, нав’язування й 
блокування носіїв здорового глузду інфор-
маційними методами. Руйнування, яких за-
вдають такі війни суспільній психології, 
свідомості людини, за масштабами й зна-
ченням цілком сумірні, а часом і переви-
щують наслідки збройних війн (Гурковсь-
кий, 2016).  

А. Дубина відзначає, що мішенню ін-
формаційно-психологічної війни є: 

1) самоідентифікація особистості, її
соціальна й рольова ідентифікація, що за-
дають загальну інтенціональність окремої 
особистості й суспільства загалом; 

2) самоусвідомлення як усвідомлення
особистістю власної самобутності, так і са-
мобутності спільноти в соціумі, які відо-
бражені в культурних традиціях, віруван-
нях, менталітеті, зазначені в мові; 

3) базові цінності людини, що лежать
в основі її оцінок і суджень (Дубина, 2011). 

Учені доводять, що основою інформа-

ційно-психологічної війни є маніпулятивний 
вплив на масову свідомість, мета якого по-
лягає у:  

1) внесенні в суспільну та індивідуаль-
ну свідомість ворожих, шкідливих ідей та 
поглядів; 

2) дезорієнтації та дезінформації мас;
3) послабленні певних переконань,

устоїв; 
4) залякуванні свого народу образом

ворога; 
5) залякуванні супротивника своєю

могутністю; 
6) нарешті, забезпеченні ринку збуту

для своєї економіки (у цьому випадку інфор-
маційно-психологічна війна стає складником 
конкурентної боротьби) (Маркова, 2016; 
Маркова, 2015).  

Тобто, ставши жертвою інформаційно-
психологічної війни, людина потрапляє в 
альтернативну реальність, де формуються 
спотворені, викривлені уявлення про 
об’єктивну реальність. Її соціальний розви-
ток відбувається в штучно створених, не-
правдивих умовах. 

У таких умовах інформаційно-
психологічних війн перед традиційною те-
орією соціалізації постало питання: як тер-
мінологічно визначити вектор соціалізації в 
наявному на сьогодні дефініційному ряді 
«соціалізація – асоціалізація – десоціаліза-
ція – ресоціалізація»? 

Відчуваючи дефіцит понятійно-
термінологічного апарату теорії соціалізації 
для пояснення особливостей цього процесу 
в умовах інформаційно-психологічних війн, 
С. Савченком було введено поняття «абе-

раційна соціалізація» (Савченко, Караман, 
2017). Розкриємо його сутність. 

Термін аберація (від лат. aberratio – 
відхилення) трактується як хибність, відхи-
лення від істини, спотворення, омана. Він 
був запропонований Деннісом Х. Стівен-
сом, автором книги «Аналіз Розуму» (Den-
nis H. Stephens, 1995). 
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«Аберація» застосовується в різних 
галузях науки: фізиці, медицині, психології, 
соціології тощо. У психології та соціології 
його трактують як відхилення від раціональ-
ного мислення або поведінки (Словарь 
психологических терминов, 2019). 

Щодо абераційного мислення, то під 
впливом інформаційної війни та пропаган-
ди людина продукти свого мислення, свої 
ідеї сприймає за реальні. Людині здається, 
що породження її розуму визначають дійс-
ність, тоді як насправді вони є несвідомо 
неправильними, спотвореними відбитками 
дійсних явищ і відносин. Абераційне мис-
лення – це відірвана від дійсності свідо-
мість, що втратила зв’язок з цією дійсністю 
й відображає останню неправильно, у пере-
вернутому, спотвореному вигляді. Аберація 
по  суті означає, що людина заражена по-
милковими, нав’язливими ідеями, які не від-
дповідають дійсності. 

Своєю чергою, абераційна поведінка 
– це поведінка, що не заснована на розумі
та не може бути пояснена з погляду здоро-
вого глузду. Абераційна поведінка виникає 
внаслідок аберації цінностей, установок, 
мотивів і потреб, які є рушійною силою по-
ведінки й діяльності. Аберація особистості 
дуже легко відбувається при порушенні 
психологічної стійкості людини, коли ма-
ніпулятор апелює до сластолюбних чи 
примітивних потягів людини або людиною 
опановує тваринний страх за життя, власне 
майбутнє та майбутнє своїх дітей. Так, уна-
слідок військових дій на сході України у 
2014 році психіка багатьох людей була роз-
трощена, стала вразливою, не здатною про-
тистояти психологічній атаці. Соціалізація 
людей пішла абераційним шляхом. І доте-
пер частина населення сходу України пере-
буває під прихованим управлінням, що ви-
значається егоїстичними цілями маніпуля-
тора та спричиняє матеріальний і психоло-
гічний збиток своїй жертві (Словарь психо-
логических терминов, 2019). 

Водночас перебіг сучасних інформа-
ційно-психологічних  війн доводить, що 

жертвами абераційної соціалізації стає не 
все населення певної території країни, а 
лише частина. Чому так відбувається? 

На думку вчених, у процесі успішної 
соціалізації та саморозвитку важливу роль 
відіграють установки, під якими в психо-
логії розуміють цілісний стан особистості, 
вироблена на основі досвіду готовність 
стійко реагувати на передбачувані об’єкти 
чи ситуації, вибіркова активність, спрямо-
вана на задоволення потреби. Установка 
особистості свідчить про її готовність діяти 
певним способом, що зумовлює швидкість 
її реагування на ситуацію та деякі ілюзії 
сприймання. Важливою формою установки є 
соціальна установка – атитюд (англ. attitude 
– ставлення, установка) – внутрішній стан
готовності людини до дії, що передує пове-
дінці. 

Тому кожна особистість залежно від 
рівня сформованості соціальних установок 
має свій шлях у соціалізації. Зовнішні об-
ставини або зовнішні чинники соціалізації 
впливають на цей процес тією мірою, на-
скільки їм дозволяє впливати внутрішній 
чинник – сама індивідуальність людини і 
ступінь її розвитку. Можна навести багато 
прикладів, коли люди незалежно від обста-
вин, які склалися в їхньому житті, усе ж та-
ки залишалися самими собою і не змінюва-
ли своїх переконань у той чи той бік, йшли 
своїм шляхом. Прикладів безліч: дисиденти 
(політв’язні, письменники, священники) 
часів тоталітарних режимів. 

Крім того, аберація значної частини 
населення й окремої особистості в умовах 
інформаційно-психологічних війн залежить 
не тільки від різних соціальних та індивіду-
ально-психологічних чинників, описаних 
нами вище, а й від ступеня психологічного 
розвитку особистості, в основі якого ле-
жить рівень психологічної стійкості, гнуч-
кості, розвитку рефлексії та саморегуляції, 
наявності ціннісних орієнтацій і установок, 
а також ступеня розвиненості екстерналь-
ності (схильності людини зумовлювати те, 
що відбувається з нею, виключно дією зов-
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нішніх обставин) та інтернальності (схиль-
ності й готовності приймати відповідаль-
ність за своє життя, поведінку та вчинки).

Психологічна наука свідчить: людина 
з низьким ступенем розвитку установок, 
психологічної стійкості, зі слаборозвине-
ною  рефлексією  та  розвиненою  екстер-
нальністю може стати жертвою індукування 
– прямого навіювання, за  якого  вона  пере-
творюються на істоту, якою можна управля-
ти й маніпулювати аж до здійснення злочи-
нів в ім’я якогось «вождя» або штучно 
створеної ідеї (Мудрик, 2006).

У людини ж з високим рівнем розвит-
ку установок, психологічної стійкості, реф-
лексії  включаються  механізми  психоло-

гічного захисту від негативного впливу 
інформації, що забезпечують інформацій-
но-психологічну безпеку особистості. Се-
ред таких механізмів М. Маркова називає 
«блокування», «відхід», «управління», «ви-
гнання» або «ігнорування». Так, при «бло-

куванні» спрацьовують психологічні бар’є-
ри та автоматичний захист психіки від зов-
нішнього негативного інформаційного 
впливу.  

Діями психіки, що виконуються при 
«блокуванні», є: критичне сприйняття ін-
формації, емоційне відчуження інформації, 
«психологічні бар’єри» (приниження дже-
рела інформації, внутрішнє осміяння, роз-
вінчання авторитету, несерйозне сприйнят-
тя інформації, недовіра, настороженість, 
неуважність, відволікання й перемикання 
уваги на інші об’єкти, не пов’язані із вміс-
том інформаційного впливу тощо).  

При спрацьовуванні механізму «від-

ходу» відбувається збільшення дистанції, 
переривання контакту, вихід за межі досяж-
ності інформаційного впливу.  

«Управління» виявляється в контролі 
над процесом інформаційного впливу (від-
ключення певних каналів ЗМІ (дратівного 
каналу телебачення, вихід з Інтернету то-
що), відмова від перегляду (прослухову-
вання) конкретних телерадіопрограм), від-
мова від читання деяких газет, статей, руб-

рик тощо; вихід під різними приводами з 
масових видовищних заходів: театру, кон-
цертного залу, кінотеатру тощо, мітингів, 
зборів та ін. (Маркова, 2016). 

Отже, сучасне інформаційне суспіль-
ство породило новий різновид соціалізації 
особистості – абераційну соціалізацію, під 
якою розуміємо негативну, хибну, спотво-
рену, викривлену соціалізацію, тобто форму-
вання особистості з вираженими негатив-
ними й хибними соціальними характеристи-
ками під впливом зовнішніх негативних 
чинників та з урахуванням внутрішніх ін-
дивідуально-особистісних характеристик. 

Абераційна соціалізація, як і інші різ-
новиди соціалізації (асоціалізація, десоціа-
лізація, ресоціалізація), об’єднана в одну 
логічну конструкцію понять, семантичним 
стрижнем яких є поняття «соціалізація», а 
смислоспрямовувальними векторами – ан-
тонімічні префікси «а», «де», «ре» та слово 
«аберація»,  які, власне, і насичують зміс-
товно-функційну канву ключових термінів 
(Курило, Савченко, Караман, 2018).  

Предметом  наших  подальших  дос-
ліджень буде розробка соціально-педа-
гогічних змісту і технологій формування 
психологічної стійкості, інформаційно-пси-
хологічної безпеки особистості, що повинні 
стати основою перетворення абераційної 
соціалізації на успішну соціалізацію та са-
мореалізацію особистості. 
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Савченко С. В., Караман О. Л. Абе-

раційна соціалізація в контексті соціалі-

зації особистості в сучасному інформа-

ційному суспільстві 

У статті наведено теоретичне обґрун-
тування поняття «абераційна соціалізація» 
в контексті соціалізації особистості в су-
часному інформаційному суспільстві. 

Доведено, що сучасне інформаційне 
суспільство, з одного боку, є підґрунтям 
для успішної соціалізації людини на основі 
використання інформаційних та комуніка-
ційних технологій, з іншого – становить 
значні  ризики,  пов’язані  з широкими мо-
жливостями для ведення інформаційно-
психологічних війн – цілеспрямованого 
широкомасштабного оперування свідоміс-
тю та здоровим глуздом суб’єктів інформа-
ційно-психологічними засобами, що викли-
кає трансформацію психіки, зміну системи 
цінностей, установок, поглядів, особистості 
з метою вплинути на її поведінку. 

Уведено в науковий обіг нове поняття 
– абераційна соціалізація – на позначення
нового різновиду соціалізації особистості в 
умовах викликів сучасного інформаційного 
суспільства, що означає негативну, хибну, 
спотворену, викривлену соціалізацію, тобто 
формування особистості з вираженими не-
гативними й хибними соціальними харак-
теристиками під впливом зовнішніх нега-
тивних  чинників  та  з  урахуванням  внут-
рішніх індивідуально-особистісних харак-
теристик. 

Зроблено висновок про необхідність 
розробки соціально-педагогічних змісту й 
технологій формування психологічної стій-
кості, інформаційно-психологічної безпеки 
особистості, перетворення абераційної со-
ціалізації на успішну соціалізацію та само-
реалізацію особистості. 

Ключові слова: абераційна соціалі-
зація, соціалізація, інформаційне суспільст-
во,  інформаційно-психологічна війна, ін-
формаційно-психологічна безпека. 

Савченко С. В., Караман Е. Л. 

Аберрационная социализация в контек-

сте социализации личности в современ-

ном информационном обществе 

В статье дается теоретическое обосно-
вание понятия «аберрационная социализа-
ция» в контексте социализации личности в 
современном информационном обществе. 

Доказано, что современное информа-
ционное общество, с одной стороны, явля-
ется основой для успешной социализации 
человека на основе использования инфор-
мационных и коммуникационных техноло-
гий, с другой – представляет значительные 
риски,   связанные  с  широкими  возмож-
ностями для ведения информационно-
психологических войн – целенаправленно-
го широкомасштабного оперирования со-
знанием и здравым смыслом субъектов ин-
формационно-психологическими средства-
ми, что вызывает трансформацию психики, 
изменение системы ценностей, установок, 
взглядов личности с целью повлиять на ее 
поведение. 

Введено в научный оборот новое поня-
тие – аберрационная социализация – для обо-
значения новой разновидности социализации 
личности в условиях вызовов современного 
информационного общества, что означает 
отрицательную, ложную, искаженную, ис-
кривленную социализацию, то есть форми-
рование личности с выраженными негатив-
ными  и   ложными  социальными  характе-
ристиками под влиянием внешних негатив-
ных факторов и с учетом внутренних инди-
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видуально-личностных характеристик. Сде-
лан вывод о необходимости разработки со-
циально-педагогических содержания и тех-
нологий формирования психологической 
устойчивости, информационно-психологи-
ческой  безопасности  личности, превраще-
ния аберрационной социализации в успеш-
ную социализацию и самореализацию лич-
ности. 

Ключевые слова: аберрационная социа-
лизация, социализация, информационное 
общество, информационно-психологическая 
война, информационно-психологическая 
безопасность.

Savchenko S. V., Karaman O. L. 

Аberrant Socialisation in the Context of So-

cialisation of the Individual in the Modern 

Information Society 

The article provides the theoretical sub-
stantiation of the concept «aberrant socialisa-
tion» in the context of socialisation of the in-
dividual in the modern information society. It 
has been proved that the modern information 
society is, on the one hand, the basis for suc-
cessful human socialisation due to the use of 
the information and communication technolo-
gies, but, on the other hand, it presents signifi-
cant risks associated with the wide opportuni-
ties for waging the information and psycholog-
ical warfare, which is a purposeful large-scale 
manipulation of consciousness and common 
sense of people as a result of the implementa- 
tion of various information and psychological 
means.  

 This causes the transformation of the 
psyche, the change of the system of values, at-
titudes, and personality in order to influence 
their behaviour. 

A new concept of aberrant socialisation 
has been introduced into scientific circulation. 
It denotes a new kind of socialisation of per-
sonality in the conditions of the information 
and psychological warfare, which means nega-
tive, false, distorted socialisation, i.e. the for-
mation of personality with clearly negative and 
false social characteristics with the account of 
the intrinsic individual personal characteris-
tics.  

It has been concluded that there is a need 
to develop the social and pedagogical content 
and technologies for the formation of psycho-
logical stability, the information and psycho-
logical security of the individual, transfor-
mation of aberrant socialisation into successful 
socialisation and self-realisation of the indi-
vidual. 

Key words: aberrant socialisation, social-
isation, the information society, the infor-
mation and psychological warfare, the infor-
mation and psychological security. 
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Розвиток вітчизняної істо-
рико-педагогічної науки наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ століття знач-
ною мірою пов’язаний з пошуком 
нових світоглядних і методологічних 
підстав для дослідницької практики 
вивчення минулого. Подолання ра-
дянського методологічного монізму, 
який спирався на матеріалістичне 
розуміння історії, зумовило певне 
методологічне розмаїття в історико-
педагогічних дослідженнях постра-
дянського періоду. У наукових 
працях  з  історії  педагогіки  почали 
декларуватись різноманітні методо-
логічні підходи (цивілізаційний, па-
радигмальний, культурологічний, 
наративний, аксіологічний та ін.), 
призначення яких убачалось у фор-
муванні нового погляду на розвиток 
освіти й педагогічної думки в різні 
історичні періоди. 

Методологічна проблематика 
знайшла відображення в студіях 
О. Адаменко, С. Бобришова, М. Бо-
гуславського, Н. Дічек, Є. Кова-
ленко, Г. Корнетова, Е. Панасенко, 
О. Сухомлинської та інших дослід-
ників, які розглядали загальну мето-
дологічну ситуацію в історико-
педагогічній науці й запропонували 
нові методологічні орієнтири. Зазна-
чимо, що в кожній дисертаційній ро- 
боті з історії педагогіки також визна-

чались методологічні засади дослід-
ження, до складу яких включалась 
зазвичай низка часто протилежних і 
несумісних стратегій, підходів, прин-
ципів. На жаль, такі методологічні 
проекти, сконструйовані дослідника-
ми, часто «жили своїм життям» і не 
впливали на формування джерельної 
бази, узагальнення, висновки, оцінки 
(О. Сухомлинська). Реальною мето-
дологією в дисертаціях з історії пе-
дагогіки залишався звичайний емпі-
ризм, який передбачав збір і опис 
історико-педагогічних фактів та їх 
узагальнення з позицій «здорового 
глузду». 

На наш погляд, існує щонай-
менше дві причини, що зумовлюють 
еклектичність методологічного за-
безпечення історико-педагогічних 
досліджень.  

По-перше, науковці часто об-
межуються лише розкриттям сутнос-
ті обраного методологічного підходу 
й не показують, як саме він був ви-
користаний для дослідження істо-
рико-педагогічних аспектів того чи 
того процесу або явища.  

По-друге, вітчизняне наукове 
співтовариство поки що має досить 
розмиті уявлення про статус, при-
значення, особливості сучасної істо- 
рії педагогіки  як  самостійної галузі 
знань,  нові напрями досліднецьких 
пошуків.

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
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Зокрема, не береться до уваги та об-
ставина, що історія педагогіки, яка до-
сліджує розвиток педагогічних ідей, нале-
жить до так званої інтелектуальної історії, 
остання, на думку її видатного представни-
ка американського філософа й історика Ар-
тура Лавджоя (1873 – 1962), і є «історією 
ідей». Тому важливо з’ясувати, як може 
вплинути перебування історії педагогіки на 
території інтелектуальної історії на її про-
блематику, підходи, методи, інтерпретації. 

Мета статті – розкрити особливості 
використання пізнавального потенціалу 
інтелектуальної історії в сучасних історико-
педагогічних дослідженнях.  

У дослідженні використано комплекс 
методів: ретроспективний, порівняльний 
види аналізу, методи синтезу, узагальнення 
та систематизації наукових положень. 

Як відомо, становлення історії педа-
гогіки як самостійної галузі знань відбуло-
ся наприкінці ХVIII – на початку ХІХ 
століття. Саме в цей період було видано 
книги К. Мангельсдорфа «Досвід викладу 
того, що протягом тисячоліть говорилося і 
робилося в галузі виховання» (1779) і 
Ф. Рукопфа «Історія шкільної та виховної 
справи в Німеччині» (1794), які були не 
розділами більш загальних наукових праць 
із педагогіки, а власне історико-педа-
гогічними роботами.  

Фундатором історії педагогіки вва-
жають німецького вченого Ф. Шварца, який 
у 1813 році опублікував фундаментальну 
розвідку «Наука виховання», що включала 
«Нарис всесвітньої історії виховання».       
У ній автор розглядав історію педагогіки як 
невід’ємний складник історії людської ци-
вілізації і вважав, що вона потрібна для 
того, щоб зрозуміти сучасне. Ця наукова 
дисципліна, на думку Ф. Шварца, з одного 
боку, повчає, а з іншого – породжує нове. 

Як бачимо, з моменту виникнення      
й до сьогодення вчені розмірковують       
про статус, призначення, специфіку історії 
педагогіки як самостійної галузі знань. 

Насамперед звернено увагу на те, що 
історія педагогіки є одночасно педагогіч-
ною й історичною науковою дисципліною. 
Про це ми писали раніше (див.: Ваховсь-
кий Л. Ц. Методологічний потенціал інтер-
претації в історико-педагогічному дослід-
женні. Освіта та педагогічна наука. 2018. 
№ 1. С. 76 – 84). Як педагогічна дисципліна 
історія педагогіки зорієнтована на спів-
віднесення історико-педагогічного досвіду 
з сучасними проблемами освіти й вихован-
ня та визначення шляхів використання пе-
дагогічної спадщини минулого на сучасно-
му етапі. Думку про необхідність безпосе-
реднього впровадження історико-педа-
гогічного досвіду в сучасну освітню прак-
тику вчені періодично актуалізують і обго-
ворюють, а деякі з них навіть пропонують 
експериментально підтверджувати прак-
тичне значення результатів історико-
педагогічного дослідження. Як історична 
дисципліна історія педагогіки повинна 
вирішувати проблеми, які стоять перед 
історичною наукою взагалі: співвідно-
шення об’єктивного й суб’єктивного в об-
разі минулого, можливості, межі, джерела й 
методи його пізнання, шляхи й способи 
тлумачення, ціннісні орієнтири й методо-
логічні вподобання історика тощо (Корне-
тов, 2013, с. 46 – 47). 

Ще на одну особливість історії педа-
гогіки вказував німецький педагог 
Ф. Крамер. У двотомній роботі «Історія ви-
ховання і навчання в давнину», яка вийшла 
в період з 1832 до 1838 р., він уперше по-
значив два предметних поля історії педа-
гогіки: історію педагогічної практики та 
історію педагогічної думки. З того часу в 
історико-педагогічних студіях предметом 
дослідження обирались або розвиток освіт-
ньої практики (шкільної, професійної, ви-
щої), або розвиток педагогічної теорії (пе-
дагогічні ідеї, концепції, педагогічні персо-
налії), або те й те одночасно. Поширені 
словосполучення «історія школи та педа-
гогічної думки» чи «історія освіти й педа-
гогічної науки»,  які й сьогодні використо-
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вують у назвах книг, підручників, посіб-
ників, дисертаційних робіт з історії педа-
гогіки,  якраз  і відображають дихо-
томічність цієї наукової галузі.  

Навіть якщо розглядати історію 
освітньої практики й педагогічної думки як 
певну цілісність, слід пам’ятати зауваження 
видатного історика Р. Дж. Коллінгвуда, 
який розрізняв в історичній події чи явищі 
«зовнішню» та «внутрішню» сторону. Під 
зовнішньою стороною він розумів усе те, 
що можна описати в термінах, які належать 
до матеріальних тіл та їхніх рухів, а під 
внутрішньою – усе те, що може бути опи-
сано тільки за допомогою категорій думки 
(Колінгвуд, 1996, c. 203 – 204). Це заува-
ження доцільно поширювати й на історико-
педагогічні події та явища, зовнішньою 
стороною яких є практична діяльність 
освітніх закладів, а внутрішньою – педа-
гогічна думка. 

Резонно припустити, що дихотоміч-
ний характер історії педагогіки повинен бу-
ти врахований уже на рівні методології, 
оскільки описати розвиток шкільної прак-
тики й зробити певні узагальнення та осмис-
слити особливості виникнення, розвитку й 
поширення педагогічних ідей за допомогою 
одного й того самого методологічного ін-
струментарію дуже важко. Ми вважаємо, 
що підвищенню ефективності досліджень з 
історії педагогічної думки може сприяти 
використання методологічного потенціалу 
інтелектуальної історії. 

Як зазначено раніше, вирішальний 
внесок у становлення інтелектуальної істо-
рії як окремого наукового напряму зробив 
автор книги «Великий ланцюг буття: 
Історія однієї ідеї» (1936), американський 
філософ і історик Артур Лавджой. Амери-
канський учений, досліджуючи історію 
філософії, дійшов висновку, що нагромад-
ження ідей ускладнює сприйняття надмірно 
різноманітного та складного історичного 
матеріалу й створює ілюзію новизни та 
оригінальності ідей. Насправді ж кількість 
оригінальних ідей обмежена, а удавана но-

визна багатьох систем досягається виключ-
но за рахунок нових сфер їх застосування 
та нового аранжування складових елемен-
тів.  

Було запропоновано виділити й пев-
ною мірою ізолювати універсальні «ідеї-
блоки», які мандрували в часі й послідовно 
використовувалися як складники в 
найрізноманітніших ученнях і теоріях 
(Лавджой). Процедуру їх аналізу 
А. Лавджой розробив за аналогією до мето-
ду аналітичної хімії – проникнення всере-
дину структури й виділення в ній склад-
ників. Така методологія історії ідей пере-
творювала ідейні комплекси та філософські 
системи, які були кінцевим об’єктом уваги 
історика, лише на вихідний матеріал для 
виділення ідейних одиниць, «стійких або 
циклічних динамічних єдностей». Кінцева 
мета дослідження полягала в тому, щоб 
створити повну біографію досліджуваної 
ідеї, описати її прояви на всіх стадіях істо-
ричного розвитку, у різних сферах інтелек-
туального життя. 

У 60 – 70-ті рр. XX ст. інтелектуальна 
історія опинилася на узбіччі історіографії. 
Методологію А. Лавджоя називали «редук-
ціоністською» й обґрунтовано критикували 
за ігнорування соціального контексту ідей і 
соціальних функцій науки, за «буржуазну 
елітарність», винятковий інтерес до вели-
ких мислителів і канонічних традицій та 
відсутність уваги до місцевих традицій і 
народної культури. 

Наприкінці ХХ століття завдяки «лін-
гвістичному повороту» в історичному 
пізнанні відбулося відродження інтелек-
туальної історії, яка отримала нову якість і 
стала називатись «новою інтелектуальною 
історією». Оновлення інтелектуальної істо-
рії пов’язане з тим, що її предметом стає 
взаємодія між рухом ідей і тими соціальни-
ми, політичними, релігійними, загально-
культурними контекстами, у яких ці ідеї 
виникають, функціонують і видозміню-
ються (Репина, 2006, с. 16). Це означає, що 
інтелектуальна історія вивчає не просто 
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історію ідей, історію досягнень людського 
інтелекту, результатів інтелектуальної 
творчої діяльності, а й історію самої цієї 
діяльності, контекст, культурне середови-
ще, у якому вона здійснюється, історію 
поширення й сприйняття нових ідей. 

З цього приводу американський до-
слідник П. Гордон (P. Gordon) зауважував, 
що треба розрізняти терміни «історія ідей» 
та «інтелектуальна історія», які часто вжи-
вають як тотожні. На його думку, «історія 
ідей» – це доволі старомодна фраза, якою 
позначається наукова дисципліна, що 
розглядає великомасштабні концепції в 
міру їх появи й трансформації в ході історії. 
Історик ідей створює історичний наратив 
навколо основної ідеї, а потім іде за роз-
витком і метаморфозою цієї ідеї, оскільки 
вона буде виявлятись у різних контекстах і 
часових вимірах. Інтелектуальна історія 
розглядає ідеї як історично зумовлені ха-
рактеристики світу, які краще зрозуміти в 
більш широкому контексті, будь то кон-
текст соціальної боротьби та інституційних 
змін, інтелектуальна біографія чи якийсь 
більш широкий контекст культурних або 
мовних диспозицій (Gordon).  

На нашу думку, пізнавальний потен-
ціал інтелектуальної історії може значно 
підвищити ефективність методологічного 
забезпечення дослідження історії педагогіч-
них ідей. 

У чому ж саме полягає її евристична 
цінність для історико-педагогічної науки? 

По-перше, інтелектуальна історія мо-
же вплинути на процедуру проблематиза-

ції в історико-педагогічному дослідженні. 
Досить часто проблема й відповідно пред-
мет дослідження, присвяченого вивченню 
історії педагогіки як науки, визначається 
надмірно узагальнено, нечітко й недостат-
ньо змістовно. Для їх позначення зазвичай 
використовують терміни «педагогічні по-
гляди», «педагогічна спадщина», «педаго-
гічна думка», які механічно об’єднують у 
цілісність різні ідеї, положення, концепції. 
Інтелектуальна історія звертає увагу на 

якість самої ідеї, тобто на її рівень, статус, 
місце в системі наукових знань. Предметом 
дослідження інтелектуальної історії може 
стати лише та педагогічна ідея або ідейний 
комплекс (ідеї-блоки), які спроможні відо-
кремитись, стати «автономною монадою», 
здатною мігрувати в часі й просторі.  

Такими автономними педагогічними 
ідеями можна вважати ідею природовідпо-
відності, культуровідповідності виховання, 
народності виховання, гуманізації навчаль-
но-виховного процесу, наочності навчання 
та інші, які, за висловом А. Лавджоя, 
«мандрували в часі» й у різні історичні 
періоди по-різному тлумачились та викорис-
товувались у різних комбінаціях. 

По-друге, важливим завданням інте-
лектуальної історії є розуміння вираженої 
в історико-педагогічному тексті ідеї. Для 
цього, як зазначав Чень Синь, необхідно 
виявити в усіх конкретних деталях кон-
текст, у якому ця ідея виникла, обмеження, 
які ця ідея як форма накладає на історич-
ний текст, і викликаний цими обмеженнями 
вплив «об’єктивної історії» на стан 
суб’єкта, який сприймає (Чень Синь, 2005, 
с. 32). 

Як відомо, в історіографії існує два 
підходи до вивчення розвитку науки – 
екстерналізм та інтерналізм. Прибічники 
екстерналізму (Б. Гессен, Д. Бернал, 
Дж. Холдейн, Е. Цильзель та ін.) вважають, 
що розвиток наукового знання зумовлений 
переважно зовнішніми чинниками (еконо-
мічними, соціальними, культурними), а ін-
терналісти (А. Койре, І. Лакатос, К. Поп-
пер, Б. Рассел, П. Россі, Р. Холл, П. Фейера-
бенд), навпаки, визнають рушійною силою 
розвитку науки чинники, пов’язані з 
внутрішньою природою наукового знання 
(потреби самої науки, проблеми, логіка їх 
вирішення) (Лебедев, 2011, с. 233). 

Обґрунтування означених позицій 
відіграло позитивну роль в історії науки, 
оскільки при вивченні інтелектуальних 
процесів стали звертати увагу і на зміст 
ідей, теорій, концепцій, і на історичний 



Освіта та педагогічна наука № 2 (171), 2019     73

контекст їх виникнення, існування, сприй-
няття та поширення. Проте як наслідок ви-
никла проблема й дискусія про співвідно-
шення між внутрішнім і зовнішнім аспек-
тами історії ідей, тобто між змістом мис-
лення, який знайшов утілення в тексті, і 
соціальним контекстом творчості. 

Інтелектуальна історія відмовляється 
від крайнощів екстерналізму й інтерналізму 
й намагається подолати дихотомію 
«внутрішнього» та «зовнішнього», змісту й 
конкретних умов інтелектуальної діяльнос-
ті. Для цього пропонується інтегрувати 
зміст і контекст шляхом фокусування уваги 
не на ученнях, теоріях, концепціях, а пе-
редусім на проблемах, на вирішення яких 
вони спрямовані. Саме це дозволить вклю-
чити ідеї і тексти в історичний контекст і 
розглядати ці ідеї як реакцію дослідника на 
виклик контексту, отримати уявлення про 
породження тієї чи тієї ідеї, зрозуміти ідею 
або текст як подію, результати якої визна-
чаються і розумовим процесом, і зовніш-
німи обставинами. З цього приводу Дж. Лі-
вайн зауважував, що об’єднання ідеї, тексту 
й контексту дозволить показувати думку в 
динаміці – як відповідь на конкретні про-
блеми й мінливі ситуації  (Ливайн, 2005, 
с. 51). 

Отже, для розуміння вираженої в 
історико-педагогічному тексті ідеї увага 
дослідника повинна зосереджуватись, ско-
ріше, не на власне теоріях або ідеях як та-
ких, а на вивченні проблем, що реально 
стояли перед ученими в конкретний істо-
ричний період, на дослідженні практик і 
стратегій, які були залучені в постановку й 
вирішення цих проблем. Розгляд педа-
гогічної ідеї в контексті часу передбачає 
також установлення зв’язків з тим, що було 
до неї, із тим, що відбувалося після. 

Саме таке поєднання педагогічної ідеї 
з історичним контекстом забезпечить 
розуміння її сутності й історичного тексту, 
у якому вона викладена. 

По-третє, до простору інтелектуальної 
історії включається не лише виникнення 

ідей, а й їх поширення і в синхронному, і в 
діахронному вимірі (Репина, 2008, с. 10). 
Урахування цієї особливості інтелекту-
альної історії є дуже важливим для істори-
ко-педагогічних досліджень, присвячених 
вивченню історико-педагогічних ідей, 
оскільки воно передбачає охоплення не 
лише видатних педагогів, а й авторів друго-
го та третього планів, яких уважають 
послідовниками й поширювачами їхніх 
здобутків. При цьому, як уже зазначали, 
необхідно розглянути педагогічні ідеї, що 
досліджуються, в інших інтелектуальних 
контекстах: з одного боку, забезпечити 
певну глибину історичної ретроспективи, 
тобто знайти попередників, або фундаторів 
ідей, з іншого – визначити перспективи 
їхнього подальшого розвитку. Така логіка 
(попередній стан науки – сучасність – пер-
спективи подальшого розвитку науки) при-
зведе до створення «інтелектуальної генеа-
логії» й дозволить глибше зрозуміти сут-
ність ідей та їхній вплив на розвиток педа-
гогічної науки. 

Зауважимо, що в історико-педагогіч-
них працях зазвичай розглядають передумо-
ви розвитку педагогічного явища, історія 
якого досліджується, й окреслюються його 
перспективи. Проте це робиться надмірно 
узагальнено й формально і, перш за все, для 
встановлення причинно-наслідкових зав’яз-
ків та відтворення лінійного розвитку 
освіти й педагогічної науки. Інтелектуальна 
ж історія намагається відмовлятись від кау-
зального пояснення й віддає перевагу кон-
текстуальним підходам, в основі яких ле-
жить так зване телеологічне пояснення 
(пояснення з погляду доцільності або 
цільове пояснення). Г. Х. фон Врігт під-
креслював, що каузальне пояснення вказує 
переважно на минуле, і типовою мовною 
конструкцією, яку воно використовує, є: 
«Це відбулося, тому що відбулося те». Як 
наслідок, установлюється номічний (зако-
номірний) зв’язок між фактором-причиною 
і фактором-наслідком. Телео-логічне пояс-
нення вказує на майбутнє й використовує 
іншу мовну конструкцію: «Це трапилося 
для того, щоб відбулося те». При цьому те-
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леономія і телеономічне створює ефект ро-
зуміння, каузальність і каузальне – ефект 
пояснення (Вригт, 1986, с. 116 – 117).  

Як бачимо, телеологічне пояснення 
доцільно використовувати при дослідженні 
історії педагогічної науки, оскільки його 
можна застосовувати лише для суб’єктів, 
які мають свободу волі (свободу волі мають 
автори педагогічних текстів), і воно забез-
печує розуміння викладених у цих текстах 
ідей. При вивченні історії школи можуть 
використовуватись і каузальні пояснення. 

По-четверте, у центрі уваги інтелек-
туальної історії перебувають не тільки ре-
зультати професійної діяльності вченого,   
а й весь творчий процес, спрямований на 
створення того чи того інтелектуального 
продукту (Кузоро, 2015, с. 95). Урахування 
цього при дослідженні історії педагогічної 
науки дасть змогу зануритись у «творчу ла-
бораторію» вченого, у коло його наукових 
інтересів, сферу життєвих обставин, з’я-
сувати особливості інтелектуальної культу-
ри того часу і як наслідок наблизити до-
слідника до більш глибокого й точного ро-
зуміння історичних текстів. 

Отже, історико-педагогічна наука, яка 
досліджує розвиток педагогічних ідей, 
належить до інтелектуальної історії, спря-
мованої на вивчення всіх видів творчої 
діяльності людини в історичному й соціо-
культурному контекстах. Використання 
пізнавального потенціалу інтелектуальної 
історії сприятиме методологічному онов-
ленню історії педагогіки, розширить до-
слідницький простір та наукові уявлення 
про її статус, призначення й особливості як 
самостійної галузі знань.  

Інтелектуальна історія дасть змогу 
вдосконалити процедуру проблематизації в 
історико-педагогічному дослідженні, за-
безпечить на основі контекстуального під-
ходу адекватність розуміння вираженої в 
педагогічному тексті ідеї, дозволить про-
стежити педагогічні ідеї в історичній ди-
наміці (виникнення, поширення, тран-
сформації, перспективи подальшого ро-
звитку), сприятиме з’ясуванню не лише 
сутності ідей як отриманих наукових ре-
зультатів, а й особливостей інтелектуальної 
діяльності, спрямованої на їх створення. 
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*** 

Ваховський Л. Ц. Історія педагогіки 

як інтелектуальна історія 

У статті розглянуто особливості вико-
ристання пізнавального потенціалу інте-
лектуальної історії в сучасних історико-
педагогічних розвідках. 

Показано, що предметом дослідження 
інтелектуальної історії є не просто історія 
ідей, історія досягнень людського інте-
лекту, результатів інтелектуальної творчої 
діяльності, а й історія самої цієї діяльності, 
соціальний контекст, культурне середови-
ще, у якому вона здійснюється, історія по-
ширення й сприйняття нових ідей.  

Евристична цінність інтелектуальної 
історії полягає в сприянні методологічному 
оновленню історії педагогіки, розширенні 
дослідницького простору та розвитку нау-
кових уявлень про її статус, призначення й 
особливості як самостійної галузі знань на 
сучасному етапі. Інтелектуальна історія дає 
змогу вдосконалити процедуру проблема-
тизації в історико-педагогічному дослід-
женні, забезпечити на основі контекстуаль-
ного підходу й телеологічного пояснення 
адекватність розуміння вираженої в педа-
гогічному тексті ідеї, дозволить простежи-
ти педагогічні ідеї в історичній динаміці 
(виникнення, поширення, трансформації, 
перспективи подальшого розвитку), сприя-
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тиме з’ясуванню не лише сутності педа-
гогічних ідей як отриманих наукових ре-
зультатів, а й особливостей інтелектуаль-
ної культури того чи того періоду, інтелек-
туальної діяльності, спрямованої на їх 
створення. 

Ключові слова: історія ідей, інте-
лектуальна історія, контекст, екстерналізм, 
інтерналізм, телеологічне пояснення. 

Ваховский Л. Ц. История педагоги-

ки как интеллектуальная история 

В статье рассмотрены особенности 
использования познавательного потенциала 
интеллектуальной истории в современных 
историко-педагогических исследованиях. 
Показано, что предметом изучения интел-
лектуальной истории является не просто 
история идей, история достижений челове-
ческого интеллекта, результатов интеллек-
туальной творческой деятельности, но и 
история самой этой деятельности, социаль-
ный контекст, культурная среда, в которой 
она осуществляется, история распростра-
нения и восприятия новых идей. 

Эвристическая ценность интеллекту-
альной истории заключается в содействии 
методологическому обновлению истории 
педагогики, расширении исследовательско-
го пространства и развитии научных пред-
ставлений о ее статусе, назначении и осо-
бенностях как самостоятельной отрасли 
знаний. Интеллектуальная история позво-
ляет усовершенствовать процедуру про-
блематизации в историко-педагогическом 
исследовании, обеспечить на основе кон-
текстуального подхода и телеологического 
объяснения адекватность понимания выра-
женной в педагогическом тексте идеи, по-
зволит проследить педагогические идеи в 
исторической динамике (возникновение, 
распространение, трансформации, перспек-
тивы дальнейшего развития), будет способ-
ствовать выявлению не только сущности 
педагогических идей как полученных науч-
ных результатов, но и особенностей интел-
лектуальной культуры того или иного пе-
риода, интеллектуальной деятельности, 
направленной на их создание. 

Ключевые слова: история идей, ин-
теллектуальная история, контекст, экстер-
нализм, интернализм, телеологическое объ-
яснение. 

Vakhovskyi Leonid. History of Peda-

gogy as Intellectual History. 

The article considers specific features of 
using cognitive potential of intellectual history 
in modern historical and pedagogical research. 
It has been demonstrated that the subject of in-
tellectual history research is not just the histo-
ry of ideas, the history of achievements of hu-
man intelligence, the results of intellectual 
creativity, but also the history of the activity 
itself, the social context, the cultural environ-
ment in which it is carried out, the history of 
dissemination and perception of new ideas. 

The heuristic value of intellectual history 
is the facilitation of methodological updating 
of history of pedagogy, expansion of the re-
search field and development of scientific ide-
as about its status, purpose and features as of 
an independent branch of knowledge. Intellec-
tual history makes it possible to improve the 
problematization procedure in historical and 
pedagogical research, to ensure on the basis of 
a contextual approach and teleological expla-
nation the adequacy of understanding of an 
idea expressed in a pedagogical text, to trace 
pedagogical ideas in historical dynamics (their 
emergence, dissemination, transformation, and 
prospects for further development). It can also 
contribute to revealing not only the essence of 
pedagogical ideas as the scientific results ob-
tained, also the features of intellectual culture 
of a particular period and intellectual activity 
aimed at creating those ideas. 

Keywords: history of ideas, intellectual 
history, context, externalism, internalism, tele-
ological explanation. 
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