
 
 

 

ISSN 2227-2844 
 
 

 
 

  
ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 
 

 
№ 2 (333) ЛЮТИЙ 
 
2020 
 



 
 

 

 

ВІСНИК 
 

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

 
№ 2 (333) лютий 2020 

 
Частина І 

 
 
 
 
 
 

Засновано в лютому 1997 року 
Свідоцтво про реєстрацію:  
серія КВ № 14441-3412ПР, 

видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. 
 

Збірник наукових праць внесено до переліку 
наукових фахових видань України 

(педагогічні науки) 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 793 від 04.07.2014 р. 

 

Журнал включено до переліку видань реферативної бази даних 
«Україніка наукова» (угода про інформаційну співпрацю  

№ 30-05 від 30.03.2005 р.) 
 

Рекомендовано до друку на засіданні вченої ради 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 8 від 01 березня 2020 року) 
 

Виходить чотири рази на рік 



 
 

 

Засновник і видавець – 
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ 

 
Головний редактор:  
Семеріков С. О. – доктор педагогічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний 
університет, професор кафедри інформатики та прикладної математики (Україна) 
 
Заступники головного редактора: 
Караман О. Л. – доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка», директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології 
(Україна) 
Набока О. В. – доктор історичних наук, доцент, ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», завідувач кафедри історії України (Україна) 
Шехавцова С. О. – доктор педагогічних наук, професор, ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», декан факультету іноземних мов (Україна) 
 
Відповідальні редактори: 
Юрків Я. І. – кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка», доцент кафедри соціальної педагогіки (Україна) 
Забудкова О. А. – кандидат історичних наук, ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», старший викладач кафедри історії України (Україна)  
Кокнова Т. А. – кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка», доцент кафедри романо-германської філології (Україна) 
 
Члени редакційної колегії: 
Бабіч В. І. – доктор педагогічних наук, доцент, ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка», завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту (Україна) 
Власенко К. В. – доктор педагогічних наук, професор, Донбаська державна машинобудівна 
академія, завідувач кафедри математики та моделювання (Україна) 
Глуховцева К. Д. – доктор філологічних наук, професор, ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», завідувач кафедри української філології та загального 
мовознавства (Україна) 
Дмитренко В. І. – доктор філологічних наук, професор, Криворізький державний педагогічний 
університет, професор кафедри української та світової літератур (Україна) 
Заблоцький В. В. – доктор наук з державного управління, професор, ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», директор навчально-наукового інституту 
публічного управління, адміністрування та післядипломної освіти (Україна) 
Кобзар О. І. – доктор філологічних наук, професор, Полтавський університет економіки й 
торгівлі, професор кафедри ділової іноземної мови (Україна) 
Кушнірова Т. В. – доктор філологічних наук, професор, Полтавський національний технічний 
університет імені Юрія Кондратюка, професор кафедри германської філології та перекладу 
(Україна) 
Литвин М. Р. – доктор історичних наук, професор, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, завідувач відділу (Україна) 
Лукасевіч-Велеба Й. – доктор педагогічних наук, Академія спеціальної педагогіки імені Марії 
Гжегожевської, професор педагогічного факультету (Республіка Польща) 
Любимова С. А. – кандидат філологічних наук, доцент, Київський національний лінгвістичний 
університет, докторант кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені проф. 
О. М. Мороховського (Україна) 
Михальський І. С. – доктор історичних наук, професор, ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», завідувач кафедри всесвітньої історії та міжнародних 
відносин (Україна) 
Моісеєнко О. Ю. – доктор філологічних наук, професор, Національний університет «Києво-
Могилянська академія», професор кафедри англійської мови (Україна) 
Нефьодов Д. В. – доктор історичних наук, доцент, Миколаївський національний університет 
імені В. О. Сухомлинського, доцент кафедри історії (Україна) 



 
 

 

Полулященко Ю. М. – кандидат педагогічних наук, доцент, ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка», директор навчально-наукового інституту фізичного 
виховання і спорту (Україна) 
Прошкін В. В. – доктор педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка, 
професор кафедри компʼютерних наук і математики (Україна) 
Саєнко В. Г. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка», доцент кафедри олімпійського та 
професійного спорту (Україна) 
Священко З. В. – доктор історичних наук, професор, Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, професор кафедри всесвітньої історії та методик навчання 
(Україна) 
Си Цзюньцінь – доктор філологічних наук, професор, Ланьчжоуський університет, факультет 
російської мови та літератури (КНР) 
Ткачук В. В. – кандидат педагогічних наук, Криворізький національний університет, асистент 
кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки (Україна) 
Хахула Л. І. – кандидат історичних наук, доцент, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича 
НАН України, старший науковий співробітник (Україна) 
Юган Н. Л. – доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, професор кафедри іноземних мов (Україна) 

 
Редакційні вимоги до технічного оформлення статей  

Редколегія «Вісника» приймає статті обсягом 5 – 7 сторінок через 1 інтервал, повністю підготовлених до 
друку. Статті подаються надрукованими на папері в одному примірнику з додатком диска. Набір тексту 
здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf) шрифтом № 12 (Times New Roman) на папері формату А-4; усі 
поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 3,8 см; верхній колонтитул – 1,25 см, нижній – 3,2  см.  

У верхньому колонтитулі зазначається: Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № ** (***), 2014.  
Статті у «Віснику» повинні бути розміщені за рубриками. Інформація про УДК розташовується у верхньому 

лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).  
Через рядок від УДК в лівому верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я по-батькові автора (повністю, 

шрифт жирний). На наступному рядку – учений ступінь, звання, посада, місце роботи; e-mail; ORCID ID 
(персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register). 

Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний).  
Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями; 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; формулювання цілей статті (постановка завдання); визначення 
методики дослідження (сукупність методів дослідження, їх основний зміст, характеристики і показники, які 
вони фіксують, та одиниці вимірювання); виклад основного матеріалу дослідження з певним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку. Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті, але графічно виділяти їх 
не треба. 

Посилання на цитовані джерела в тексті оформлюються таким чином: у круглих дужках зазначається 
прізвище автора, та рік видання роботи (наприклад, Шумська, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька 
джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою (наприклад, Афанасьєва, 2016; Богданова & Саннікова, 
2015; Moore, 2006). Якщо використовуються цитати, статистика тощо, то слід вказати номер сторінки 
посилання (Афанасьєва, 2016, с. 46; Bruner, 2012, p. 24). 

Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після заголовку „Список використаної 
літератури” (без двокрапки) у порядку цитування й оформлюються відповідно до ДСТУ 8302:2015. 
Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її 
назви) виділяється жирним шрифтом. 

Для коректного індексування публікацій наукометричними системами після «Списку використаної 
літератури» необхідно навести References. Посилання в References мають бути оформлені латиною; для 
кириличних цитувань слід транслітерувати імена авторів та назви видань; останні  також слід навести в 
англійському перекладі в [ ] з зазначенням мови оригіналу в дужках, наприклад, [in Russian], [in Ukrainian] 
Назви періодичних видань слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером 
реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на кириличні. Цитування в References 
мають бути оформлені за стандартом APA.  

Статтю заключають 3 анотації обсягом 1600-1800 знаків (українською, російською та англійською мовами) із 
зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3–5 термінів). 

Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).  
На окремому аркуші подається довідка про автора: (прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи, посада, звання, 

учений ступінь; адреса навчального закладу (повністю), домашня адреса; e-mail та номери телефонів (службовий, 
домашній, мобільний) трьома мовами (українською, російською та англійською). 

 
© ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2020



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

3

ЗМІСТ 
 

 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ  
1. Васильєва С. О. Підготовка вчителів у 50-60 роки ХХ ст……. 5 
2. Мороз Я. Е. Систематизація науково-педагогічної спадщини 

Бориса Коротяєва………………………………………………… 
 
16 

3. Тєтєрєв В. О. Соціально-економічні передумови самостійної 
роботи студентів з використанням e-learning в Україні……….. 

 
21 

  
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

4. Myhovych I. V. The impact of the ERASMUS+ programme on 
the internationalization of higher education in Ukraine…………… 

 
28 

5. Бадер С. О. Технологія навчального тренінгу як засіб 
формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх 
вихователів ЗДО………………………………………………….. 

 
 
39 

6. Безбородих С. М. Технологія формування конкуренто-
спроможності у майбутніх педагогів…………………………… 

 
47 

7. Варяниця Л. О. Системний аналіз категорії «дизайн-
мислення»…………………………………………………………. 

 
54 

8. Вікторенко І. Л., Горобець Л. В., Чернишова І. В. 
Реалізація конструктивістського підходу в підготовці 
майбутніх учителів (на прикладі навчання природничих 
дисциплін та методики їх викладання в початковій школі)…… 

 
 
 
63 

9. Гліченко О. О. Детермінанти академічної прокрастинації 
здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання…... 

 
78 

10. Гуцкало О. О., Бахмет М. Ю. Використання можливостей 
медіапростору для реалізації освітніх стандартів під час 
вивчення зарубіжної літератури………………………………… 

 
 
84 

11. Жамардій В. О., Гордієнко О. В. Проектування фітнес-
технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 
студентів…………………………………………………………... 

 
 
90 

12. Желанова В. В. Суб’єктний контекст професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи………………………... 

 
99 

13. Заїка А. Ю. Обґрунтування і реалізація методики підготовки 
майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності…... 

 
106 

14. Красносельська К. М. Творчий потенціал медіа мистецтва та 
його використання в сучасній художній практиці……………... 

 
113 

15. Кашинська О. Є. Аналіз досліджень з проблем підготовки 
фахівців для туризму та готельно-ресторанної справи (2014 –
 2019 рр.)………………………………………………………….. 

 
 
119 

16. Ли Вейхуа. Исследование моделей дистанционного обучения 
в Интернете в условиях глобализации………………………….. 

 
128 

17. Мордовцева Н. В. Теоретичні підходи до навчання культури 
мовлення майбутніх учителів початкових класів……………… 

 
138 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

4

18. Павлюк О. М. Особливості використання лекції-презентації в 
закладах вищої освіти в сучасних умовах……………………… 

 
147 

19. Починкова М. М. Роль методу моделювання в розробці 
системи формування критичного мислення майбутніх 
учителів початкової школи……………………………………… 

 
 
154 

20. Прошкін В. В. Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх 
магістрів природничих спеціальностей засобами цифрових 
технологій………………………………………………………… 

 
 
162 

21. Степаненко В. В. Підходи до класифікації наочних засобів у 
підготовці фахівців з технологій медичної діагностики та 
лікування………………………………………………………….. 

 
 
175 

22. Трухан А. В. Аналіз стану розробленості проблеми 
підготовки майбутніх учителів до надання фасилітативної 
педагогічної підтримки сімей в Україні……………………..….. 

 
 
184 

23. Цалапова О. М. Методичні аспекти вивчення біографії 
письменників у початкових класах……………………………... 

 
196 

24. Цибулько Л. Г., Пилипенко Г. С., Стародубцева Д. І. 
Особливості системи початкової освіти в Німеччині………….. 

 
206 

25. Шехавцов М. О. Обґрунтування педагогічної умови 
формування інформаційної культури в умовах інформаційно-
гібридної війни…............................................................................ 

 
 
216 

 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

5

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 
 
УДК 378.017-057„19” 
 
DOI: 10.12958/2227-2844-2020-2(333)-1-5-15 
 
Васильєва Світлана Олександрівна,  
доктор педагогічних наук, професор, доцент кафедри загальної 
педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного 
педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, м. Харків, Україна. 
sdf234@ukr.net 
https://orcid.org/0000-0001-5012-4835 

 
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У 50-60 РОКИ ХХ СТ. 

 
У останні десятиліття відбуваються суттєві зміни в галузі освіти, на 

сьогодні рівень знань учнів – українців, згідно до результатів 
міжнародного дослідження PISA є не досить високими. Реформування 
освіти відбувається в організації процесу навчання в середніх освітніх 
закладах, (впровадження нової української школи), значно змінилась 
система фінансування вишів, а саме принцип і порядок їх фінансування, 
ухвалено нову концепцію підготовки педагогічних кадрів. Проте у 
60 роки ХХ європейські країни вивчали та переймали наш досвід 
організації освітнього середовища, українці мали високі наукові 
досягнення в різних галузях науки, які в своїй основі залежали від 
підготовки педагогічних кадрів в 50-60-ти роки ХХ ст. Саме тому, 
вважаємо, за необхідне досліджувати історичний досвід та адаптувати до 
сучасних умов найкращі педагогічні ідеї минулого. Проте багато 
дослідників присвятили свої праці вивченню різних аспектів тісно 
пов’язаних з темою нашого дослідження. Так загальнопедагогічні 
підходи до аналізу сучасних реформаційних процесів у галузі підготовки 
й перепідготовки педагогічних кадрів дослджували: В. Бондар, І. Бех, 
Н. Бібік, М. Васильєва, В. Моляко, В. Лозова, О. Попова, 
М. Подберезський, В. Примакова, І. Прокопенко, О. Савченко, В. Шпак, 
Т. Яценко та інші. Висновки стосовно сучасної історико-педагогічної 
науки, які вказують на залежність мети, завдань, змісту професіоналізму 
вчителя, від історичних, економічних і соціальних умов розвитку 
суспільства, надали: Д. Багалій, Л. Березівська, В. Вихрущ, Л. Вовк, 
О. Гнізділова, Н. Гупан, Т. Завгородня, І. Зайченко, Л. Зеленська, 
С. Золотухіна, Г. Корнетов, В. Курило, З. Равкін, О. Сухомлинська, 
С. Чабанова, М. Чепіль, Л. Штефан, М. Ярмаченко та інші. Проте ми 
зосередили свою увагу на дослідженні підготовці вчителів у 50-60 роки 
ХХ ст. 
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Метою статті стало вивчення досвіду підготовки вчителя у  
50-60 роки ХХ століття та визначення ідей які можливо адаптувати для 
використання у сьогоденні.  

Методологічні основи дослідження стало теорія наукового пізнання 
про єдність процесів, взаємовплив і взаємозалежність явищ об’єктивної 
дійсності; наукові положення з філософії освіти, принципи єдності теорії 
та практики, історизму, детермінізму, діяльності, цілепокладання, 
інтегративності, полікультурності, які забезпечують об’єктивність 
вивчення предметів і явищ дійсності; положення філософії, соціології, 
психології, педагогіки про особистість, детермінованість її поведінки 
зовнішніми й внутрішніми чинниками.  

На основі вивчення архівних матеріалів (Зведений звіт педагогічних 
і учительських інститутів на початок 1953/54, 1954 р.; Народний 
комісаріат освіти УРСР з 21 січня 1919 р., 1919 р.; Відомості про пед. 
працівників загальних освітніх шкіл на початок 1953/54 н. р. 1954 р.; 
Зведений звіт педагогічних училищ 1953/54 н.р., 1954 р.; План розвитку 
установ народної освіти 1953-59 р., 1954 р.; План розвитку установ, 
1953 р.; Постанови Ради міністрів СРСР з питань народної освіти в УРСР 
від 7 березня – 6 листопада 1953 р., 1953 р.; Постанови та розпорядження 
Ради міністрів СРСР з питань народної освіти в УРСР (6 січня 1954 р. – 
31 грудня 1954 р.), 1954 р.; Стенограма ІІ зїзду вчителів Української РСР 
14-16 жовтня 1959 р., 1959 р.; Стенограма республіканської наради 
передовиків шкіл робітничої і сільської молоді про хід перебудови 
роботи шкіл робітничої і сільської молоді в світі рішень ХХІ з’їзду КПРС 
і закону про народну освіту 27-28 червня 1960 р., 1960 р.) зазначимо, що 
у 1950-их роках вищу педагогічну освіту надавали педагогічні та 
вчительські інститути. Також педагогічну освіту можливо було отримати 
в педагогічних училищах. Обов’язковою умовою вступу до вищих 
навчальних закладів було представлення характеристики від партійної, 
профспілкової, комсомольської, інших громадських організацій, 
керівників промислових підприємств або правління колгоспів. На основі 
конкурсного відбору зараховували найбільш гідних, підготовлених і 
здібних, тих, хто добре проявив себе на виробництві. Також надавали 
переваги особам, які мали стаж практичної роботи (Бабич С. В., 
Вікторов В. О., Заволока С. П., с. 210). 

Зазначимо, що до війни на території Україні вже була досить 
розгалужена мережа вищих навчальних закладів – 8 університетів, 
24 педагогічних інститутів, 23 учительських (Арсеньев А. М., 1953, с. 2). 
У 1950-ті роки в Україні мережа педагогічних вишів налічувала 
51 вищий педагогічний навчальний заклад. Про розвиток педагогічних 
навчальних закладів свідчать дані табл. 1. 

У ці роки планувалося збільшити кількість педагогічних інститутів, 
а мережа інших закладів, які надавали педагогічну освіту, скоротити. Про 
кількісний склад студентського контингенту педагогічних вишів свідчать 
дані таблиць 2-3. 
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Таблиця 1  
Мережа вищих та середніх спеціальних навчальних закладів 

Міністерства освіти УРСР (Міністерство освіти УРСР  
з 23 березня 1946 р. с. 13) 

Характер освіти і рівень 
вишу  

                                                                   Рік 

1952 1953 
(план) 

1954 
(проект) 

З відривом від виробництва 46 44 43 
Педагогічні інститути  27 32 34 
Учительські інститути 19 12 9 

Педагогічні ВНЗ та педагогічні інститути 22 9 9 
Педагогічні училища 77 78 77 

Відділи педагогічних інститутів 52 59 42 

 
Таблиця 2 

Кількісний склад студентського контингенту педагогічних 
вишів та педагогічних училищ 

Тип закладу 1951 1952 
(за планом) 

1953 
(очікування) 

Педінститути 6 522 7 000 8 500 
Учительські інститути 6 026 3 000 5 000 
Педучилища 8 637 8 000 8 000 

 
Таблиця 3 

Кількісний склад випускників педагогічних вишів 
та педагогічних училищ 

Тип закладу 1951 
(звіт) 

1952 
(план) 

1953 
(проект) 

Педінститути 3347 3900 4325 
Учительські інститути 4979 5600 5235 
Педучилища 7487 6900 6480 

 
Збільшення абітурієнтів педагогічних навчальних закладів дає 

підстави для висновку про підвищення в суспільстві престижності 
вчительської професії. 

Зазначимо, що попри те, що прийом абітурієнтів в педучилища за 
проектом планували зменшити, протягом 1951-1953 рр. кількість 
студентів у педагогічних училищах, порівняно з даними за період  
1946-1950 рр., збільшився на 45%.  

Деякі вчительські інститути у 1953 р. були реорганізовані у 
педагогічні інститути: Житомирський і Білоцерківський учительські 
інститути іноземних мов та Ізмаїльський, Осипенківський і Рівенський 
учительські інститути, всього п’ять закладів (План розвитку установ 
народної освіти 1953-59 р., с. 7–20). 

Згідно зі звітом «Про педагогічні й учительські інститути» (План 
розвитку установ народної освіти 1953-59 р.), підготовку спеціалістів на 
початок 1953/54 навч. року налічувалось 32 педагогічних інститути, 
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зокрема: Вінницький, Ворошиловградський, Дрогобицький, 
Житомирський, Запорізький, Ізмаїльський, Кам’янець-Подільський, 
Київський, Кременецький, Криворізький, Львівський, Луцький, 
Мелітопольський, Ніжинський, Одеський, Осипенківський, Полтавський, 
Рівненський, Сталінський, Станіславський, Сумський, Харківський, 
Херсонський, Черкаський педагогічні інститути; Білоцерківський, 
Дніпропетровський, Житомирський, Київський, Одеський, Харківський 
педінстути іноземних мов; Кіровоградський, Миколаївський інститути 
(План розвитку установ народної освіти 1953-59 р., с. 7–16). У 
педагогічних інститутах навчалося 7367 студентів. 

Про рівень професійної освіти, яку надавали педагогічні інститути 
на досліджуваному етапі, свідчить їх організаційна структура і зміст 
професійної підготовки. 

У більшості педагогічних інститутів діяли такі 
факультети/відділення, спеціальності і спеціалізації, як: математика та 
фізика, історія, російська мова та література, українська мова та 
література, іноземна мова (англійська, французька), природознавство, 
біологія/хімія, географія. У учительських інститутах, які були створені як 
відділи при педагогічних інститутах, а також в реорганізованих 
інститутах діяли такі самі факультети, як і в учительських інститутах, але 
факультет іноземних мов передбачав вивчення англійської та 
французької мов. За кількістю факультетів більш розширені знання 
надавали педагогічні інститути, відмінності стосувалися, передусім, у 
навчанні іноземних мов.  

На досліджуваному етапі у підготовці вчителів на перше місце 
висувалась виховна робота, створення колективу, а не передавання знань 
та проведення занять за розкладом, розкриття знань у житті, розвиток 
мислення учнів. До важливих характеристик цього етапу слід віднести 
завдання, поставлене перед учителями, – наблизити навчання до 
виробництва та життя. 

Як позитивний момент слід відзначити те, що від студентів 
вимагали вміння поєднувати навчання з суспільно корисною працею. Для 
оволодіння цим навиком у педагогічних інститутах значна увага 
приділялась практиці, яку студенти проходили в загальноосвітніх школах 
та інших навчально-виховних закладах. На І–ІІІ курсах студенти 
проходили практику без відриву від на навчання (тривалість практики 
7 тижнів), а на ІV–V курсах – з відривом від занять (31-33 тижні) 
(Зведений звіт педагогічних і учительських інститутів на початок 
1953/54., с. 10). Між ІІІ та ІV курсами студенти проходили практику в 
літніх таборах, учнівських бригадах тощо як піонервожаті, фізруки або 
вихователі (тривалість 4-6 тижнів). На ІV курсі організовувалась  
16-18-тижнева практика, на V курсі практиканти стажувалися переважно 
у сільських школах (Зведений звіт педагогічних і учительських 
інститутів на початок 1953/54, 1954 р., с. 11).  
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Крім того, за перші три роки навчання в педагогічному ВНЗ 
студенти опановували основи вихованої роботи з учнями молодшого та 
середнього віку, працюючи в школах, школах-інтернатах, будинках 
піонерів, дитячих кімнатах при домоуправліннях, на дитячих технічних 
станціях та станціях юних натуралістів (Зведений звіт педагогічних і 
учительських інститутів на початок 1953/54, 1954, с. 10). Починаючи з 
І курсу в педагогічних інститутах організовувались факультативні 
практикуми та кружкові заняття, метою яких був розвиток у студентів 
умінь і навичок вихованої роботи. На ІV та V курсах студенти працювали 
у восьмирічних школах різних типів класними керівниками.  

Слід підкреслити, що незважаючи на потреби країни у 
висококваліфікованих педагогічних кадрах, про лозунги партійних 
органів і органів управління освітою про соціальну роль учителя, 
кількість годин на вивчення педагогічних дисциплін була недостатньою. 
Так, у 1960 р. у педагогічних інститутах курсу педагогіки був 
розрахований на 100 г. (із них 50 лекційних). Для порівняння: у 1939 р. 
цей курс передбачав 120 г. (80 лекційних), у 1947 р. – 104 г. 
(70 лекційних) (Зведений звіт педагогічних і учительських інститутів на 
початок 1953/54, 1954, с. 10; Стенограма республіканської наради 
передовиків шкіл робітничої і сільської молоді про хід перебудови 
роботи шкіл робітничої і сільської молоді в світі рішень ХХІ з’їзду КПРС 
і закону про народну освіту 27-28 червня 1960 р., 1960). 

Аналізуючи звіти за досліджуваний період завідувачів кафедр 
педагогіки можемо виділити такі недоліки у педагогічній освіті: 
програми з педагогіки в ВНЗ не відповідали вимогам суспільства, ні 
підручники, ні методики, ні форми роботи, ні методи викладання не 
давали майбутньому вчителю чітких знань, необхідних в умовах нової 
побудови навчально-виховного процесу, матеріал не викликав інтересу в 
студентів. Гостро бракувало підручників і навчальних посібників з 
педагогіки та психології, а наявні мали багато недоліків. Так, у 
підручниках з педагогіки не було єдиної загальноприйнятої позиції щодо 
визначення педагогічних понять, недостатньо були розроблені 
методологічні основи педагогічної науки.  

Проілюструвати це можна різним трактуванням вченими такого 
важливого питання, як суть і алгоритм процесу засвоєння учнями знань 
та шляхи удосконалення цього процесу. Так, в підручнику Є. Горячкіна 
етапи пізнання трактувалися як стадії роботи на уроці, а в підручнику для 
вчительських інститутів «Педагогіка» І. Огороднікова 
(Огородников И. Т., 1953) і П. Шимбирєва, розглядали процес засвоєння 
учнями знань як дві складові процесу навчання ‒ сприйняття та 
осмислення, автори подають відомості про закріплення знань, але не 
виділяють його як особливий етап навчання, відносять до всього процесу 
навчання загалом, розглядаючи його як зв’язок із життям. У підручниках 
недостатньо приділялось видам навчальної діяльності учнів на уроці. 
Поза увагою авторів підручників з педагогіки залишались питання 
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засвоєння знань учнями в поєднанні з практикою. У підручнику 
Б. Єсипова і Н. Гончарова «Педагогіка», підручнику за загальною 
редакцією І. Каірова бракувало конкретних педагогічних фактів, для них 
характерний був схематизм.  

Ще одним фактором, який негативно позначався на 
професіональній підготовці вчителів було незнання іноземних мов 
викладачами. 

Отже, наліз архівних даних з проблеми дослідження дає підстави 
свідчити, що в 50-их ‒ першій половині 60-их рр. ХХ ст. спостерігається 
низка недоліків у підготовці майбутніх учителів. Крім уже зазначених 
вище, слід назвати такі: недостатня обізнаність педагогів з методикою 
навчання; відсутність постійної та систематичної взаємодії педагогічно-
професорського складу із практикою роботи в школі; відсутність 
комплексних досліджень проблеми виховання та навчання; неналежний 
рівень методичної підготовки вчителів; неглибокі та нестійкі знання 
студентів педагогічних ВНЗ щодо змісту шкільних підручників, програм, 
відсутність у студентів навичок та умінь, необхідних для реалізації 
шкільних програм середньої школи, особливо виховної роботі; суттєві 
проблеми в оволодінні студентами педагогічною технікою.  

Однієї з проблем досліджуваному етапі була відсутність 
факультетів, курсів у педагогічних інститутах, які б готували керівників 
шкіл. Про це було наголошено на ІІ з’їзді вчителів України. Учасниками 
з’їзду було запропоновано запровадити курс практичного керівництва 
школою. Ця пропозиція була реалізована після проведення в 1959 р. 
експерименту, котрий дав позитивні результати і полягав у проходженні 
випускниками педагогічних ВНЗ, які вже мали певний стаж роботи, 
півторамісячних підготовчих курсів, що давали можливість займати 
посаду директорів шкіл.  

Таким чином, в 50-60 роки ХХ століття актуалізується проблема 
підготовки й перепідготовки вчителів. Зазнали розвитку зміст, форми 
підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів; вони були 
зумовлені соціальним замовленням держави стосовно сільської школи та 
середньої освіти загалом. Оновлення змісту шкільної освіти, типів і 
структур загальноосвітніх шкіл у загальному контексті соціально-
економічного розвитку освіти були стимулюючими факторами для 
розвитку професійного статусу вчителів загальноосвітньої школи.  

Виходячи з вище зазначеного вважаємо, що позитивними ідеями які 
є актуальними і для сьогодення є: відбір найкращих до прийняття на 
навчання у педагогічні вузи; наявність рекомендаційного листа від 
закладу освіти, з місця роботи чи громади; при вступі у педагогічний 
виш, надавати перевагу тим, хто має практичний педагогічний досвід 
роботи. При організації навчального процесу перевага віддавалась 
вихованню та організації колективної роботи, що надавало вмінь 
працювати в команді, що є актуальним і для нашого часу. Наступним 
спрямуванням у підготовки педагогічних кадрів було наблизити 
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навчання до виробництва та життя, вважаємо, що сьогодні саме введення 
інтернатури при підготовки вчителя реалізує зазначене спрямування. Ще 
важливим напрямом підготовки вчителя була педагогічна практика. 
Зазначимо, що порівняно з кількою годин виділених на педагогічну 
практику сьогодні у ХНПУ імені Г. С. Сковороди порівняно з 
досліджуваним періодом є зменшеною. Зменшується кількість лекційних 
годин курсу «Педагогіка»: 1939 р. (пед. інститут.) цей курс передбачав 
80 лекційних годин, 1947 р. (пед. інститут.) – 70 лекційних годин; 1960 р. 
(пед. інститут.) – 50 лекційних годин, 2020 р. (ХНПУ імені 
Г.С. Сковороди) – 28 лекційних годин.  

Аналізуючи недоліки організації педагогічного процесу спільними 
для того часу і сьогоднішнього є: невідповідність програми з педагогіки 
вимогам суспільства, постійного удосконалення потребують підручники, 
методики, форми роботи, методи викладання, відсутність єдиної 
загальноприйнятої позиції щодо визначення педагогічних понять. Такий 
стан можемо пояснити вважаємо є низький рівень інтересу до навчання у 
студентів. Проблема яка залишається частково вирішеною і сьогодні є 
вільне володіння вчителями іноземними мовами. Проте таки проблеми як 
не достатня кількість підручників та методичного забезпечення на 
сьогодні вже є неактуальною завдяки створенню Інтернет мережі та 
електронних підручників. Вирішена проблема з підвищенням 
кваліфікації вчителів через створення мережі он-лайн курсів, інститутів 
які надають змоги підвищення кваліфікації вчителів. Отже, на початок 
ХХІ століття в педагогічний освіті існують проблеми які є невирішеним 
ще з 50-60 років ХХ століття, оскільки пов’язані з постійним прогресом у 
соціумі, можливо саме вони виступають рухомою силою розвитку освіти.  

Перспективами подальшого розвідку вважаємо є усвідомлення 
проблем у підготовці вчителів, розробці практичних кроків щодо їх 
вирішення, втілення нових освітніх технології спрямованих на 
удосконалення підготовки педагогічних кадрів, розробці новітніх форм 
співпраці між вишами та закладами середньої освіти.  
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Васильєва С. О. Підготовка вчителів у 50-60 роки ХХ ст. 
В умовах євроінтеграційних прагнень України, економічної та 

політичної глобалізації, стрімкого розвитку науки й техніки значно зростає 
соціокультурна роль учителя, оскільки він є гарантом майбутнього держави, 
готуючи нові покоління до виконання соціальних обов’язків, формує 
культуру молоді. Водночас в останні десятиліття в Україні змінився 
принцип і порядок фінансування на всіх рівнях, зменшилася державна 
підтримка освітніх установ. Саме тому вважаємо, за необхідне 
досліджувати історичний досвід та адаптувати до сучасних умов найкращі 
педагогічні ідеї минулого. Метою статті стало вивчення досвіду підготовки 
вчителя у 50-60 роки ХХ століття та визначення ідей які можливо 
використовувати для сьогодення. На основі вивчення архівних матеріалів 
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дійшли висновку, що позитивними ідеями які є актуальними і для 
сьогодення є: відбір найкращих до прийняття на навчання у педагогічні 
вузи; наявність рекомендаційного листа від закладу освіти, з місця роботи 
чи громади; при вступі у педагогічний виш, надавати перевагу тим, хто має 
практичний педагогічний досвід роботи. При організації навчального 
процесу перевага віддавалась вихованню та організації колективної роботи, 
що надавало вмінь працювати в команді, що є актуальним і для нашого 
часу. Наступним спрямуванням у підготовки педагогічних кадрів було 
наблизити навчання до виробництва та життя через організацію 
педагогічної практики з першого року навчання. Читання курсу лекцій з 
курсу «Педагогіка» у великому обсязі – 80 лекційних годин. Серед недоліків 
у організації педагогічного процесу які є спільними для того часу і 
сьогоднішнього: невідповідність програми з педагогіки вимогам 
суспільства, потреба у постійному удосконаленні підручників, методик, 
форм роботи, методів викладання, відсутність єдиної загальноприйнятої 
позиції щодо визначення педагогічних понять. Проте таки проблеми як не 
достатня кількість підручників та методичного забезпечення на сьогодні 
вже є неактуальною завдяки створенню Інтернет мережі та електронних 
підручників.  

Ключові слова: вчитель, підготовка вчителя, історія підготовки 
вчителів. 

 
Васильева С. А. Подготовка учителей в 50-60 года ХХ века 
В условиях евроинтеграционных стремлений Украины, 

экономической и политической глобализации, стремительного развития 
науки и техники значительно возрастает социокультурная роль учителя, 
поскольку он является гарантом будущего государства, готовя новые 
поколения к выполнению социальных обязанностей, формирует культуру 
молодежи. Именно поэтому считаем, необходимым исследовать 
исторический опыт и адаптировать к современным условиям лучшие 
педагогические идеи прошлого. Целью статьи стало изучение опыта 
подготовки учителя в 50-60 годы ХХ века и определения идей которые 
можно приминить в современности. На основе изучения архивных 
материалов пришли к выводу, что положительными идеями которые 
актуальны и для нашего времени является: отбор лучших к принятию на 
обучение в педагогические вузы; наличие рекомендательного письма от 
учебного заведения, с места работы или общества; при поступлении в 
педагогический вуз, отдавать предпочтение тем, кто имеет практический 
педагогический опыт работы. При организации учебного процесса 
предпочтение отдавалось воспитанию и организации коллективной 
работы, что формирует умения работать в команде, и является 
актуальным и для нашего времени. Одним из направлений в подготовке 
педагогических кадров было приблизить обучение к реалиям школы. 
Чтение лекций по курсу «Педагогика» было в большом объеме – 
80 лекционных часов. Среди недостатков в организации педагогического 
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процесса которые являются общими для прошлого времени и 
сегодняшнего: несоответствие программы по педагогике требованиям 
общества, потребность в постоянном совершенствовании учебников, 
методик, форм работы, методов преподавания, отсутствие единой 
общепринятой позиции по определению педагогических понятий. 
Однако, проблемы с недостатком учебников и методического 
обеспечения на сегодня уже неактуальна благодаря созданию Интернет 
сети и электронных ресурсов.  

Ключевые слова: учитель, подготовка учителя, история подготовки 
учителей. 

 
Vasylieva S. Preparation of Teachers in 50-60 Years of the XXth 

Century 
In the context of Ukraine’s European integration aspirations, economic 

and political globalization, the rapid development of science and technology, the 
sociocultural role of the teacher significantly increases, since he is the guarantor 
of the future state, preparing new generations for the fulfillment of social 
responsibilities, and forms the culture of youth. That is why we consider it 
necessary to study historical experience and adapt the best pedagogical ideas of 
the past to modern conditions. The aim of the article was to study the experience 
of teacher training in the 50-60 years of the twentieth century and the definition 
of ideas that can be applied in modern times. Based on the study of archival 
materials, we came to the conclusion that the positive ideas that are relevant for 
our time are: the selection of the best for admission to study at pedagogical 
universities; the presence of a letter of recommendation from an educational 
institution, from a place of work or society; when entering a pedagogical 
university, give preference to those who have practical pedagogical experience. 
When organizing the educational process, preference was given to education 
and organization of collective work, which forms the ability to work in a team, 
and is relevant for our time. One of the directions in the training of teachers was 
to bring learning closer to the realities of the school. Lectures on the 
“Pedagogy” course were in large volume – 80 lecture hours. Among the 
shortcomings in the organization of the pedagogical process that are common 
for the past and present: the mismatch of the pedagogy program with the 
requirements of society, the need for continuous improvement of textbooks, 
methods, forms of work, methods teaching, the lack of a single generally 
accepted position on the definition of pedagogical concepts. However, problems 
with the lack of textbooks and methodological support are no longer relevant 
today due to the creation of the Internet network and electronic resources.  

Key words: teacher, teacher training, history of teacher training. 
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ  

СПАДЩИНИ БОРИСА КОРОТЯЄВА 
 
Розбудова освітньої політики в країні вимагає не тільки 

запровадження нових технологій, а й зумовлюють необхідність в 
використанні вже апробованих традиційних підходів та методів. У 
зв’язку з цим все більший інтерес викликає діяльність визначних 
педагогів минулого, ідеї яких залишилися не до кінця дослідженими. 
Одним з таких яскравих представників педагогічної думки є Борис 
Коротяєв, відомий педагог, доктор педагогічних наук, професор. 

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що науково-
педагогічною спадщиною вчених цікавиться багато сучасних дослідників 
серед яких: В. Андрущенко, Л. Бахмач, Л. Вовк, Н. Гузій, Н. Дем’яненко, 
А. Коробченко, Г. Лесик, Л. Медвідь, Г. Панук, О. Падалка, 
Н. Побірченко, А. Сбруєва, М. Стельмахович, О. Сухомлинська, 
Н. Терентьєва, Д. Федоренко та інші. 

Посилання на праці Бориса Коротяєва знаходимо в дослідженнях 
С. Головко (2006), Є. Коротаєвої (1997), В. Курило (2000), Г. Міненко 
(2010), В. Чепіги (2017), І. Чепіги (2017), С. Чугай (2017) та ін. 

Метою нашого дослідження є систематизація науково-педагогічної 
спадщини Бориса Коротяєва. Для цього ми обрали хронологічний підхід, 
який в свою чергу дає можливість об’єктивно досліджувати наукову 
діяльність в хронологічній послідовності, вивчати досвід вченого, 
визначати еволюцію його педагогічної думки і професійний розвиток 
об’єкта дослідження.  

Наукові праці вченого систематизовані за змістом і класифікуються 
на монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації, наукові 
статті та тези (див табл. 1). 

Таблиця 1 
Систематизація науково-педагогічної спадщини  

Бориса Коротяєва за змістом 
Монографії Педагогика на распутье (1996); Школа преодоления и самосозидания 

(1999); Краматорский экономико-гуманитарный институт – новая 
генерация вузов Украины. Взгляд в прошлое, настоящее, будущее 
(2001); Восхождение: коллект. монография (2003); Диалектика 
«недостающего» и «избыточного» в образовательном пространстве: 
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коллект. монография (2006); Педагогічна філософія: колект. монографія 
(2010); Теория педагогической философии – руководство к действию 
(из личного опыта) (2012); Взгляд в будущее высшего образования с 
позиций педагогической философии (2013).

Навчальні 
посібники, 
методичні 
рекомендації 

Учение – процесс творческий (1980,1989); Педагогика как совокупность 
педагогических теорий (1986); Педагогiка у питаннях, вiдповiдях та 
прогностичних очiкуваннях (2000); Избранные педагогические 
сочинения: [в 3 т.] (2006) та ін. 

Наукові 
статті, тези 

Об организации общешкольного коллектива (1956); О педагогических 
целях общественно полезного труда школьников (1959); К проблеме 
дифференцированного подхода в обучении (1963); Психология приходит 
на урок (1964); Вооружать учащихся методом познания учебного 
предмета (1965); О репродуктивных и продуктивных методах познания 
(1966); За повышение уровня руководства формированием нравственных 
качеств (1967); О некоторых психофизиологических механизмах 
репродуктивного и творческого познания в учебном процессе (1969); 
Взаємозв’язок репродуктивної і творчої діяльності при засвоєнні знань 
(1969); Методи навчально-пізнавальної діяльності учнів (1971); Методы 
познания в учебном процессе (1971); Обучение приёмам умственной 
деятельности (1971); Проблема формирования методов учебно-
познавательной деятельности в процессе изучения основ наук (1974); К 
проблеме преобразования науки в учебный предмет (1976); Методы 
обучения основам наук и познавательная деятельность учащихся (1977); 
Проблема структурирования и укрупнения дидактических единиц 
усвоения (1982); Роль педагогической теории в подготовке учителя 
(1985); О соотношении образовательного и нравственного уровней в 
подготовке учителя (1986); Спроба структурування у викладанні курсу 
педагогіки (1986); Авторский почерк: [О пробл. орг. нар. образования], 
Ищу единомышленников: [О проектах обновления учеб. планов и прогр. 
сред. шк.] (1987); Общие принципы формирования и построения 
учебного плана в рамках предусмотренной номенклатуры учебных 
предметов и выхода на государственные экзамены по определению 
уровня подготовленности специалиста (1988); Якій бути сучасній 
педагогіці (2004); Отслеживать не ошибки в учении, а успехи и 
достижения – таков ответ на вызовы современной жизни и времени 
(2012) 

 
Досліджуючи великий літературний масив наукового доробку 

Бориса Коротяєва, можна сказати, що вчений цікавився широким і 
різноманітним колом проблем, серед яких: загальна педагогіка, зокрема, 
дидактичні принципи та теорія виховання, організація загальноосвітньої 
школи та вищої освіти, педагогічна філософія (див табл. 2). 

Таблиця 2 
Систематизація науково-педагогічної спадщини  

Бориса Коротяєва за проблематикою 
Теорія виховання  О воспитании характера (1962); О детском самоуправлении 

(1962); К вопросу соотношения убеждения с упражнением в 
нравственном воспитании учащихся (1963); Убеждение и 
упражнение в нравственном воспитании учащихся (дис.) (1964); 
За систему виховної роботи (1966), За повышение уровня 
руководства формированием нравственных качеств. За систему 
воспитательной работы (1967) та ін. 
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Дидактика Изучение психофизиологических особенностей школьника 
ииспользование полученных данных в методике обучения 
(1965); Деякі засоби навчання прийомам логічного мислення 
(1969); Вчити оволодівати знаннями (1970); Способы 
оптимизации усвоения учащимися знаний (1972); Обучение 
учащихся познавательной деятельности – необходимое условие 
их подготовки к самообразованию (1976); Общая структура 
объекта и предмета педагогики и принципы дидактики (1981); 
Использование концепции укрупнения дидактических единиц 
усвоения в создании учебных пособий по педагогике (1987) та 
ін. 

Організація 
середньої і вищої 
освіти  

Погляд на приватну освіту зсередини (2001); Диалектика 
«недостающего» и «избыточного» в образовательном 
пространстве: коллект. монография (2006); Нова парадигма 
освіти і наступність профільної школи та вимоги навчального 
закладу (2008); Образование – точка отсчета (2010) та ін. 

Педагогічна 
філософія  

Педагогічна філософія: колект. монографія (2010); Теория 
педагогической философии – руководство к действию (из 
личного опыта) (2012); Взгляд в будущее высшего образования 
с позиций педагогической философии (2013)  

 
Систематизація науково-педагогічної спадщини Бориса Коротяєва 

за різними критеріями дозволила отримати уявлення про різноплановість 
інтересів вченого. А цей унікальний перелік наукових творів, є 
невичерпаним джерелом знань, досвіду, теоретичних і практичних 
навичок, які не тільки не втратили своєї значущості, а ще й допомагають 
сучасним науковцям досліджувати різноманітні питання освітнього 
процесу.  

Наше наступне дослідження буде присвячене подальшому 
вивченню науково-педагогічної спадщини Бориса Коротяєва.  
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Мороз Я. Е. Систематизація науково-педагогічної спадщини 

Бориса Коротяєва 
Стаття присвячується науково-педагогічній спадщині видатного 

вченого Бориса Коротяєва. У ній надається чітке обґрунтування 
доцільності нашої наукової розвідки з приводу цього питання. Значна 
кількість вчених, що посилаються на Бориса Коротяєва, свідчить про 
актуальність засад і використання його педагогічних ідей сучасними 
науковцями. 

У статті представлена систематизація науково-педагогічних праць 
вченого в хронологічній послідовності за наступними критеріями: зміст 
та проблематика. За змістом науково-педагогічна спадщина Бориса 
Коротяєва класифікується на монографії, навчальні посібники, методичні 
рекомендації, наукові статті. Проблеми, які підіймаються в наукових 
творах Бориса Коротяєва стосуються загальної педагогіки, дидактики, 
теорії виховання, організації роботи середньої і вищої шкіл, а починаючи 
з початку 2000-х років, він висвітлює в своїх книгах тему педагогічної 
філософії.  

Ключові слова: науково-педагогічну спадщину, Борис Коротяєв, 
систематизація, класифікація. 

 
Мороз Я. Э. Систематизация научно-педагогического наследия 

Бориса Коротяева 
Статья посвящается научно-педагогическому наследию 

выдающегося ученого Бориса Коротяева. В ней предоставляется четкое 
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обоснование целесообразности нашей научной разведки по этому 
вопросу. Значительное количество ученых, ссылающихся на Бориса 
Коротяева, свидетельствует об актуальности принципов и использования 
его педагогических идей современными учеными. 

В статье представлена систематизация научно-педагогических 
трудов ученого в хронологической последовательности по следующим 
критериям: содержание и проблематика. По содержанию научно-
педагогическое наследие Бориса Коротяева классифицируется на 
монографии, учебные пособия, методические рекомендации, научные 
статьи. Проблемы, которые поднимаются в научных произведениях 
Бориса Коротяева относятся к общей педагогике, дидактике, теории 
воспитания, организации работы средней и высшей школ, а начиная с 
2000-х годов, он освещает в своих книгах тему педагогической 
философии. 

Ключевые слова: научно-педагогическое наследие, Борис Коротяев, 
систематизация, классификация. 
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The article is dedicated to the scientific and pedagogical heritage of the 

outstanding scientist Boris Korotyaev. It provides a clear justification for the 
appropriateness of our scientific intelligence on this issue. A significant 
number of scholars citing Boris Korotyaev testifies to the relevance of the 
principles and the use of his pedagogical ideas by modern scholars. 

The article presents the systematization of the scientifically-pedagogical 
works of a scientist in chronological sequence according to the following 
criteria: content and problems. According to the content, the scientific and 
pedagogical heritage of Boris Korotyaev is classified into monographs, study 
guides, methodological recommendations, and scientific articles. The 
problems that are addressed in the scientific works of Boris Korotyaev relate 
to general pedagogy, didactics, the theory of education, the organization of 
work of secondary and higher schools, and since the 2000s, he has covered the 
topic of pedagogical philosophy in his books. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  
E- LEARNING В УКРАЇНІ 

 
Суспільство сьогодення увійшло в новий етап свого розвитку, коли 

інформаційні процеси стають однією з найважливіших складових 
життєдіяльності людини, тому на етапі розвитку освіти стала актуальною 
проблема пошуку нових форм організації навчального процесу. Сучасна 
система вищої освіти переживає великі зміни, що приводять до 
вдосконалення і появи нових освітніх технологій. Вищі навчальні 
заклади повинні активно позиціонувати свій внесок в інноваційний 
процес, соціальний розвиток і розробляти інноваційні технології, які 
забезпечать формування професійних умінь у студентів. В даний час 
зростає кількість інформації, яка так необхідна для отримання, розуміння 
і засвоєння рівнів освіти. Це спричинило впровадження інформаційних 
технологій в освіту і формування окремого виду навчання – 
дистанційного.  

Сучасне навчання за своїм змістом є процесом набуття людиною 
низки компетентностей та досягнення нею високого рівня розуміння 
навколишньої дійсності у всій багатоманітності її форм та проявів, а 
також самої себе як суб’єкта й об’єкта цієї дійсності. Формулювання 
змісту та призначення навчальної діяльності дозволяє освітній системі 
незмінно виконувати покладені на неї трансісторичні функції – навчати 
новому (невідомому) та сприяти розумінню того, що раніше перебувало 
на лінії лімінальності або й поза нею. 

Питанням соціально-економічних передумов самостійної роботи 
студентів з використанням e-learning в Україні займалися такі вітчизняні 
науковці: Л. Корсунська, В. Поздняков, М. Михайліченко, Я. Рудик, 
Г. Іванченко та інші. Попри це, питання соціально-економічних 
передумов самостійної роботи студентів з використанням електронного 
навчання залишається маловивченим, унаслідок чого актуалізується 
детальне дослідження цієї проблеми.  

Метою статті є аналіз розвитку самостійної роботи студентів з 
використанням e-learning освіти в Україні.  
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E-learning (від англ. Electronic learning – електронне навчання) –
система електронного навчання, синонім таких термінів, як електронне 
навчання, дистанційне навчання, навчання із застосуванням комп’ютерів, 
мережне навчання, віртуальне навчання за допомогою інформаційно-
комунікаційних, електронних технологій. Електронне навчання – це нова 
філософія навчання, котру називають розумним навчанням. Розумне 
навчання робить процес навчання ефективним за рахунок переносу 
навчального процесу в електронне середовище, а це, в свою чергу, надає 
можливість доступу кожному, розширення кількості бажаючих навчатися 
з будь-якого місця і у будь-який час. 

З цією метою необхідно здійснити перехід від книжкового до 
електронного контенту, розміщуючи його в репозитарії, зробити його 
активним. За допомогою інтерактивних технологій студент взаємодіє із 
програмною системою, обирає та аналізує ту інформацію, яка йому 
потрібна, що спонукає його до самостійної роботи. 

Саме тому, необхідно оновлювати навчальні курси. Вони мають 
забезпечувати якість освіти, мотивацію студентів, залучаючи студентів 
до творчої, навчальної і наукової діяльності. Навчальні курси мають бути 
інтегрованими, включати мультимедійні фрагменти, зовнішні електронні 
ресурси. Необхідно дотримуватися таких вимог: гнучкість, інтеграція, 
індивідуальна траєкторія, мобільність та ін. Цим властивостям 
відповідатиме електронний курс, а також електронний підручник (Що 
таке SmartEducation, 2017). 

Використання сучасних інформаційних технологій у процесі 
навчання, а зокрема – smart-технологій визначається рядом факторів: 

 зростанням швидкості передачі інформації та знань; 
 необхідністю динамічної адаптації студентів та фахівців до 

оточуючого середовища та соціальних змін, що відбуваються у ньому; 
 необхідністю реформування систем навчання у відповідність до 

вимог інформаційного суспільства (підвищення продуктивності праці; 
прозорість та гнучкість освітніх процесів; навчання у відповідності до 
потреб та здібностей студентів); 

 збільшення результативності навчання (розвиток 
інтелектуальних здібностей студентів);  

 підвищення інтересу до навчання в цілому;  
 поліпшення якості навчального процесу завдяки активізації 

творчого потенціалу студентів (Поздняков В. А., 2013). 
Крім того, E-learning є доступною для усього суспільства країни. 

Можливості, які відкриває електронне навчання і Smart-технології, 
мають стати особливо привабливими для людей з обмеженими 
можливостями, мешканців віддалених регіонів, молодих мам, українців, 
які проживають за кордоном. До позитивних сторін застосування Smart-
технологій в навчальному процесі відноситься:  
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 можливість їх використання під час викладання різних 
дисциплін; 

 висока ефективність засвоєння знань; 
 підвищення інтересу до навчання у студентів;  
 сучасність технологій і розуміння та сприймання їх студентами 

як природної складової молодих людей, що робить їх життя зручним 
інструментом для розвитку творчого потенціалу (Корсунська Л. М., 
2013). 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій обумовлює значну 
кількість використання електронних ресурсів і різних засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій системи SMART-освіти з 
метою мотивації студентів закладів вищої освіти до безперервного 
отримання знань.  

Сьогодні Україна рішуче крокує до електронної освіти (e-learning), 
яка є ключовою рушійною силою в багатьох галузях і необхідною 
умовою розвитку сучасного суспільства. Ефективність упровадження 
електронної освіти є очевидною, оскільки це й дистанційне навчання, й 
управління освітнім процесом, й автоматизація документообігу освітніх 
закладів. Переваги електронної освіти – це економія часу, збільшення 
швидкості запам’ятовування навчального матеріалу на 15-25% порівняно 
з денною формою навчання, можливість навчання в зручному темпі і в 
будь-який час, доступність навчання для всіх категорій студентів, 
можливість повернення до матеріалу, який є не зовсім зрозумілим, 
необмежену кількість разів (Михайліченко М. В., Рудик Я. М., 2016). 

На основі аналізу світових тенденцій розвитку дистанційної освіти 
вважаємо за доцільне виокремити такі тенденції розвитку дистанційної 
освіти в Україні: інформаційно-технологічну, нормативно-правову, 
фінансово-економічну, інституційну, науково-методичну та організаційно-
педагогічну. Інформаційно-технологічна тенденція розвитку дистанційної 
освіти в Україні тісно пов’язана з інформатизацією, яка на сучасному 
історичному етапі має стратегічне значення для нашої країни. У наш час 
виробництво інформаційного продукту через його високу товарну вартість є 
важливим чинником економічного розвитку країни. Інформаційні 
технології, проникаючи в усі галузі діяльності людини, змінюють характер 
праці як у виробничій, так і у невиробничій сферах, впливають на структуру 
національної економіки, підвищують рівень інформування широких верств 
населення й таким чином сприяють демократизації суспільства. Ці 
тенденції, що в усьому світі визначаються як процес інформатизації, 
позначаються на житті суспільства. Порівняно з традиційними 
індустріальними методами їх застосування дає можливість забезпечити 
підвищення рівня матеріалізації інтелектуальної праці і якості виробів. Саме 
через це найбільш розвинуті країни світу отримують на міжнародних 
ринках значні переваги. На відміну від зарубіжних моделей, українська 
дистанційна освіта більш наближена до нашого споживача і є більш 
демократична. Органічно поєднуючи в собі змішані технології відкритої 
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освіти, українська дистанційна освіта стає найбільш доступна широким 
масам населення, роблячи можливим здобувати освіту не на все життя, а все 
життя (Іванченко Г. В., 2019). 

Стрімкий розвиток дистанційної освіти для України є 
перспективною формою вищої освіти. На Заході ця форма з’явилася вже 
досить давно і має велику популярність серед студентів через її 
економічні показники і навчальну ефективність. Дистанційну форму 
навчання ще називають «освітою на протязі всього життя» через те, що 
більшість тих, хто навчається – дорослі люди. Багато хто з них вже має 
вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або 
розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно 
засвоїти нові знання і набути навички роботи. Саме тоді оптимальною 
формою може стати дистанційне навчання.  

Важливо зазначити значення терміну «дистанційна освіта», який 
означає таку організацію навчального процесу, у якому основна увага 
приділяється самостійному навчанню студента. Таке середовище 
навчання характеризується тим, що студент часто віддалений від 
викладача в просторі або в часі; у той же час, студенти та викладачі 
мають можливість здійснювати діалог між собою за допомогою засобів 
телекомунікації. Дистанційна освіта дозволяє вчитися жителям регіонів, 
де немає інших можливостей для професійної підготовки або отримання 
якісної вищої освіти, немає університету потрібного профілю або 
викладачів необхідного рівня кваліфікації. Основні принципи 
дистанційної освіти – це встановлення інтерактивного спілкування між 
студентом та викладачем без забезпечення їх безпосередньої зустрічі і 
самостійне освоєння певного масиву знань і навичок за обраним курсом 
при використанні певних інформаційних технологій. 

На наш погляд, дистанційне навчання слід розглядати як нову 
форму навчання і, відповідно, дистанційну освіту (як результат, так і 
процес, систему) як нову форму освіти, хоча вона не може розглядатися 
як абсолютно автономна система. Дистанційна освіта будується 
відповідно до тих самих цілей і змісту, що і очне навчання, але форми 
подачі матеріалу і форми взаємодії суб’єктів навчального процесу між 
собою суттєво відрізняються. Дидактичні принципи організації 
дистанційного навчання (принципи науковості, системності і 
систематичності, активності, принципи розвивального навчання, 
наочності, диференціації та індивідуалізації навчання) аналогічні очному 
навчанню, але специфічною є їх реалізація (Тєтєрєв В. О., 2019). 

Зважаючи на викладене вище, ми можемо спрогнозувати певні 
тенденції розвитку дистанційного навчання, такі як: збільшення кількості 
масових відкритих дистанційних курсів; розробка програм дистанційного 
навчання, інтеграція ІКТ у навчальний процес дистанційної освіти; 
комбінування переваг дистанційного навчання із класичною формою 
освіти; моніторинг досягнень вищих навчальних закладів не лише в межах 
України, а і в усьому світі і подальше використання корисного досвіду. 
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Безсумнівно, дистанційне навчання займає все більшу роль у 
модернізації та вдосконаленні української освіти. Саме тому вищі 
навчальні заклади України повинні орієнтуватись на покращення 
наданих освітніх послуг, шляхом поступового включення дистанційних 
курсів в навчальних процес. 
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Тєтєрєв В. О. Соціально-економічні передумови самостійної 

роботи студентів з використанням e-learning в Україні 
У статті розкрито питання соціально-економічних передумов 

самостійної роботи студентів з використанням e-learning в Україні. 
Зазначається важливість переходу від книжкового до електронного 

контенту для взаємодії студента із програмною системою, який обирає та 
аналізує ту інформацію, яка йому потрібна, що спонукає його до 
самостійної роботи.  

Проаналізовано ряд факторів для впровадження e-learning в сучасну 
систему освіти. Висвітлено позитивні сторони застосування Smart-
технологій в навчальному процесі до яких відноситься: можливість їх 
використання під час викладання різних дисциплін; висока ефективність 
засвоєння знань; підвищення інтересу до навчання у студентів; 
сучасність технологій і розуміння та сприймання їх студентами як 
природної складової молодих людей, що робить їх життя зручним 
інструментом для розвитку творчого потенціалу. Зазначено соціально-
економічні переваги електронного навчання. 

На основі аналізу світових тенденцій розвитку дистанційної освіти 
встановлено такі тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні: 
інформаційно-технологічну, нормативно-правову, фінансово-економічну, 
інституційну, науково-методичну та організаційно-педагогічну. 
Акцентується увага на тому, що значення терміну «дистанційна освіта» 
означає таку організацію навчального процесу, у якому основна увага 
приділяється самостійному навчанню студента.  

Ключові слова: самостійна робота студентів, дистанційна освіта, 
освітня система,smart-освіта, smart-технології.  

 
Тетерев В. О. Социально-экономические предпосылки 

самостоятельной работы студентов с использованием e-learning в Украине 
В статье раскрыты вопросы социально-экономических 

предпосылок самостоятельной работы студентов с использованием          
e-learning в Украине. 

Отмечается важность перехода от книжного до электронного 
контента для взаимодействия студента с программной системой, который 
выбирает и анализирует ту информацию, которая ему нужна, что 
побуждает его к самостоятельной работе. 

Проанализирован ряд факторов для внедрения e-learning в 
современную систему образования. Освещены положительные стороны 
применения Smart-технологий в учебном процессе, к которым относится: 
возможность их использования при преподавании различных дисциплин; 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

27

высокая эффективность усвоения знаний; повышение интереса к обучению 
у студентов; современность технологий и понимания и восприятия их 
студентами как естественной составляющей молодых людей, делает их 
жизнь удобным инструментом для развития творческого потенциала. 
Указано социально-экономические преимущества электронного обучения. 

На основе анализа мировых тенденций развития дистанционного 
образования установлены следующие тенденции развития дистанционного 
образования в Украине: информационно-технологическую, нормативно-
правовую, финансово-экономическую, институциональную, научно-
методическую и организационно-педагогическую. Акцентируется внимание 
на том, что значение термина «дистанционное образование» означает такую 
организацию учебного процесса, в котором основное внимание уделяется 
самостоятельному обучению студента. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, дистанционное 
образование, образовательная система, smart-образование, smart-
технологии. 

 
Tietieriev V. Socio-Economic Prerequisites for Independent Work of 

Students Using E-Learning in Ukraine 
The article deals with the issues of socio-economic prerequisites for 

independent work of students using e-learning in Ukraine. 
The importance of the transition from book to electronic content for the 

interaction of the student with the software system, which selects and analyzes the 
information that he needs, which prompts him to work independently, is noted. 

A number of factors for the implementation of e-learning in the modern 
education system are analyzed. Positive aspects of the use of Smart technologies 
in the educational process are covered, which include: the possibility of their use 
in teaching different disciplines; high efficiency of mastering knowledge; 
increasing interest in student learning; the modernity of technology and the 
understanding and perception of their students as a natural component of young 
people, which makes their lives a convenient tool for developing creative 
potential. The socio-economic benefits of e-learning are outlined. 

On the basis of the analysis of world tendencies of development of 
distance education the following tendencies of development of distance 
education in Ukraine are established: information-technological, normative-
legal, financial-economic, institutional, scientific-methodical and 
organizational -pedagogical. Attention is drawn to the fact that the meaning of 
the term "distance education" means the organization of the educational 
process, in which the focus is on independent student learning. 

Key words: independent work of students, distance education, 
educational system, smart-education, smart-technologies. 
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THE IMPACT OF THE ERASMUS+ PROGRAMME ON THE 

INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE 
 

Globalization processes, affecting all spheres of modern social, 
economic, political, cultural life of people, have significant impact on national 
higher education systems around the world, thereby transforming these 
inherently rigid systems, primarily by enhancing international component of 
their functioning. This process of placing considerable emphases on 
international component of higher education systems on all levels (primarily, 
on national and institutional levels) has been entitled internationalization of 
higher education. Our earlier works have already emphasized that this term 
has so-called «umbrella nature» and may cover many areas and activities 
related to international cooperation between countries and higher education 
institutions (Myhovych, 2018). International cooperation has gradually 
acquired the status of the main indicator for the process of reforming of 
national higher education systems of the world. 

For Ukraine transformation of its national higher education system is an 
extremely important task for society and the state. The main objective of the 
reform is to ensure systemic educational transformation with the aim that 
Ukrainian citizens have access to quality education at all levels. Coming back 
to the idea that international cooperation is currently considered to be the 
marker of quality in the realm of higher education, we underline the fact that 
the process of internationalization of Ukrainian higher education system could 
be a driving force for its transformation. It should be noted that in the realities 
of Ukrainian higher education system internationalization process is 
considered to be mainly as the indicator and trigger for the enhancement of 
international component of work of Ukrainian universities through academic 
exchange programmes (academic mobility of students and teachers), 
implementation of ECTS, simplification of the procedure for recognition of 
diplomas, development of international cooperation and especially 
development of programmes for teaching foreign students. 
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Among the exchange programmes aimed at the enhancement of 
academic mobility process in Ukrainian higher education institutions one of 
the leading ones is ERASMUS+ programme financially and administratively 
supported by the European Union (ERASMUS+ official website, 2020). The 
introduction of the programme allowed for the replacement of seven 
programmes bringing together Lifelong Learning Programme (Erasmus, 
Leonardo da Vinci, Comenius, Jean Monnet and Grundtvig); Youth in Action 
programme; five international cooperation programmes (Erasmus Mundus, 
Tempus, Alfa, Edulink, the programme for cooperation with industrialized 
countries, and the new sport action). 

ERASMUS+ programme provides grants for a wide range of actions and 
activities in the fields of education, training, youth and sport. The programme 
gives opportunities to students, trainees, staff and volunteers to spend a period 
abroad to increase their skills and employability. It supports organizations to 
work in transnational partnership and to share innovative practices in the fields 
of education, training and youth. The new sport action will support grassroots 
projects and cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, 
violence and racism. 

The actions of the ERASMUS+ programme are divided into 
decentralized and centralized ones. The decentralized actions are managed in 
each programme country by National Agencies that are appointed by their 
national authorities. The centralized actions are managed at a European level 
by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) 
located in Brussels. The programme aims to boost skills and employability, as 
well as modernizing education, training, and youth work. The programme 
supports transnational partnerships among education, training, and youth 
institutions and organizations to foster cooperation and bridge the worlds of 
education and work in order to tackle the skills gaps we are facing in Europe. 
It also supports national efforts to modernize education, training, and youth 
systems. In the field of sport, there will be support for grassroots projects and 
cross-border challenges such as combating match-fixing, doping, violence and 
racism. 

The objective of the present study is to evaluate the effects of the 
ERASMUS+ programme (an acronym for European Community Action 
Scheme for the Mobility of University Students) on the internationalisation of 
higher education in Ukraine. ERASMUS+ provides mobility grants to 
students, academics and administrative staff, but it also supports other 
activities to enhance the European dimension in studies, such as intensive 
programmes, development of curricula or thematic networks. It is open to all 
types of higher education institutions and addresses all disciplines and levels 
of study up to and including the doctorate level. The activities financed by 
ERASMUS+ are expected to have positive effects on the internationalisation 
strategies and practices of higher education institutions and thus contribute to a 
higher quality of teaching and learning, research and other support activities. 
The programme requires the participating higher education institutions to have 
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signed a European charter, by which the institutions commit to meet certain 
conditions regarding the exchanges taking place within the programme, 
including waiving tuition fees for incoming students. They also commit to 
recognize study credits from abroad in accordance with learning and training 
agreements signed by the sending and host institutions and the students. The 
expectation is that Erasmus creates added value to the modernization of higher 
education institutions by way of lasting effects on their internationalisation. 

Ukraine joined the programme at the end of the 20th century at the time 
when it has already been successfully running in Europe for more than a 
decade. Since then, ERASMUS+ has become a widely recognizable 
programme in Ukrainian higher education and in the wider public. Through 
their websites, higher education institutions prominently advertise their 
participation in ERASMUS+ projects as part of international cooperation 
activities. There has been significant increased funding earmarked for the 
Programme. Furthermore, over the years we have witnessed a steady increase 
in student and staff participation in exchanges and other activities financed 
through ERASMUS+ programme. 

The existing studies of ERASMUS+ in Ukraine conducted at the 
participating institutions tend to focus on the questions of exchange experience 
of ERASMUS+ students and the quality of institutional support for exchanges. 
The question that has not yet been explored is how participation in 
ERASMUS+ affects the higher education institutions and indeed contributes to 
their further internationalisation and modernization. Internationalisation is, in 
this context, understood as the process of integrating an international, 
intercultural or global dimension into the purpose, functions or delivery of 
higher education (Knight, 2008). As such it refers to various activities, such 
extending the network of international cooperation partners and deepening of 
cooperation, developing internationalized curricula and offering courses in 
foreign languages, participating in international research projects, etc. It is 
crucial that the international dimension occurs both in institutional goals and 
practices and that it reaches all actors in the higher education context. 

The European Commission is also concerned with the question of how 
wide-ranging and long-lasting the effects are that its flagship education and 
training programme has on the internationalisation of higher education in 
Europe. Since its launch in 1987, ERASMUS+ programme has always held 
among its objectives the improvement international cooperation between 
higher education institutions in order to enhance the quality of the institutions. 
Indeed, ERASMUS+ has been built on the assumption that internationalisation 
can contribute to a higher quality of higher education. Thus, ERASMUS+, as 
the EU’s foremost policy instrument, is assumed to have direct positive effects 
towards this goal. In its communication of 2013, «European higher education 
in the world», the European Commission clearly states that it does not 
consider internationalisation simply as a matter of increased mobility. 

Strong emphasis is placed on requiring higher education institutions to 
develop more international curricula, promote language skills, and expand 
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digital learning opportunities. In other words, the Commission expects that 
ERASMUS+ has acted as a driver for the modernization of higher education in 
Europe and now also seeks to evaluate if and how this was accomplished. 
Drawing from the Commission’s communication on internationalisation and 
from the objectives of ERASMUS+ programme, there are three areas where 
the direct effects of the programme are particularly expected: international 
student and staff mobility; the internationalisation of study at home; strategic 
partnerships and institutional support services for international cooperation. 

The findings of this study confirm that the ERASMUS+ Programme has 
contributed to strengthening certain aspects of internationalisation, but also 
that the internationalisation of higher education at home is still not fully 
developed. The most visible impact of the programme is of course the increase 
in student and staff mobility, since ERASMUS+ is the only mobility scheme 
for which there is mass interest. However, the share of those participating in 
the programme from the entire student body, academic and professional staff 
remains low. ERASMUS+ has contributed to institutions extending their 
networks and strengthening the capacity of international offices. The 
Programme also has a strong symbolic meaning, and it is recognized in higher 
education circles and in the public at large as a ‘brand name’ of international 
cooperation. Institutions prominently display their ERASMUS+ participation 
on their websites. 

Much less visible are the direct effects of the programme on the 
internationalisation of study at home and thus on the quality of teaching and 
learning. We have investigated course offerings and study programmes in 
foreign languages, internationalisation of curricula, involvement of foreign 
lecturers and integration of foreign students with Ukrainian students. We 
found that these aspects are still rather weak at most institutions. The usage of 
foreign literature is the only aspect of internationalisation of study at home 
that is mentioned frequently, other forms much less. The differences between 
institutions – also within the same university – are notable. At the institutions 
which practice the internationalisation of study at home we can establish a 
clear link to the support from the Erasmus Programme. However, participation 
in ERASMUS+ alone does not automatically result in the internationalisation 
of study at home or contribute to quality teaching and learning. In other words, 
participation in Erasmus does not necessarily initiate practices of the 
internationalisation of study at home, but Erasmus can serve as an important 
source supporting the implementation of such practices if and when an 
institution decides to do so. 

The programme is best utilized in the institutions which have a clear 
internationalisation strategy and are ambitious in their international 
orientation. Most frequently these are the institutions that also seek to attract 
foreign students for full-time enrolment in their (most often postgraduate) 
study programmes. At such institutions international cooperation permeates all 
operations and activities. The internationalisation of study at home through 
courses or study programmes in foreign languages is an intrinsic part of this 
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strategy. Such institutions also have strong support services for international 
cooperation by creating well-staffed international offices. Taking full 
advantage of the opportunities offered through the ERASMUS Programmes 
comes naturally, since this is compatible with other measures and helps 
strengthen the international profile of the institution. However, in Ukraine 
such institutions are still an exception. In the majority of Ukrainian higher 
education institutions, participation in ERASMUS+ is an add-on activity, often 
overshadowed by higher prioritized international research cooperation. 
Consequently, the impact of the Erasmus Programme on institutional practices 
is rather weak. 

We conclude that it is not ERASMUS+ that drives the 
internationalisation of Ukrainian higher education, but it is a strong 
internationalisation strategy (both national and especially institutional) that 
creates enabling conditions for the full utilization of Erasmus and its 
contribution to and impact on internationalisation. So what are our 
recommendations? We have developed 18 recommendations which address 
mostly institutional leadership, but also the Ukrainian government and 
institutions. Although these were prepared in and for the Ukrainian higher 
education context, we believe that most of them may be generalizable for other 
comparable countries, especially in Eastern Europe. 

Recommendation 1: Institutions should consider adopting a 
‘systematized’, or ideally a ‘hybrid systematized’, approach as opposed to an 
‘individualized’ approach to the organization of study for incoming Erasmus 
students. Systematized and hybrid systematized approaches ensure that there is 
an institutional offer of courses or study programmes in foreign languages. 
Developing a systematized approach should/could be conducted within the 
strategic framework of the modernization of teaching and learning. 

Recommendation 2: Continue to nurture and further develop 
individualized work with exchange students for training or thesis work and 
explore ways to make it sustainable if/when the number of students increases 
significantly. 

Recommendation 3: Institutions should consider offering courses in 
foreign languages (including those offered in summer schools) as electives to 
national students or perhaps even making it mandatory to choose one or more 
of these electives in the course of study. They should explore ways to 
encourage national students to take advantage of these opportunities. Perhaps 
electives taken at foreign institutions could be recognized as part of the 
curricular requirements at home institutions. 

Recommendation 4: Institutions need to create incentives for and 
provide support to academics to internationalize curricula and their practices 
of teaching and learning. Institutions need to develop a strategic plan for the 
internationalisation of teaching and learning and part of the modernization of 
teaching and learning. 

Recommendation 5: Institutions should develop tutor systems and 
mentor support for incoming ERASMUS students. Similarly, there should be 
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mentor systems for outgoing domestic students to better prepare them 
academically for the exchange and follow-up after their return. 

Recommendation 6: Across the EU teaching and learning of foreign 
languages has to remain a priority. Also in Ukraine, sufficient resources and 
support need to be given to this objective at all levels of the education system. 

Recommendation 7: Higher education institutions in Ukraine should 
‘profile’ their teaching and learning, including practical training offered to 
foreign students. They should select a group of courses or develop a course 
module or a study programme to be conducted in foreign languages for 
incoming Erasmus students, other foreign students, and for interested 
Ukrainian students. They could do this individually or in collaboration – a 
network or a consortium or partnership – with other institutions in Ukraine or 
abroad. 

Recommendation 8: The internationalisation of teaching and learning 
has to be integrated into the European, national and institutional policies and 
strategies for the modernization of teaching and learning. 

Recommendation 9: A bigger share of funding should be made available 
within the Erasmus Programme, earmarked specifically to support the 
development and implementation of international (joint and double) study 
programmes, international collaborative projects for advancement of teaching 
and learning, and institutional initiatives for developing internationalisation of 
study at home. 

Recommendation 10: Institutions need to develop mechanisms through 
which outgoing ERASMUS students meet with academic staff or their 
academic advisers to prepare for the educational side of an Erasmus exchange. 
Academic staff and/or academic advisors should follow up with returning 
students to discuss possible ways to further develop the knowledge acquired 
by way of a thesis or other type of work. Home institutions should, thus, offer 
outgoing students mentorship assistance before and after the exchange. 

Recommendation 11: To motivate professors to develop courses in 
foreign languages and/or individually work with ERASMUS students, 
institutions need to have explicit mechanisms of incentives through 
remuneration, workload and criteria for appointments. These mechanisms 
have to be diligently implemented in practice. 

Recommendation 12: The conditions and support for academic staff 
mobility for teaching need to be further strengthened at the institutional level. 
The institutions need to consider how to explicitly link ERASMUS mobility to 
criteria for election to academic titles. Actual implementation of sabbatical is 
another possibility. 

Recommendation 13: Student mobility should especially be promoted in 
teacher education programmes. Students who participate in exchanges while in 
higher education are likely to seek international opportunities later once they 
are working in schools; hence they will be more likely to create international 
engagement opportunities for their own students in primary schools and high 
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schools. Fostering international orientation of students should not begin in 
higher education, but much earlier. 

Recommendation 14: Institutions should consider having a limited 
number of institutions as their preferred partners. They should seek to both 
extend their partnerships in terms of different areas and deepen them, for 
example through developing joint degrees. The choice of preferred partners for 
such special international partnerships will almost necessarily be defined 
bottom-up by individual academics and research groups, but they should be 
coordinated and supported by the top leadership. 

Recommendation 15: International offices and institutional leaders 
should monitor international activities and act if experiences with any partner 
institutions are bad or if there has not been any activity for longer periods of 
time, but also if with certain institutions more forms of cooperation are 
present. In the latter case they should consider extending and deepening the 
ongoing cooperation to yield further synergies. 

Recommendation 16: Higher education institutions should not only build 
institutional partnerships with other higher education and research institutions, 
but also with industry for the purposes of student exchanges for training, 
academic field work, joint research projects, recruiting visiting lecturers, etc. 

Recommendation 17: Institutions need to secure sufficient personnel, 
remuneration and recognition for the work of ERASMUS coordinators. Also, 
close cooperation between ERASMUS coordinators/international offices and 
offices for student affairs and personnel needs to be ensured. Personnel in the 
administrative offices need to be properly trained and instructed to manage 
data on international students and international academic staff, such as keeping 
records (especially on staff), as access to reliable data continues to be a 
challenge at many institutions. 

Recommendation 18: In order to accept a greater share and number of 
incoming ERASMUS students, higher education institutions at both the 
university and faculty levels, as well as independent faculties and higher 
professional schools, need to have easily and immediately accessible 
information on how study is organized for incoming ERASMUS students: 
either through courses or programmes offered in foreign languages or by 
indicating which professors and courses are available to incoming Erasmus 
students each year. 

To conclude, the present study is the first in Ukrainian higher education 
sector to systematically collect and analyze data from various sources – both 
quantitative and qualitative – on the impact of ERASMUS+ programme on 
internationalisation in the entire higher education system. The overall 
conclusion of the study is based on the statement to reinforce international 
offices at higher education institutions, because at many institutions we note 
that other support services, especially registrars and student affairs offices, are 
not yet sufficiently prepared to work with international students and staff. In 
our ideal world, each administrative unit within a higher education institution 
would cover its “international cooperation component” and then international 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

35

offices would only play a coordination role, if they exist at all (Finnish 
examples). Yet, perhaps with the exception of a very few institutions, we do 
not see this to be the case. In addition, institutional leaders tend to prioritize 
higher international cooperation in research over cooperation in teaching, 
since it is perceived as being directly relevant to the desired indicators of 
excellence and because the available funds are considerably higher. 
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Мигович І. В. Вплив програми ERASMUS+ на 

інтернаціоналізацію вищої освіти в Україні 
Результати дослідження, представлені в статті, спрямовані на 

висвітлення імовірності та напрямків впливу програми ERASMUS+ 
(абревіатура до Схеми дій Європейського співтовариства щодо 
мобільності студентів) на процес інтернаціоналізації вищої освіти в 
Україні. ERASMUS+ представляє собою одну з провідних програм 
Європейського Союзу в галузі вищої освіти, опосередковано пов’язану з 
Програмою навчання протягом усього життя, метою якої є посилення 
якості та європейського виміру в галузі вищої освіті, сприяння 
мобільності та визнання результатів науково-практичних досліджень на 
території всієї Європи. Програма ERASMUS+ надає гранти для 
мобільності студентів, викладачів та адміністративних співробітників 
закладів вищої освіти і підтримує інші заходи щодо розширення 
європейського простору досліджень, такі як інтенсивні програми, 
розвиток освітніх програм або тематичних мереж. Стаття спрямована на 
аналіз факторного впливу участі в програмі ERASMUS+ на українські 
заклади вищої освіти та їх імовірної подальшої інтернаціоналізації й 
модернізації. Інтернаціоналізацію в цьому контексті, слідом за Дж. Найт, 
було розглянуто як процес інтеграції міжнародного, міжкультурного чи 
глобального компонентів до мети, функцій чи процесу набуття вищої 
освіти. В результаті дослідження було окреслено низку практичних 
рекомендацій для українських освітніх установ щодо активізації 
міжнародного виміру діяльності за допомогою участі в програмі 
ERASMUS+. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, програма обміну, програма 
ERASMUS+, якість освіти, академічна мобільність, іноземні студенти. 
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Мигович И. В. Влияние программы ERASMUS+ на 
интернационализацию высшего образования в Украине  

Результаты исследования, представленные в статье, направлены на 
освещение вероятности и направлений влияния программы ERASMUS+ 
(аббревиатура для Схемы действий Европейского сообщества по 
мобильности студентов) на процесс интернационализации высшего 
образования в Украине. ERASMUS+ представляет собой одну из 
ведущих программ Европейского Союза в области высшего образования, 
косвенно связанную с Программой обучения в течение всей жизни, 
целью которой является усиление качества в области высшего 
образования, содействие мобильности и признание результатов научно-
практических исследований на территории всей Европы. Программа 
ERASMUS+ предоставляет гранты для мобильности студентов, 
преподавателей и административных сотрудников высших учебных 
заведений и поддерживает другие мероприятия по расширению 
европейского пространства исследований, такие как интенсивные 
программы, развитие образовательных программ или тематических 
сетей. Статья направлена на анализ факторного влияния участия в 
программе ERASMUS+ на украинские учреждения высшего образования 
в аспекте их возможной дальнейшей интернационализации и 
модернизации. Интернационализация в этом контексте, вслед за 
Дж. Найт, рассмотрена как процесс интеграции международного, 
межкультурного или глобального компонентов к цели, функций или 
процесс получения высшего образования. В результате исследования 
были обозначены практические рекомендации для украинских 
образовательных учреждений по активизации международного 
пространства посредством участия в программе ERASMUS+. 

Ключевые слова: интернационализация, программа обмена, 
программа ERASMUS+, качество образования, академическая 
мобильность, иностранные студенты. 

 
Myhovych I. The Impact of the ERASMUS+ Programme on the 

Internationalization of Higher Education in Ukraine 
The article highlights the effects of the ERASMUS+ programme (an 

acronym for European Community Action Scheme for the Mobility of 
University Students) has on the internationalisation of higher education in 
Ukraine. ERASMUS+ is one of the European Union’s flagship programmes in 
the area of higher education policy. It is related to the Lifelong Learning 
Programme, whose aim is to strengthen quality and the European dimension 
in higher education, foster mobility and improve transparency and recognition 
of studies across Europe. ERASMUS+ programme provides mobility grants to 
students, academics and administrative staff, but it also supports other 
activities to enhance the European dimension of studies, such as intensive 
programmes, the development of curricula or thematic networks. The main 
objective of the article has been to explore how participation in ERASMUS+ 
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programme affects Ukrainian higher education institutions and indeed 
contributes to their further internationalisation and modernization. 
Internationalisation, thus, in this context and following J. Knight has been 
understood as the process of integrating an international, intercultural or global 
dimension into the purpose, functions or delivery of higher education. As the 
result of the study a number of practical recommendations for Ukrainian 
higher education institutions has been elaborated as to how to enhance the 
international dimension of their work by means of active participation in the 
programme. 

Key words: internationalization, exchange programme, ERASMUS+ 
programme, quality of education, academic mobility, foreign students. 
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ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗДО 

 
Сучасна система вищої освіти поступово відмовляється від 

знаннєвої парадигми, орієнтуючись на особистість майбутнього фахівця, 
його індивідуальність, унікальність та освітні запити. Натомість, 
слушною є думка Ю. Пелеха, А. Сірого, М. Яницького, які стверджують, 
що сьогодні стираються грані між цінностями, та в умовах становлення 
сучасного суспільства важко виокремити «позитивні» чи «негативні» 
цінності (Пелех, Сірий, Яницький, 2013). Саме тому, особливої 
актуальності набуває перехід до ціннісно-смислової освітньої парадигми, 
що сприятиме ефективній професійній підготовці майбутніх фахівців, у 
тому числі, майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (ЗДО) на 
аксіологічних засадах, формування у них особистісних та професійних 
ціннісно-смислових орієнтацій.  

Ідеї формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх 
педагогів є предметом досліджень таких учених як: Т. Антоненко, І. Бех, 
І. Галян, Л. Михальцова, Ю. Пелех, В. Сластьонін, Г. Чижакова та ін. 
Проблему формування професійних ціннісних орієнтацій, аксіологічної 
компетентності майбутніх вихователів ЗДО за допомогою різних 
педагогічних технологій досліджували Г. Андрюніна, О. Горбатова, 
С. Гусаківська, С. Камінська, С. Кондратюк, О. Лисенко, О. Падалка, 
Р. Пріма, Г. Цвєткова та ін. 

Своєю чергою, сутність та структура тренінгу як інтерактивної 
педагогічної технології розкривається у студіях М. Артюшиної, 
Л. Кубачишевої, Ю. Макарова, Н. Свиридової, В. Никандрова та ін. 
Натомість, проблема використання технології навчального тренінгу для 
формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО 
все ще залишається малодослідженою.  

Отже, метою статті є дослідження аксіологічного потенціалу 
технології навчального тренінгу у процесі фахової підготовки майбутніх 
вихователів ЗДО. 
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Сьогодні тренінгова технологія є однією з найбільш затребуваних в 
освітньому процесі закладів вищої освіти, поряд з іншими технологіями 
інтерактивного характеру, оскільки володіє значним потенціалом щодо 
формування необхідних знань, умінь, навичок та якостей у майбутніх 
фахівців дошкільної галузі з одного боку, допомагає встановити субʼєкт-
субʼєктні стосунки в системі «викладач ‒ студент» ‒ з іншого. Ми 
вважаємо, що тренінгова технологія сприятиме формуванню ціннісно-
смислових орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО шляхом діалогічної 
взаємодії між учасниками тренінгу, адже відомо, що смислу неможливо 
навчити, його можна лише винайти у процесі різних видів діяльності, 
«прожити», а потім трансформувати у відповідні ціннісно-смислові 
орієнтації (К. Роджерс, Д. Леонтьєв, В. Франкл). 

Перш за все, зауважимо, що тренінгова технологія у сучасному 
науковому полі розуміється як особистісно орієнтована технологія 
навчання, що сприяє отриманню нової інформації, модифікації знань, 
поведінкових навичок того, хто навчається, через набуття необхідного 
досвіду у спеціальному середовищі (Артюшина, Бутенко, Ковальчук, 
2013). Нам також імпонує визначення Н. Свиридової, яка тлумачить 
тренінгову технологію як таку педагогічну технологію, що 
характеризується високою активністю учасників та цілеспрямованим 
застосуванням сукупності різних методичних засобів, що дозволяють 
виробити необхідні професійні навички та психічні новоутворення 
шляхом багаторазового повторення окремих елементів в умовах імітації 
професійного середовища (Свиридова, 2018, с. 102). 

Сьогодні існує чимало видів тренінгів, натомість ми дотримуємось 
класифікації, наведеної В. Никандровим, який за критерієм «провідна 
мета» виокремлює: 

 психокорекційний тренінг – спрямований на зміни психічної 
сфери людини з кінцевою метою вдосконалення самосвідомості, 
поведінки або професійної діяльності людей/груп;  

 методичний тренінг – спосіб навчання фахівців виконання 
тренінгової роботи;  

 психотерапевтичний тренінг – різновид психокорекційного 
тренінгу, що має на меті отримання психотерапевтичного ефекту 
(широке коло психічних змін людини, які сприятимуть розв’язанню 
внутрішніх конфліктів та кризисних станів); 

 тренінг особистісного розвитку – спрямований на вдосконалення 
особистісних якостей і самосвідомості людини, що призведе до 
оптимізації поведінки та самореалізації;  

 навчаючий тренінг – націлений на набуття майбутнім фахівцем 
нових знань, розвиток умінь і/або вироблення навичок у певних галузях 
соціальної активності людини; 

 організаційний тренінг – спрямований на вдосконалення спільної 
діяльності колективу та отримання організаційного ефекту (Никандров, 
2003).  
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Очевидно, що у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів 
ЗДО доцільно використовувати навчаючий (навчальний) тренінг, що 
дасть можливість інтегрувати освітню мету (формування необхідних 
знань, умінь та навичок) та запустити механізм формування ціннісно-
смислових орієнтацій майбутніх фахівців (усвідомлення смислів, 
надання їм значущості через механізм емпатії, рефлексії, інтеріоризації).  

Зупинимось на характеристиці технології навчального тренінгу з 
точки зору її аксіологічного потенціалу.  

Перш за все, у процесі тренінгової роботи створюється середовище 
невимушеності, довіри, взаємної підтримки, тобто максимально 
комфортне для інтеракції. Майбутні вихователі мають можливість вільно 
висловлювати власну точку зору з приводу проблеми, що обговорюється, 
співвіднести свою систему цінностей з іншими. Саме у такому 
середовищі створюються всі можливості для ефективного діалогу, у 
процесі якого відбувається обмін цінностями, запускається механізм 
формування ціннісно-смислових орієнтацій. Важливим є той факт, що 
тренінг дозволяє змоделювати професійне середовище, в яке потрапить 
майбутній вихователь у подальшій професійній діяльності. 

По-друге, тренінгова робота налаштовує на субʼєкт-субʼєктну 
взаємодію між викладачем та студентами, у процесі якої останні стають 
більш активними, виявляють ініціативу під час розв’язання проблемних 
ситуацій. У цьому сенсі С. Гусаківська зазначає: «…схвалення спроби 
саморозкриття будь-кого з учасників стимулює зростання його 
впевненості в собі, розширення сфери самоусвідомлення, набуття 
особистісного досвіду, засвоєння нових знань» (Гусаківська, 2014). Тобто 
під час тренінгу авторитарна позиція педагога є апріорі неможливою, 
адже тоді втрачається провідна дидактична мета та сенс тренінгової 
технології ‒ навчити самостійно вирішувати проблемні ситуації на основі 
критичного осмислення різної інформації. Саме субʼєкт-субʼєктна 
взаємодія сприяє розумінню, усвідомленню цінностей, активній 
рефлексії з приводу власної системи ціннісно-смислових орієнтацій, що 
сприяє інтеріоризації позитивних цінностей.  

По-третє, за умови субʼєкт-субʼєктної взаємодії між учасниками 
тренінгу в умовах комфортного середовища відбувається становлення 
«Я-концепції» майбутнього фахівця (Кубашичева, 2012). Самопізнання, 
що відбувається в умовах тренінгової роботи зумовлює вироблення 
адекватної самооцінки, вири у власні сили, здатності до саморегуляції 
тощо. Відбувається інтенсивне співвідношення власних пріоритетних 
цінностей з цінностями інших, переосмислення та прийняття позитивних 
ціннісних орієнтацій.  

Проілюструємо прикладами використання вправ навчальних 
тренінгів у межах різних освітніх компонентів («Дошкільна педагогіка: 
інтегрований курс», «Дидактика дошкільної освіти», «Теорія і практика 
співпраці з родиною», «Менеджмент в системі дошкільної освіти» тощо) 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта». 
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Так, змістовними з аксіологічної точки зору стали такі смислові 
вправи як «Мої ціннісні орієнтири», «Кредо вихователя», «Що обирає 
сучасна дитина-дошкільник?», «Самоосвіта: 5 простих кроків», «Навіщо 
планувати свій час або що таке самоменеджмент?» тощо. 

У ході виконання вправи «Мої ціннісні орієнтири» (у межах курсу 
«Вступ до фаху») нами було запропоновано майбутнім вихователям 
методику М. Рокича «Ціннісні орієнтації», де необхідно проранжувати 
дві групи цінностей ‒ термінальні та інструментальні ‒ у порядку 
привабливості. Після виконання завдання кожному студенту 
пропонувалось вербалізувати у групі три провідні цінності з кожного 
переліку. Тренер на дошці занотовує відповіді кожного студента. 
Рефлексивним етапом вправи є складання карти ціннісних пріоритетів 
групи. У процесі виконання вправи майбутні вихователі ЗДО мали 
можливість усвідомити, які цінності є визначальними для них та 
порівняти свою позицію з іншими учасниками. Важливим аспектом є 
саме вербалізація та візуалізація результатів завдання, що зумовлює 
подальшу рефлексію в означеному напрямку з боку студентів, запуск 
механізму інтеріоризації позитивних цінностей.  

Вправа «Кредо вихователя» передбачала вербальне озвучення 
одним реченням провідного девізу сучасного вихователя ЗДО з одного 
боку, та візуальне його зображення ‒ з іншого. Після виконання завдання 
здобувачі освіти мали змогу презентувати авторську точку зору, 
обговорити різні погляди на проблему. У ході виконання вправи стає 
зрозумілим, які ціннісні орієнтації сповідує той чи той студент, які з 
цінностей є домінуючими у відповідній ієрархічній системі особистості. 
Таку вправу ми пропонували як студентам перших курсів (у межах 
дисципліни «Вступ до фаху»), так і студентам-випускникам (у межах 
курсу «Основи професійної майстерності сучасного вихователя»). У ході 
виконання вправи студенти мали можливість поміркувати над 
цінностями, які має сповідувати сучасний вихователь, порівняти власну 
точку зору з іншими, переглянути ієрархію власних цінностей на основі 
подальшої рефлексії. 

Цікавою для майбутніх вихователів ЗДО виявилась вправа «Що 
обирає сучасна дитина-дошкільник?» (тренінг було реалізовано в межах 
курсу «Дидактика дошкільної освіти»). Студентам пропонувалось 
протягом 5 хвилин поміркувати та зобразити у вигляді малюнку цінності, 
які, на їхню думку, є пріоритетними для сучасного дошкільника (родина, 
дім, іграшки тощо). Далі нами було продемонстровано відео-запис з 
роздумами дітей старшого дошкільного віку з приводу питання «Що для 
мене важливе?». Після перегляду відео-фрагменту майбутнім 
вихователям пропонувалось на зворотній стороні аркуша повторно 
виконати завдання та поміркувати, чи змінилась їхня позиція. У ході 
виконання вправи здобувачі освіти мали можливість висловити власне 
бачення проблеми соціалізації дошкільників та їх ціннісних пріоритетів, 
обговорити проблеми впливу медіа-засобів на свідомість дитини, 
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надлишку сенсорних подразників у життєдіяльності дошкільника, 
реальної відсутності батьків у житті сучасної дитини, що впливає на 
становлення її системи цінностей.  

У межах курсу «Менеджмент в системі дошкільної освіти» також 
було реалізовано низку тренінгів, де більшість вправ уміщували в собі як 
навчальну мету, так і сприяли формуванню ціннісно-смислових 
орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО. Так, жваве обговорення серед 
студентів викликала вправа «Навіщо планувати свій час або що таке 
самоменеджмент?». Майбутнім вихователям пропонувалось 
поміркувати та визначити скільки часу на день (у годинах та відсотках) 
вони витрачають на: навчання, самоосвіту, розваги та перегляд новин у 
соціальних мережах, на інші справи. Після обговорення результатів 
майбутні вихователі переходили до другого завдання вправи та складали 
орієнтовний план на тиждень таким чином, щоб протягом дня у них була 
можливість виокремити час на навчання, хобі, якісний відпочинок. 
Рефлексивним етапом вправи має стати усвідомлення цінності часу, 
можливостей щоденно робити невеликий крок задля досягнення мети.  

Зауважимо, що більшість майбутніх вихователів ЗДО визнають 
цінність знань та самоосвіти для себе, натомість, указують, що для цього 
їм бракує часу протягом дня. Вправа «Самоосвіта: 5 простих кроків» 
була спрямована на усвідомлення студентами вимог сучасності щодо 
конкурентоспроможності кожного вихователя на ринку освіти, а, отже 
необхідності постійної роботи над собою та самовдосконалення, набуття 
додаткових знань та умінь, що стануть у нагоді надалі.  

Під час виконання вправи ми пропонували студентам у мікрогрупах 
визначити пʼять провідних форм самоосвіти (наприклад, вебінари, 
читання наукової, методичної, художньої літератури, конференції, 
майстер-класи тощо). Після обговорення майбутні вихователі ЗДО у 
групі складали інтелект-карту: «Сучасні форми самоосвіти» з подальшою 
презентацією результатів. Далі тренер просив кожного сформулювати 
просту рекомендацію для інших учасників, як просто займатися 
самоосвітою щодня. Рекомендація має бути чіткою, логічно викладеною, 
наприклад: «Щодня читати 10 сторінок книги» або «Протягом місяця 
відвідати один майстер-клас» тощо. Під час виконання вправи студенти 
мали змогу усвідомити сенс освіти та самоосвіти, зрозуміти її цінність на 
фоні легкого доступу до інформації у сучасному кіберпросторі.  

Таким чином, технологія навчального тренінгу володіє значним 
аксіологічним потенціалом. Нами було упроваджено різні тренінгові 
заняття в межах навчальних дисциплін фахового спрямування, що 
передбачені навчальним планом спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 
освітнього ступеня «бакалавр», що сприяло: по-перше, підвищенню рівня 
умотивованості студентів, ефективному запам’ятовуванню нового 
матеріалу; по-друге, створенню сприятливого середовища для 
комунікації та субʼєкт-субʼєктної взаємодії у системах «викладач ‒ 
студент», «студент ‒ студент»; по-третє, розумінню та усвідомленню 
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майбутніми вихователями ЗДО позитивних цінностей як особистісного, 
так і професійного характеру; по-четверте, запуску механізму 
інтеріоризації цінностей у необхідні ціннісно-смислові орієнтації 
майбутніх вихователів ЗДО. 

Перспективами подальших досліджень убачаємо розробку 
спецкурсу для майбутніх вихователів ЗДО з широким використанням 
технології навчального та соціально-психологічного тренінгів для 
формування ціннісно-смислових орієнтацій студентів.  
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Бадер С. О. Технологія навчального тренінгу як засіб 

формування ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх вихователів 
ЗДО 

Стаття присвячена проблемі формування ціннісно-смислових 
орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО у процесі фахової підготовки та 
пошуку ефективних технологій для оптимізації означеного процесу. 
Автор доводить ефективність технології навчального тренінгу як засобу 
формування відповідних орієнтацій студентів. У статті подано 
визначення сутності тренінгової технології, класифікація різновидів 
тренінгу та характеристика технології навчального тренінгу з точки зору 
її аксіологічного потенціалу.  

Доведено, що технологія навчального тренінгу сприяє: створенню 
максимально комфортного середовища для навчання та спілкування, 
становленню субʼєкт-субʼєктного типу взаємодії між учасниками, 
ефективному формуванню професійної Я-концепції майбутнього 
вихователя. Наведено приклади тренінгових вправ, використаних у 
процесі фахової підготовки майбутніх вихователів ЗДО. 

Ключові слова: цінності, ціннісно-смислові орієнтації, майбутні 
вихователі ЗДО, технологія навчального тренінгу, фахова підготовка.  

 
Бадер С. А. Технология учебного тренинга как средство 

формирования ценностно-смысловых ориентаций будущих 
воспитателей УДО 

Статья посвящена проблеме формирования ценностно-смысловых 
ориентаций будущих воспитателей УДО в процессе профессиональной 
подготовки и поиску эффективных технологий для оптимизации данного 
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процесса. Автор доказывает эффективность технологии учебного 
тренинга как средства формирования соответствующих ориентаций. В 
статье поданы определение сущности тренинговой технологии, 
классификация разновидностей тренинга и характеристика технологии 
учебного тренинга с точки зрения ее аксиологического потенциала. 

Доказано, что технология учебного тренинга способствует: 
созданию максимально комфортной среды для обучения и общения, 
становлению субъект-субъектного типа взаимодействия между 
участниками, эффективному формированию профессиональной Я-
концепции будущего воспитателя. Приведены примеры тренинговых 
упражнений, использованных в процессе профессиональной подготовки 
будущих воспитателей УДО. 

Ключевые слова: ценности, ценностно-смысловые ориентации, 
будущие воспитатели УДО, технология учебного тренинга, 
профессиональная подготовка. 

 
Bader S. The Technology of Educational Training as a Means of 

Forming Value-Sense Orientations of Future Kindergarten Educators 
The article is devoted to the problem of the formation of value-sense 

orientations of future kindergarten educators in the process of vocational 
training and the search for effective technologies for optimizing this process. 
The author proves the effectiveness of the technology of educational training 
as a means of forming appropriate orientations. The article defines the essence 
of the training technology, classifies the types of training and characterizes the 
technology of educational training in terms of its axiological potential. 

It is proved that the technology of educational training contributes to: 
creating the most comfortable environment for learning and communication, 
the formation of the subject-subject type of interaction between participants, 
the effective formation of a professional self-concept of the future 
kindergarten educator. Examples of training exercises used in the process of 
training future kindergarten educators are given. 

Key words: values, value-sense orientations, future kindergarten 
educators, technology of educational training, professional training. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
 

Поняття «конкурентоспроможність» належить до числа найменш 
розроблених як у філософській, психологічній, педагогічній, економічній 
літературі. Зауважимо, що термін «конкурентоспроможність» як наукове 
поняття з’явився у вітчизняній педагогічній науці наприкінці 
XX століття.  

Аналіз наукової літератури показує, що проблема формування 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців переважно розглядається в 
галузі економіки, менеджменту й виробництва і постає як інтегральна 
якість розвитку ринкових відносин і важливий чинник управління 
персоналом в умовах ринку. Вивчення проблеми відбувається в 
напрямку: теоретичного обґрунтування сутності поняття 
конкурентоспроможності, його структури, окремих видів прояву 
(Г. Азоєв, М. Портер, А. Сміт, П. Хейне, А. Юданов та ін.); з’ясування 
економічного контексту феномену конкурентоспроможності (Д. Богиня, 
С. Брю, Л. Лісогор, К. Макконнелл, М. Портер, П. Пуцентейло, 
P. Фатхутдінов, Ф. Хайек та ін.); дослідження питань 
конкурентоспроможності у сфері соціально-трудових відносин 
(С. Бандура, Д. Богиня, В. Євсєєв, Л. Лісогор, Д. Лук’яненко, В. Петюх, 
О. Шилець, Г. Щокін та ін.). Для галузі психолого-педагогічного знання 
поняття «конкурентоспроможність» є таким, що на разі опановується. 

На нашу думку, конкурентоспроможність є багатовекторною, 
поліфонічною, інтегративною соціально детермінованою 
характеристикою спеціаліста, розвиток якої зумовлений зовнішніми 
чинниками (тенденції розвитку ринку праці, конкретна соціокультурна 
ситуація, менталітет) і внутрішніми умовами (ієрархія потреб, ціннісні 
орієнтації, поведінкові стратегії, професійні компетенції та особистісний 
потенціал); конкурентоспроможний педагог – це людина, яка, завдяки 
особистісним і професійним якостям, здатна вистояти і перемогти в 
конкурентних відносинах на ринку освітніх послуг (Безбородих, 2016, 
с. 51). 
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Пріоритетним для нашого дослідження, є пошук умов і створення 
відповідної технології формування конкурентоспроможності у майбутніх 
педагогів. 

Тому метою нашої статті є наукове обґрунтування змісту технології 
формування конкурентоспроможності у майбутніх педагогів. 

Для досягнення мети будемо триматися наступної логіки: спочатку 
обґрунтуємо базове поняття досліджуваного феномену – «педагогічна 
технологія», а потім представимо теоретичну модель технології 
формування конкурентоспроможності у майбутніх педагогів. 

Доведено, що технологія (від грецького technē – мистецтво, 
майстерність, уміння + logos – учіння) – система знань про способи та 
засоби якісного перетворення об’єкта (Технология социальной работы, 
2000, с. 6).  

Узагальнене поняття «технологія» має три основних аспекти: 
1) науковий – теоретичне вирішення конкретної проблеми, яке 
грунтується на досягненнях психолого-педагогічної теорії і практики; 
2) формально-описовий – це модель, описання цілей, змісту, методів і 
засобів, алгоритмів дій, які використовуються для досягнення 
запланованих результатів; 3) процесуально-дієвий – безпосередньо 
процес здійснення, послідовність і порядок функціонування всіх його 
компонентів, у тому числі суб’єктів і об’єктів діяльності в реальній 
практиці. 

Існує багато підходів до визначення терміну «педагогічна (освітня) 
технологія»: інструментальний, процесуальний, особистісний, системний 
(Лихачов, 2010, с. 168). Більшість дослідників розглядають технологію з 
точки зору системного підходу як системну сукупність засобів і методів, 
установок, що використовуються для досягнення педагогічних цілей 
(В. Безпалько, М. Кларін, Б. Лихачов.). Так, Б. Лихачов визначає 
педагогічну технологію як сукупність психолого-педагогічних 
установок, що визначають спеціальний набір і компонування форм, 
методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів; вона є 
організаційно-методичним інструментарієм педагогічного процесу 
(Лихачов, 2010). За думкою І. Волкова, педагогічна технологія – це опис 
процесу досягнення планованих результатів навчання (Волков, 1990). 
Г. Селевко вважає, що педагогічна технологія означає системну 
сукупність і порядок функціонування всіх особистісних, 
інструментальних і методологічних засобів, використовуваних для 
досягнення педагогічних цілей (Селевко, 1998). 

Педагогічна технологія має мету (утворення умов для успішного 
саморозвитку та самореалізації особистості) та педагогічний зміст 
(напрями, форми, методи, засоби) вирішення проблеми (Соціальна 
педагогіка, 2006, с. 147–152). Звісно, що педагогічні зміст, форми, методи 
і засоби ґрунтуються на психологічних засадах. 

Проведений аналіз змісту поняття «конкурентоспроможність» й 
структури останньої як важливої професійно-особистісної якості 
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педагога, а також – визначення умов формування 
конкурентоспроможності майбутніх педагогів (Безбородих, 2016) 
дозволили нам виробити технологію й алгоритм впровадження 
педагогічних умов у процесі їх професійної підготовки упродовж усього 
терміну навчання  

Технологію формування конкурентоспроможності у майбутніх 
педагогів ми знайшли можливим подати за трьома етапами. Розкриємо 
кожен з цих етапів. 

Перший етап формування конкурентоспроможності майбутніх 
педагогів – інформаційно-усвідомлювальний (вихідний) – охоплює І та  
ІІ роки навчання. Головна його функція – мотиваційна й активізуюча. Він 
подається як етап вивчення дисциплін загальної фахової спрямованості. 
Мета цього етапу полягає в адаптації студентів до умов життя і 
навчання у закладу вищої освіти; формуванні спеціальних умінь і 
навичок розумової праці; формуванні стійкого інтересу і позитивної 
мотивації до педагогічної професії; оволодінні етичними знаннями, 
автоматизація первинних суспільно-педагогічних умінь у системі поза 
навчальної громадської роботи та педагогічної практики; виявленні 
інтересів і схильностей студентів, які свідчать про їх всебічний розвиток; 
усвідомленні студентами власної відповідальності за якісне й 
результативне виконання їх професійного обов’язку. До супровідних 
педагогічних технологій, що сприятимуть цьому процесу, віднесено 
акмеологічні, діалогові, проектні, рефлексивні технології, завдяки яким 
студенти мали змогу спробувати вирішати складні конфліктні ситуації, 
робити рефлексивний аналіз кожного морально-етичного випадку. 
Методи та форми організації: опитування, ранжування, проект, вправи 
із арсеналу психосинтезу, відео-лекція, особистісно зорієнтована лекція 
спрямована на формування конкурентоспроможності особистості 
майбутнього педагога тощо. 

У ході педагогічної практики студенти мають можливість 
спостерігати за діяльністю педагогів, аналізувати ефективність її 
виконання. Це сприяє розвитку мотивації до оволодіння технологіями 
успішної взаємодії із різними суб’єктами майбутньої професійної 
діяльності й, таким чином, активізує процес формування у студентів 
конкурентоспроможності. 

Другий етап формування конкурентоспроможності майбутніх 
педагогів – операційно-процесуальний (основний) – відбувається на 3-ому 
році навчання. Головна його функція – інтегративна, організуюча. Другий 
етап характеризується поглибленим вивченням педагогічних дисциплін. 
Мета етапу – набуття знань концептуальних ідей на різних етапах 
історичного розвитку філософської думки; усвідомлення сутності, 
складових елементів феноменів «конкурентоспроможність», 
«конкурентоспроможний педагог», «конкурентоспроможність 
педагогів»; опанування методів і прийомів діалогічного, суб’єкт-
суб’єктного спілкування; основних теоретичних концепцій і напрямів 
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професійно-педагогічної діяльності, відповідної морально-етичним 
нормам. Серед супровідних технологій, які доцільно насамперед 
використовувати на цьому етапі, виділимо діалогові, ігрові, кейс-
технології, портфоліо – як такі, що сприяють розвитку комунікативних, 
організаторських здібностей, рефлексії власної діяльності. Методи та 
форми організації: ігровий, кейс-метод, моделювання, дискусія, 
створення проблемних ситуацій, особистісно зорієнтована лекція, 
семінарське та практичне заняття. 

Важливим на цьому етапі є проходження студентами виробничої 
практики, у ході якої вони мають можливість реалізувати набуті знання в 
практичній площині майбутньої професійної діяльності. 

Результатом операційно-процесуального етапу є обізнаність з 
розвитку конкурентоспроможності − як з погляду наукового знання, так і 
з погляду практичної професійно-педагогічної діяльності. 

Третій етап – репродуктивно-творчий – 4-ий рік навчання. 
Головна функція етапу – діагностична, корекційна, прогностична. 

Мета етапу: систематизація вже набутих знань, умінь, навичок 
взаємодії; поглиблення творчої підготовки фахівця; шліфування його 
професійної готовності; завершення процесу вивчення здібностей і 
схильностей студентів до пошукової діяльності; корекція особистісних 
якостей з використанням творчого підходу. Супровідні технології 
формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів на цьому 
етапі – акмеологічні, рефлексивні, герменевтичні, що зумовлюють вияв 
особистісних якостей, продукування комунікативних, організаторських, 
рефлексивних здібностей у практичній площині професійно-педагогічної 
діяльності. Методи та прийоми формування конкурентоспроможності 
майбутніх педагогів на цьому етапі – психолого-педагогічне сприяння 
пошуково-творчій та дослідницькій діяльності, відеопрезентація, 
створення проблемних ситуацій тощо. 

Оскільки метод і форма є взаємопов’язаними компонентами 
навчального процесу, а метод базується на обраних формах, відповідність 
одне одному є обов’язковою умовою їхнього використання. Очевидною 
вимогою до методів навчання є їх комплексне використання, гнучке 
варіювання різних навчальних завдань. Комплексність використання 
методів, прийомів навчання ми розглядаємо як складову суті педагогічної 
технології: «поєднання цілі, форм, методів, засобів, методик», «сукупність 
всіх засобів», «системне використання». Відповідно до цієї позиції ми 
пропонуємо комплексне використання різних форм, методів, засобів, 
прийомів у процесі формування конкурентоспроможності майбутні 
педагогів під час їх професійної підготовки. 

Підсумовуючи викладене вище, можемо зробити висновок, що 
запропонована технологія формування конкурентоспроможності у 
майбутніх педагогів є інноваційною, оскільки, по-перше, ґрунтується на 
розумінні «конкурентоспроможності» як міждисциплінарного поняття; 
по-друге, відповідає ознакам, що мають вирізняти моделі й системи 
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інноваційного класу (Докучаєва, 2005); по-третє, враховує принципи 
проектування інноваційного освітнього середовища (В. Докучаєва, 
О. Коберник), що виявляється у розроблених педагогічних умовах 
формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів. Перспективу 
подальших розвідок убачаємо в теоретичному обґрунтуванні форм і 
методів ефективної роботи щодо формування конкурентоспроможності 
майбутніх педагогів. 
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Безбородих С. М. Технологія формування конкуренто-
спроможності у майбутніх педагогів 

Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена пошуком 
умов і створення відповідної технології формування 
конкурентоспроможності у майбутніх педагогів. Встановлено, що 
технологію формування конкурентоспроможності у майбутніх педагогів 
можливо подати за трьома етапами. Доведено, що запропонована 
технологія формування конкурентоспроможності у майбутніх педагогів є 
інноваційною, оскільки, по-перше, ґрунтується на розумінні 
«конкурентоспроможності» як міждисциплінарного поняття; по-друге, 
відповідає ознакам, що мають вирізняти моделі й системи інноваційного 
класу; по-третє, враховує принципи проектування інноваційного 
освітнього середовища, що виявляється у розроблених педагогічних 
умовах формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів.  

Ключові слова: конкурентоспроможність, технологія, педагогічна 
технологія, формування конкурентоспроможності, майбутні педагоги.   

 
Безбородых С. Н. Технология формирования конкуренто-

способности у будущих педагогов 
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена 

поиском условий и создания соответствующей технологии 
формирования конкурентоспособности у будущих педагогов. 
Установлено, что технологию формирования конкурентоспособности у 
будущих педагогов возможно подать в три этапа. Доказано, что 
предложенная технология формирования конкурентоспособности у 
будущих педагогов является инновационной, поскольку, во-первых, 
основывается на понимании «конкурентоспособности» как 
междисциплинарного понятия; во-вторых, соответствует признакам, 
которые выделяют модели и системы инновационного класса; в-третьих, 
учитывает принципы проектирования инновационной образовательной 
среды, которые проявляется в разработанных педагогических условиях 
формирования конкурентоспособности будущих педагогов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, технология, 
педагогическая технология, формирование конкурентоспособности, 
будущие педагоги. 

 
Bezborodykh S. Technology of Formation of Competitiveness of 

Future Teachers 
The relevance of the material set out in the article, due to the search for 

conditions and the creation of appropriate technology for the formation of 
competitiveness of future teachers. It is established that the technology of 
formation of competitiveness of future teachers can be submitted in three 
stages. The first stage of formation of competitiveness of future teachers is 
information and awareness. The second stage of formation of competitiveness 
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of future teachers is operational and procedural (basic). The third stage is 
reproductive and creative. 

It is proved that the proposed technology of formation of 
competitiveness of future teachers is innovative, because, it is based on the 
understanding of «competitiveness» as an interdisciplinary concept; it 
corresponds to the features that distinguish models and systems of the 
innovation class; it takes into account the principles of designing an innovative 
educational environment, which is manifested in the developed pedagogical 
conditions for the formation of competitiveness of future teachers. 

Key words: competitiveness, technology, pedagogical technology, 
competitiveness formation, future teachers. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ» 

 
«Якби у мене була година на спасіння 
планети, я б витратив п’ятдесят п’ять 
хвилин на осмислення проблеми і п’ять 
хвилин на її рішення» 

А. Енштейн 
 

В умовах трансформації суспільства та орієнтації на світовий 
інформаційно-культурний простір зростає роль осовіти як вагомого 
чинника розвитку державності, адже освіта є стратегічним ресурсом 
розвитку культури, мистецтва та науки, духовного і морального розвитку 
людей, забезпечення їх добробуту, укріплення національних інтересів, 
розвитку позитивного іміджу держави та створення умов для 
самореалізації кожної особистості. У зв’язку з цим виникає необхідність 
докорінних змін у державній системі освіти, спрямованих на розв’язання 
проблеми підвищення якості та конкурентоспроможності педагогічних 
кадрів. У Концепції загальної середньої освіти зазначається: «…зміни в 
змісті й структурі загальної середньої освіти мають глибинний характер і 
потребують підготовки вчителя, який усвідомлює свою соціальну 
відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне 
зростання» (Молодиченко В. В.). Саме вчитель, здійснюючи навчання, 
виховання, розвиток учнів, має створювати такі умови, за яких 
розкриваються індивідуальні особливості кожної особистості. У якості 
інструмента формування такої особистості слід розглядати дизайн-
мислення, оскільки – це не тільки технологія для розв’язання 
різноманітних проблем, але й новий вид мислення. 

Необхідність дослідження дизайн-мислення обумовлена кількома 
важливими, на наш погляд, аспектами: по-перше сучасне суспільство 
потребує практичного впровадження нестандартних рішень, заснованих 
на нешаблонних типах мислення; по-друге – створення нових, значимих 
освітніх продуктів для суспільства. 

Сучасний науковий світ використовує особливі знання та вміння, які 
утворюють поняття «дизайн-мислення». Однак, при первинному 
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дослідженні даної категорії, виявилося, що існують певні розбіжності у її 
трактуванні: змісті, структурі та засобах використання. Про це свідчать 
результати досліджень таких учених, як Т. Браун, В. Василькова, 
Ю. Вітренко, А. Колот, І. Каленюк, Т. Огілви, О. Фабрикант, М. Шилехина. 

Отже, мета нашої статті – розкрити сучасні наукові погляди на 
категорію дизайн-мислення та виявити її суттєві ознаки.  

Наша наукова розвідка буде базуватися на специфічних знаннях 
наукових галузей, на основі яких засновані теорії розв’язання проблем, 
пов’язаних з мисленням. Це, насамперед, філософія і психологія, які 
пропонують найбільш глибинні й розроблені, систематизовані й 
загальноприйняті знання щодо мислення. 

У найбільш загальному значенні мислення – активний психічний 
процес опосередкованого й узагальненого відображення у свідомості 
людини предметів і явищ об’єктивної дійсності у їх істотних 
властивостях, зв’язках та відношеннях (Психологічний, 2007, с. 12).  

Наукові дослідження уявлень про мислення середини ХХ ст. 
характеризуються, з одного боку, превалюванням логіки в трактуванні 
понять, а з іншого боку – певним розповсюдженням суб’єктивно-
психологічної точки зору. У цей період наукові пошуки були спрямовані 
на пізнання співвідношень між мовою та мисленням. За думкою 
С. Рубінштейна, визначення взаємозалежності «мова-мислення, має певні 
труднощі, оскільки, в одному випаду, мислення розглядалося як процес, 
а в іншому – мову, як думку, як продукт цієї діяльності 
(Рубинштейн С. Л., 1957, с. 42–49). 

З плином часу наукові вектори дослідження у галузі мислення 
значно змінили свій зміст та напрямки. Деякі з них орієнтовані на 
пізнання теоретичних основ мислення, а деякі – на вплив мисленнєвих 
процесів на досягнення результату та взаємозв’язок з досвідом.  

За думкою відомого теоретика сучасності в галузі освітніх 
технологій Г. Щедровицького (Щедровицкий Г. П., 2005). мислення 
визначається як сторона суспільної діяльності особистості. Ґрунтовним 
матеріалом для вивчення мислення виступають усі виразні елементи 
поведінки людини, особливо мова. Мислення і мова взаємообумовлені і 
не можуть бути відокремлені від інших сторін людської діяльності. 
Науковець визначає таку категорію, як «мовне мислення», розглядаючи 
його у двох формах: як образ певних об’єктів, тобто фіксоване знання, і 
як процес чи діяльність. Методолог зауважує, що «досліджувати 
мислення слід у двох формах його прояву. Однак при цьому потрібно 
враховувати, що спершу має бути досліджено і зафіксовано мислення як 
знання, а не як сам процес пізнання, адже будь-який процес виявляється 
нами у вигляді поступовості станів, що є результатом процесу, а це й 
будуть форми знання» (Щедровицький Г. П., 2005). 

Отже, ґрунтуючись на наведених вище дослідженнях, ми 
визначаємо мислення як процес сприйняття навколишнього світу та 
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моделювання його закономірностей, що призводить до появи уявлень 
про об’єктивну реальність.  

Спираючись на базову категорію – мислення як таке, перейдемо до 
аналізу досліджуваної дефініції «дизайн-мислення» з точки зору її 
психологічного підґрунтя.  

Перші кроки щодо впорядкування розуміння категорії дизайн-
мислення були висвітлені у роботах Дж. Гілфорда. Свої наукові пошуки 
він спрямував на розкриття «творчості» мислення. Так, психолог вводить 
два нових терміни: конвергентне (логічне) та дивергентне мислення. 
Науковець відходить від класичного розподілу мислення на індуктивне 
та дедуктивне мислення. Відповідно до його наукових робіт, індуктивне 
та дедуктивне мислення є відображенням конвергентного мислення, яке є 
послідовним, логічним, одновекторним і забезпечує розв’язання 
проблеми єдиним вірним способом.  

Конвергентне мислення (лат. convergere – сходиться) – вид 
мислення, яке передбачає, що існує лише одне вірне рішення проблеми 
(Психология, 2002, с. 433–456). 

Спираючись на дослідження О. Петровського, Л. Тихомирової, 
С. Рубінштейна, можемо зробити висновок про характерні риси 
конвергентного (логічного) мислення: здійснюється тільки словесним 
шляхом у процесі оперування поняттями з використанням логічних 
конструкцій; відрізняється тимчасовим, структурним (етапним) і 
усвідомленим характером. 

Цей вид мислення ґрунтується на знаннях, критеріях істинності, які 
задані ззовні. Основними операційними механізмами цього типу мислення є 
логічні операції – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація, 
абстрагування, конкретизація, класифікація, тобто коли через мисленнєві 
операції, спираючись на знання, мислі дістають вираження у слові 
(Меланов С. В, 2001, с. 150). Однак, слід зауважити, що конвергентний тип 
мислення оперує інформацією та досвідом, які вже існують у часі, для 
створення або трансформації вже існуючих об’єктів. 

За думкою О. Петровського, конвергентно (логічно) мислячій 
людині притаманні такі ознаки: уміння орієнтуватися, підкорюватися 
законам логіки, будувати свої дії у відповідності з ними, уміння 
проводити логічні операції, аргументуючи їх усвідомлено; уміння 
будувати гіпотези та виводити слідства з поданих передумов. Тому для 
науковця конвергентне (логічне) мислення містить низку таких 
компонентів: уміння визначати склад, структуру та організацію 
елементів і частин цілого та орієнтуватися на суттєві ознаки об’єкту чи 
явища; уміння визначати взаємозв’язок предметів та об’єктів тощо 
(Психология, 2002, с. 109). 

Е. де Боно говорить про те, що наш мозок – це «шаблонна система», 
яка бачить те, що підготовлена бачити, і аналіз інформації не породжує 
нових ідей, а породжує лише добірку ідей, які вже існують. Саме це 
яскраво відображає конвергентне мислення (Боно Е., 2007).  
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Однак, головним двигуном у системі змін повинна стати система 
«можливостей та вірогідностей». Таку систему забезпечує дивергенте 
мислення, яке розуміється як мислення, процес якого відбувається відразу 
у кількох напрямках (Дорфман Л. Я., 2002). Це мислення допускає 
варіювання шляхів розв’язання проблеми, призводить до несподіваних 
висновків та результатів. Фактично, дивергенте мислення спонукає до дії у 
нерегламентованих умовах на основі власних міркувань. За 
Дж. Гілфордом основними показниками дивергентного мислення є: 
чутливість до протиріч, невизначеність, оригінальність (Гилфорд Д., 1965). 

Наведемо приклад конвергентного та дивергентного аналізу двох 
речень: «прикладом кішки є» та «кішка є прикладом». Продовжуючи 
перше речення, ймовірно, одразу на думку спадають такі варіанти: тигр, 
пантера, лев. Друге речення вимагало замислитися та розширити свій кут 
пошуку думок. Тож, одним з варіантів продовження речення може стати 
таке словосполучення: «кішка є прикладом тварини». Таке продовження 
не дає нам підстави говорити про неординарне розуміння провідного 
поняття. Подана відповідь належить до зони розуміння, до зони 
комфорту, до стереотипів та шаблонів мислення. Для пошуку чогось 
нового та непередбачуваного не було використано творчу свободу, яка 
нам, як людині, доступна у будь-яких сферах.  

У першому варіанті в нас не було вибору, оскільки, якщо пригадати 
види котячих, то ми обмежені шаблоном «кішка». Однак, друге речення 
давало нам більше можливостей у міркуванні. До прикладу, ми могли б 
сказати, що кішка – це іменник жіночого роду, або, що воно (слово / 
поняття) асоціюється з такими словами – пазури, небезпека тощо. 
Можливим був би і такий варіант: кішка – це смол грації та свободи. 
Тобто, у другому випадку ми були вільні від стереотипів та логічних 
міркувань, мали можливість створити нетипове, позашаблонне розуміння 
наведеного висловлення.  

Ці два варіанти аналізу простих висловлювань ілюструють два різні 
процеси мислення, які згадані вище. Перший варіант був 
підпорядкований законам логіки і ми мислили конвергентно (логічно), а 
другий варіант, який не обмежував свободи думки, давав можливість 
розмірковувати у багатьох напрямках, бути дивергентим 
(позашаблонним).  

Засновник теорії креативності, конвергентного і дивергентного 
мислення Дж. Гілфорд вважав операцію дивергетності основою 
креативності як загальної творчої здібності особистості. У своїх працях 
учений окреслив низку параметрів креативності: оригінальність 
(адаптаційна гнучкість) – здатність відповідати нестандартним способом 
на запити суспільства, здатність до незвичного, нового, несподіваного у 
розв’язанні проблем; продуктивність – уміння генерувати певну кількість 
ідей за проміжок часу; гнучкість – здатність до продукування 
найрізноманітніших думок та ідей, спроможність змінити форму стимулу 
таким чином, щоб побачити в ньому нові ознаки й можливості для 
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використання, уміння виявляти пріоритетні проблеми серед інших, 
провокувати ідеї у складних та непередбачуваних ситуаціях, уміння 
вдосконалювати об’єкт, змінюючи його зміст, структуру, додаючи нові 
елементи; уміння використовувати аналітико-синтетичні операції у 
розв’язанні поставлених задач (Гилфорд Д., 1956, с. 440).  

Розглянувши сутність дизайн-мислення, доцільно, на нашу думку, 
визначити основі його ознаки: по-перше, людина, у якої розвинене дизайн 
мислення, здатна до продукування нестандартних, нетипових способів 
розв’язання запитів суспільства; по-друге, з легкістю генерує велику 
кількість ідей щодо розуміння та вирішення проблеми за обмежений 
проміжок часу; по-третє, володіє уміннями та способами змінювати об’єкт 
та окремі його частини, що призводить до створення принципово нового. 

Отже, дизайн-мислення – це творче системне мислення, яке 
інтегрує в собі творче та логічне мислення, результатом якого є 
принципово нові ідей та продукти.  

Дизайн-мислення (Design Thinking) являє собою модель спільної 
командної діяльності та технологію розв’язання бізнес-проблем. За думкою 
Т. Брауна, дизайн-мислення – це підхід до проєктування інноваційних 
рішень, орієнтований на людину. Він заснований на методах, які 
використовують дизайнери з метою інтегрування потреб людини, потреб 
бізнесу та технологічних можливостей (Брун Т., 2012, с. 46). Автор 
розглядає дизайн-мислення не як стиль мислення, а як технологію, оскільки 
говорить про методи роботи дизайнера та етапність їх використання з 
метою вирішення проблеми. Тобто, на думку Т. Брауна, дизайн-мислення 
уявляє собою комплекс заходів, націлених на максимальне задоволення 
потреб людини, які виникають при користуванні тим чи іншим товаром. 
Тож воно базується на принципі антропоцентризму, який підпорядковує 
весь процес творчого пошуку потребам людини-клієнта, а не амбіціям 
компанії, керівника чи менеджера проєкта.  

Практика дизайн-мислення знайшла своє застосування в 
економічній галузі як засіб розробки та впровадження бізнес моделей, в 
організації проєктної діяльності. Починаючи з кінця 80-х р. ХХ ст., 
професором Д. Келлі були переосмислені теоретичні основи технології 
дизайн-мислення та запроваджені в практику (Шилехина М. С., 2013, 
с. 181–181). Він стверджує, що технологія дизайн-мислення базується на 
людській інтуїції, на умінні знаходити закономірності та продукуванні 
ідей, які емоційно та функціонально привабливі клієнту (Келли Т., 2015). 
Отже, можемо говорити про те, що основною особливістю технології 
дизайн-мислення є не критичний аналіз, а творчий процес, у якому 
несподівані ідеї призводять до найліпшого вирішення проблеми.  

Технологію дизайн-мислення від інших технологій відрізняє те, що 
вона може бути залучена до різних галузей суспільства. Цю технологію 
від інших відрізняють такі суттєві ознаки: 

 орієнтується на конкретну особистість; 
 процес роботи базується на принципах емпатії; 
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 алогічність клієнта покладена в основу подальшого руху 
розв’язання проблеми; 

 гнучкість у роботі з кожним клієнтом, підпорядкування ідей його 
інтересам. 

Як бачимо, дизайн-мислення базується на можливостях людини, її 
здатності до інтуїтивного відчуття, створення ідей, які мають не тільки 
функціональне навантаження, але й відображають емоційний компонент; 
вираження себе у словах та символах. 

Разом з тим, у процесі вирішення поставленої проблеми шляхом 
застосування дизайн-мислення розкриваються такі питання: що є? 
(досліджується існуюча реальність); що якщо? (уявляється нове 
майбутнє); що чіпляє? (здійснюється вибір); що працює? (оцінюється 
результат, зокрема реакція ринку) (Лидтка Ж., 2015). 

І, нарешті, дуже цінними для нашого дослідження є етапи технології 
дизайн-мислення, які сформулював засновник Стенфордської школи 
дизайну Д. Келлі: емпатія, фокусування, протипування, тестування. 

1. Емпатія. Цей термін має психологічне підґрунтя, який з 
успіхом було інтегровано у технологію дизайн-мислення, та має досить 
багато визначень. З позиції практики дизайн-мислення, емпатія означає 
уміння слухати та розуміти, що саме горить клієнт, які його побажання 
щодо кінцевого продукту. Але найважливіше почути те, що клієнт не 
сказав і, можливо, сам не усвідомив; що для нього є найважливішим. 

2. Фокусування. На попередньому етапі ми збирали інформацію 
про наших клієнтів, а на другому етапі починаємо аналізувати 
накопичений матеріал.  

3. Генерація ідей. На попередніх етапах ми досліджували 
користувача та його проблеми. Ми не генерували гіпотези і не 
висовували рішень. Саме на третьому етапі ми починаємо генерувати 
ідеї, яким чином ми можемо допомогти користувачеві.  

4. Прототипування. На цьому етапі створюються макети 
перспективних ідей, які потім перевіряються на реальних користувачах.  

5. Тестування. На цьому етапі ви очікуєте реакції від користувача 
про ваш прототип (Келли Т., 2015). 

Резюмуючи поданий вище аналітичний матеріал, можемо 
стверджувати, що дизайн-мислення – це людиноорієнтована технологія, 
яка дозволяє розв’язувати проєктні задачі на основі нестандартних, 
творчих підходів. Технологія дизайн-мислення є універсальною і може 
використовуватися в різних галузях суспільства, до прикладу, в 
економіці, торгівлі тощо. Перспективами наших подальших досліджень є 
обґрунтування дизайн-мислення як педагогічної технології.  
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Варяниця Л. О. Системний аналіз категорії «дизайн-мислення» 
Стаття присвячена аналізу категорії «дизайн-мислення», її розгляду 

як категорії мислення та як бізнес-технології. Автором визначено, що у 
структурі дизайн-мислення два взаємообумовлені і, водночас, 
протилежні процеси – конвергентне да дивергентне мислення. Подано 
характеристику цих типів мислення. Так, конвергентне мислення 
автором розуміється, як шлях до вирішення проблеми лише одним 
вірним способом, а дивергенте – передбачає розгалуження процесу 
пошуку вирішення проблеми у кількох напрямках. Схарактеризовано 
ознаки дизайн-мислячої особистості. Розкрито, що технологія дизайн 
мислення побудована на чергуванні конвергентності та дивергетності. 
З’ясовано основні ознаки технології дизайн-мислення: орієнтація на 
конкретну особистість, процес роботи базується на принципах емпатії, 
алогічність клієнта  покладена в основу подальшого руху розв’язання 
проблеми; гнучкість у роботі з кожним клієнтом. Визначено п’ять  
основних етапів технології дизайн-мислення, розкрито їх сутність. 

Ключові слова: мислення, дизайн мислення, конвергентне 
мислення, дивергенте мислення, технологія дизайн мислення.  

 
Варяница Л. А. Системный анализ категории «дизайн-

мышления» 
Статья посвящена анализу категории «дизайн-мышление», ее 

анализу как категории мышления и бизнес-технологии. Автором 
определено, что в структуре дизайн-мышления два 
взаимообусловленных и, одновременно, противоположных процесса – 
конвергентное и дивергентное мышление. Дана характеристика этих 
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типов мышления. Так, конвергентное мышление автором понимается, 
как путь к решению проблемы только одним верным способом, а 
дивергенте – предполагает разветвление процесса поиска решения 
проблемы в нескольких направлениях. Определены показатели дизайн-
мыслящей личности. Раскрыто, что технология дизайн-мышления 
построена на чередовании конвергентности и дивергетности. Выяснены 
основные признаки технологии дизайн-мышления: ориентация на 
конкретную личность, процесс работы базируется на принципах эмпатии, 
алогичность клиента положена в основу дальнейшего движения решения 
проблемы, гибкость в работе с каждым клиентом. Определены пять 
основных этапов технологии дизайн-мышления, раскрыто их сущность. 

Ключевые слова: мышление, дизайн мышления, конвергентное 
мышление, дивергенте мышления, технология дизайн мышления 

 
Varianytsia L. The Category of Design Thinking: a Systemic 

Analysis 
The article focuses on the analysis of the category of design thinking as 

a category of thinking, as well as a business technique category. The structure 
of design thinking encompasses two processes, namely, the processes of 
convergent and divergent thinking which, on the one hand, predetermine each 
other and, on the other hand, operate in the reverse directions. Thus, 
convergent thinking is defined as an approach to solving a task in only one 
correct way, while divergent thinking is aimed at searching for a range of 
solutions for one task. The author provides a list of characteristics of a person 
with design thinking. Such a person can produce unique, not typical responses 
to the demands of the society, generates a great number of ideas on how to 
deal with a problem in a short period of time, possesses the skill of changing 
an object or its parts to create something new. The author came to the 
conclusion that the technique of design thinking is based on alternating 
convergence and divergence. The main features of this technique include 
orientation towards a concrete personality, the importance of empathy, the use 
of the client’s illogical perspective to solve problems, flexibility while 
working with each client, and subordinating ideas to the client’s interests and 
needs. Five main stages such as empathy, focusing, generating ideas, 
prototyping, and testing in the technique of design thinking were distinguished 
and their essence was described.  

Key words: thinking, design thinking, convergent thinking, divergent 
thinking, the technique of design thinking. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВІСТСЬКОГО ПІДХОДУ  

В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
(на прикладі навчання природничих дисциплін  
та методики їх викладання в початковій школі) 

 
Нова українська школа передбачає формування 

конкурентоспроможної, ініціативної особистості, яка генерує інноваційні 
ідеї. Самостійність, самоствердження і самовиявлення школяра, розвиток 
його творчих здібностей, пізнавальних потреб не можливі поза 
функціонуванням його думки, самостійними пошуками.  

В умовах перебудови освіти в Україні перед закладами вищої 
освіти постала проблема створення умов для формування педагога нової 
генерації – умотивованого, компетентного, який «володіє навичками 
випереджального проєктного менеджменту (планування й організації 
навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, 
оцінювання тощо)» (Концепція «Нова українська школа», 2018), 
самостійно й творчо здобуває інформацію, який перетворився із носія 
знань у наставника, коуча, фасилітатора і тьютора. Це вимагає пошуку 
нових підходів і вимог до організації освітнього процесу, до подальшого 
вдосконалення форм, методів та засобів навчання. 
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Навчальний процес повинен бути побудований так, щоб студент 
усвідомлював його як процес розвитку власного мислення, активності, 
пізнавальної самостійності та творчих здібностей; він має сприяти повній 
самореалізації особистості майбутнього фахівця та його професійному 
зростанню (Савченко, 2012). Це прогнозує зміну парадигми вищої освіти, 
коли студент із об’єкта перетворюється в суб’єкт навчального процесу, 
тобто не студента навчають, а студент навчається, а викладач надає 
студентові в межах діяльності та його особистої зацікавленості необхідну 
допомогу в оволодінні обраною професією. 

Для цього необхідно переосмислити зміст й організацію 
навчального процесу, у тому числі, і з природничих дисциплін, із 
урахуванням вимог сьогодення. Вітчизняні та європейські вчені дійшли 
висновку, що найефективнішою стратегією навчання природничих наук є 
конструктивізм. Значущість конструктивістської концепції зростає в 
умовах розвитку сучасного інформаційного, демократичного та 
громадянського суспільства, оскільки вона доводить спроможність 
особистості самостійно робити вибір, усвідомлювати власну 
відповідальність, успішно розв’язувати проблеми і вносити зміни в 
соціальне середовище. 

Конструктивістський підхід до навчання розглядався в 
дослідженнях М. Бутиріної, Т. Кошманової, С. Кушнір, Г. Лефрансуа, 
Н. Малкової, М. Ноулзом, Л. Панфілової, О. Полат, О. Поячанової, 
В. Пустовойтова, Т. Равчиної, М. Чошанової, N. Noddings, B. Koop, 
H. Mandi, S. Dvorak, Y. Taylor, A. Gardner, R. Bybee, N. Landess, R. Dubs. 

Поняття «конструктивізм» походить від латинського constructiovus 
(пов’язаний із побудовою, конструюванням) та constructio (приєднання, 
побудова). Конструювання в процесі навчання визначається як «засіб 
поглиблення та розширення отриманих теоретичних знань, а також 
розвиток творчих здібностей, винахідницьких інтересів і нахилів учнів 
(Педагогический енциклопедический словарь, 2003, с. 127). Згідно зі 
словником «конструкція» розуміється як загальна система, яка включає в 
себе взаємопов’язані і взаємозалежні частини і системи. Щодо 
педагогічного процесу, конструкція – це єдина цілісна система з 
рівноправними (відносно впливу на існування і цілісність системи) 
підсистемами – суб’єктами «учитель» та «учень» (Педагогический 
энциклопедический словарь, 2003, с. 130). 

Європейські дослідники розробили навчальну модель 
конструктивізму під назвою «Пять Е» (Bybee, Taylor, & Gardner, 2006). 
Ця модель ґрунтується на конструктивістському підході до навчання, 
коли учні (студенти) будують (конструюють) нові ідеї на основі своїх 
раніше набутих знань, переконань і навичок. Модель приводить 
послідовність та етапи навчання при оволодінні природничими 
дисциплінами: окремих розділів, тем конкретних занять. Вона дозволяє 
учасникам навчального процесу і ґрунтуватися на попередніх знаннях і 
досвіді, шукати сенс у новій інформації, і постійно оцінювати своє 
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розуміння ситуації, явища, концепції; вона допомагає студентам 
створювати власне розуміння матеріалу з поєднанням раніше набутого 
досвіду і нових знань (Bybee, Taylor, & Gardner, 2006). 

На сучасному етапі конструктивізм у педагогіці розглядається як 
освітня модель, підґрунтям якої є концепція когнітивного розвитку 
Ж. Піаже, теорія соціального розвитку Л. Виготського, теорія 
прагматизму Дж. Дьюї, природовідповідного і активного навчання 
Я. Коменського, вільного розвитку особистості Ж.-Ж. Руссо, організації 
навчання в різних видах практичної та трудової діяльності І. Песталоцці, 
процесу пізнання з опорою на особистий досвід учня (студента) 
І. Гербарта. 

Дослідниця М. Бутиріна, розглядаючи методи формування 
демократичної компетентності в студентів, слушно зауважує, що 
«…найбільш ефективною стратегією вивчення природничих 
наук….визнано конструктивізм,… що базується на існуючих знаннях, 
переконаннях і навичках студентів і вимагає від них самостійного 
синтезу нових знань з раніше відомої і нової інформації» (Бутиріна & 
Тютюнник, 2019). 

На думку Л. Панфілової, педагогічний конструктивізм є теорією і 
практикою викладання і навчання, яка передбачає будування окремою 
особою нових знань через власну психічну активність, діяльність та 
соціальну взаємодію, перехід від стратегії передачі готових знань до 
стимулювання самонавчання, самоініціації, самоорганізації, самооцінки 
(Панфілова, 2009). 

Як відомо, психологія приводить два головних теоретичних 
підходи до навчання – біхевіоризм та конструктивізм. Біхевіоризм – це 
теорія, на засадах якої ґрунтується традиційна освіта, – одержання та 
відтворення готової інформації; педагог бере на себе всю 
відповідальність та програмує дії студента. Таке навчання центроване на 
викладачеві, який відіграє роль головного джерела знань; студент є 
об’єктом навчання, він отримує готові знання від викладача (Лефрансуа, 
2005, с. 138). 

Ключова ідея конструктивізму в тому, що знання не можна 
передати учневі (студенту) в готовому вигляді, можна лише створити 
педагогічні умови для успішного самоконструювання знань. Учитель 
(педагог) виступає, перш за все, як організатор навчально-пізнавальної і 
дослідницької діяльності, не нав’язуючи підлеглим свої знання, 
переконання. 

Вітчизняні і зарубіжні дослідники сходяться на тому, що 
конструктивізм – це стратегія навчання, що базується на існуючих 
знаннях студентів і вимагає від них самостійного творення нових з 
раніше відомої і нової інформації. Знання не переходять від сторонніх 
носіїв, це індивідуальна варіативна інтерпретація інформації кожною 
особистістю. Дослідники зауважують, що основною метою 
конструктивізму є розвиток у студентів здатності мислити  та здобувати 
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знання. Крім раніше приведених досліджень це підтверджується також 
такими науковцями: М. Чошановою, О. Полат, Н. Манді, В. Кооп, 
П. Феден та ін. Дослідженню питання методів конструктивістського 
підходу до навчання присвячені роботи П. Феден, Р. Фогель, П. Рамсдена 
Дж. Бігге, К. Тана та ін.. Дослідники одностайно акцентують увагу на 
методах спільної діяльності студентів та педагога. Роль останнього 
полягає в забезпеченні умов роботи та підтримці студентів. Викладання 
повинно стимулювати навчання. 

Змінюється і роль викладача вищої школи: вона набуває іншого 
сенсу в контексті конструктивізму порівняно з традиційною системою. 
Викладач не є єдиним і головним джерелом інформації – розширені 
канали її передачі (інтернет, преса, телебачення, телефонія); по ним до 
студента поступає різноманітна інформація, яка доповнює викладача. 

На думку Є. Пояганової, «…конструктивістська роль викладача в 
тому, щоб підтримувати і налаштовувати навчання і накопичення знань 
учнями (студентами) в процесі педагогічного співробітництва, надати їм 
достатньо часу для обдумування проблеми, для конструювання зв’язків 
між попередніми і новими знаннями» (Погаянова, 2007, с. 187).  

Науковець Н. Малкова акцентує увагу на тому, що викладач 
скеровує та підтримує студентів у процесі конструювання ними власного 
розуміння наукових понять, теорій, процесів, стимулює їх до постановки 
і розв’язку актуальних професійно значущих і практичних проблем, 
формування самостійності думок, висновків. У контексті 
конструктивістської концепції роль викладача виявляється не в 
домінуванні над особистістю в процесі навчання, а в стимулюванні 
пізнавальної діяльності студентів. Викладач повинен робити навчальний 
курс і процес цікавим, позбутися нудьги на лекціях і семінарах (Малкова, 
2008).  

Сучасний погляд зарубіжних дослідників і методистів на 
організаційні аспекти педагогічного процесу виражається в тому, що 
вчитель (викладач) створює умови для саморозвитку учня (студента), 
надає йому допомогу при необхідності, але не дає готових знань, 
моделей, алгоритмів і способів рішення задач. Діяльність учителя 
(викладача) спрямована на формування самостійності кожного учня 
(студента) через керівництво самоконструюванням ним свого досвіду. 
Таку думку висловлює Р. Дубс та інші вчені (Dubs, 2015). 

С. Кушнір визначає наступні особливості організації навчального 
процесу на основі конструктивізму: «…орієнтація освітнього процесу на 
потреби студента; навчання розглядається як засіб саморозвитку шляхом 
особистої активності; педагог виступає в ролі фасилітатора, який 
організує безпечне, мотивуюче, різноманітне, мультимодальне, цікаве і 
орієнтоване на комунікацію розвивальне середовище навчання, 
використовує можливості співробітництва між студентами, методи 
спільної діяльності (активності) студента і педагога, сучасні 
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інформаційні технології он-лайн навчання дистанційні курси, освітні 
платформи інтерактивні форми навчання» (Кушнір, 2017, с. 63).  

Проаналізувавши концептуальні ідеї теорії конструктивізму, 
дослідниці Т. Кошманова та Т. Равчина виокремлюють її головні 
положення в контексті навчання студентів у вищій школі:  

 суть знань не можна повністю передати іншій людині, оскільки 
вона самостійно творить суб’єктивний образ об’єктивної реальності, 
конструює знання шляхом пошуку власного розуміння, визначення 
їхнього особистісного сенсу; 

 на процес оволодіння новими знаннями впливають попереднє 
пізнання і набутий досвід; 

 особистість конструює знання на підставі власних когнітивних 
схем шляхом виконання когнітивних (розумових) дій; 

 особистість пізнає реальні, а не абстрактні об’єкти внаслідок 
взаємодії з ними, розв’язання автентичних проблем, пов’язаних із 
реальним життям; 

 особистість конструює власні знання у процесі взаємодії з 
іншими, обміну досвідом, своїми інтерпретаціями (Кошманова & 
Равчина, 2005). 

Не зважаючи на певну кількість наукових досліджень, недостатньо 
розкрито особливості організації освітнього процесу на засадах 
конструктивізму у вищій школі. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування сутності 
конструктивістської педагогічної теорії, її головних положень та 
особливості організації навчального процесу на заняттях з природничих 
дисциплін у вищій школі відповідно до окреслених ідей. 

Сучасні соціально-економічні, суспільно-політичні, культурні 
трансформації в суспільстві зумовлюють необхідність формування 
самодостатньої творчої особистості – спеціаліста, який володіє базовими 
знаннями, здатного критично мислити, самостійно приймати рішення і 
розв’язувати соціальні та професійні проблеми. 

Оскільки традиційні підходи і технології не дозволяють виконати 
вище зазначені вимоги, потрібна рішуча перебудова навчального 
процесу, а саме на засадах конструктивізму. Як ми вже відмічали, 
основна ідея конструктивізму – створення власних знань, які 
конструюються за допомогою мислительної діяльності студента на 
основі раніше набутого досвіду, раніше засвоєних знань, що 
розглядається як активний пізнавальний процес.  

Конструктивізм передбачає розширення ресурсів пізнання, показує, 
які нові можливості відкриває конструктивістська свідомість, а також 
стає актуальним теоретичним і практичним напрямом в педагогіці. 

Л. Бабак на основі аналізу конструктивістських підходів виділяє 
наступні форми роботи зі студентами: лекція з перервами, семінар, 
групове обговорення, робота в групі / команді, екскурсія, лабораторна 
робота, проектна робота, навчання на основі практичних прикладів 
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(Case-based learning), проблемно орієнтоване навчання, навчання 
однолітків (Peer tutoring), ігри-симуляції, рольові ігри, дистанційне 
навчання (Бабак, 2010).  

Із огляду на досвід науковців конструктивістського підходу, ми 
намагались упровадити в навчальний процес елементи конструктивізму 
при викладанні інтегрованого курсу «Основи природознавства та 
екології». Розглянемо приклади. 

1. На практичному занятті під час вивчення теми «Покритонасінні 
рослини; класи, ознаки класів» викладачем було запропоновано наступне 
завдання: спираючись на знання попередньо вивченого матеріалу 
(вегетативні та генеративні органи рослин; будова, видозміни, функції) 
та користуючись визначниками, визначити ознаки класів 1 – 2-дольних 
рослин. Результати занести до таблиці: 

Таблиця 
Ознаки класів покритонасінних рослин 

№/п Характерні ознаки Класи  
Однодольні  Дводольні  

1. Коренева система   
2. Будова насінні   
3. Будова квітки   
4. Провідна система   
5. Жилкування листа   

 
2. На підсумковому практичному занятті з теми «Еволюція живих 

організмів на Землі», спираючись на вивчений матеріал з 
природознавства (зоологія) та біохімічну гіпотезу походження життя на 
Землі (Опаріна-Холдейна), змоделювати еволюцію кровоносної, 
нервової, травної, дихальної систем та системи органів розмноження 
живих організмів. 

3. Привести порівняльну характеристику типів тварин: 
найпростіших та кишкопорожнинних, червів та членистоногих, риб та 
земноводних, плазунів та птахів та ін. (матеріали занести до таблиці; 
звернути увагу на характерні ознаки: форма тіла; органели руху, 
розмноження; внутрішня будова; живлення; дихання; виділення.  

Студенти виконували роботи на практичних, лабораторних 
заняттях, або самостійно вдома з наступним обговоренням в аудиторії. 

У процесі проведення досліджень головним нашим завданням було 
будувати навчально-виховний процес на принципах педагогічної 
взаємодії, співпраці, співтворчості. Кожен студент – це цілісна 
особистість, здатна на самовизначення і самореалізацію. Педагогічна 
взаємодія забезпечувала ефект співрозуміння, співдії, співоцінювання. У 
процесі спілкування відбувався обмін інформацією між учасниками 
навчального процесу, взаємодія в ході спільної діяльності, виявлялося 
сприяння або протидія, згода або протиріччя, співпереживання тобто 
сприйняття один одного. У цьому діяльності враховували думки кожного 
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учасника процесу навчання, виявляли і розвивали позитивні установки 
кожного, позбавляли упереджень у міжособистісних стосунках, 
працювали над прийняттям кожного студента, виокремлювали його 
цінності як особистості, зосереджували увагу на його успіхах і 
позитивних сторонах, виявляли емпатії, виокремлювали й позитивно 
оцінювали навіть найменші досягнення студентів, розвивали віру в 
подальші успіхи, уникали критики, засудження особистості. Студенти не 
заучували готову інформацію, а самостійно продукували її на основі 
власних досліджень, поєднуючи раніше набуті знання, досвід і нові ідеї  

Отже, центральне місце в навчальному процесі належало 
студентові, а викладач скеровував роботу, виконував функції порадника, 
наставника, помічника, консультанта, коммунікатора, партнера у 
спільному вирішенні навчальних проблем і завдань. Ми не нав’язували 
студентам своє бачення проблем, а лише спрямовували їхню діяльність, 
послідовність дослідження, надавали необхідні дані та теоретичний 
аналіз джерел інформації, задавали проблеми, формували нові моделі 
мислення. Превалював діалог, партнерство. Нашим завданням було 
забезпечити максимальну мислительну активність студента на всіх 
етапах навчального процесу.  

Ми залучали студентів до аналізу наукових відкриттів, поглядів 
видатних науковців-природознавців, професійних ситуацій та 
розв’язання актуальних соціальних та наукових проблем, виконання 
практичних завдань 

Одним із важливих елементів конструктивістського підходу є 
навчання в малих групах на засадах співробітництва. Яскравим 
прикладом застосування такого підходу є розв’язання пошуково-
дослідницьких, проєктних завдань на заняттях із курсу «Методика 
навчання освітньої галузі «Природознавства»». Так, під час вивчення 
теми «Виховання в курсі «Природознавство»» пропонували групову 
форму написання рефератів із наступним їх захистом за тематикою: 
«Екологічне виховання як засіб формування життєвих компетентностей 
молодших школярів» (як варіант, «Формування екологічної 
компетентності молодших школярів у інтегрованому курсі «Я досліджую 
світ»»), «Естетичне виховання особистості молодшого школяра засобами 
природознавства», «Патріотичне виховання молодших школярів 
засобами природознавства», «Формування громадянської позиції 
сучасного школяра на уроках природознавства». 

За методикою В. Божко студенти заздалегідь об’єднувались у 
гомогенні або гетерогенні мікрогрупи (за власним бажанням) із 4 осіб у 
кожній: керівник групи, доповідач, білий та чорний опоненти (Божко, 
2009). Основними завданнями кожної групи було вивчення та аналіз 
конкретної проблеми, оформлення реферату, складання конспекту за 
рефератом та понятійних схем, публічне представлення та захист 
реферату, самоаналіз та аналіз проведеної роботи окремих їх членів. 
Працюючи в самостійно створеному навчальному інформаційному 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

70

середовищі, студенти ставали частиною співтовариства, заснованого на 
знаннях – навчались вивчати, використовуючи сучасні засоби навчання 
(мультимедіа, ІКТ), інтегрувати попередні знання з новими ідеями, 
аналізувати різні погляди на порушену проблему і шляхи її розв’язання, 
підтримували і допомагали іншим. Конструктивістський простір 
проєктувався окремо для кожної конкретної проблеми, набував 
характеристик пошуку і творчості. Викладач виступав у ролі тьютора – 
підтримував студентів у просуванні до знань, доцільному виборі засобів 
та інструментів у здійсненні діяльності. 

Іншим прикладом, який може підтвердити дієвість досліджуваного 
феномена в навчальному процесі нашого вишу є моделювання 
майбутніми вчителями різних типів уроків. Студенти вказували тему 
уроку, його мету, результати, обладнання і матеріали, тип уроку. А далі – 
працювали за представленою викладачем таблицею. 

Таблиця 
Методична структура 

уроку 
Вжиті методи (роди, види) 

і прийоми 
Методичний коментар 

   
 
Як бачимо з таблиці, студенти не лише працювали над 

конструкцією уроку, а й аналізували кожен його етап із позиції вжитих 
методів і прийомів. Після того, як робота була виконана, вона подавалась 
на рецензування іншому студенту, завданням якого було: проаналізувати 
дидактичну структуру уроку відповідно до заявленого типу, методичну 
структуру з позиції доцільності / недоцільності використаних методів, 
помилкового визначення самим студентом методу навчання.  

Варіантом до такої роботи може бути наступна: ознайомтесь із 
запропонованим планом-конспектом уроку, визначте вжиті методи і 
прийоми, подайте до кожного з них методичний коментар, змоделюйте 
пропущений етап відповідно до заявленого типу уроку. Така діяльність 
студентів не контролювалась викладачем; у якості керівництва виступали 
чітко визначені ним цілі, завдання та рекомендації. 

Такі завдання базувались на реальних проблемах навчального 
простору, тому краще розумілися самими студентами, допомагали їм 
отримувати знаннєву інформацію та вміння з реального життя і вчитися 
використовувати їх у реальних умовах сучасної української школи, тобто 
сприяли формуванню їхньої предметно-методичної компетентності.  

Спираючись на аналіз сучасних проблеми у сфері вищої освіти й 
досвід використання конструктивістських підходів, R. Bybee & J. Taylor, 
зазначають, що критичне мислення, здатність вирішувати складні 
проблеми, аналітичні навички вважаються найважливішими 
конструктами випускників вузів (Bybee & Taylor, 2016). 

Відповідно до Чотирьохвимірної моделі освіти, запропонованої 
Організацією Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО) спільно з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй 
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(ЮНІСЕФ) та у співпраці з багатьма іншими міжнародними і 
національними організаціями, одним із вимірів навчання є когнітивний – 
учитися знати (пізнавати, вчитися), що серед іншого передбачає 
вирішення проблем, розвиток критичного, аналітичного мислення 
(Reimagining Life Skills and Citizenship Education in the Middle East and 
North Africa, 2017). Саме на розвиток цих найважливіших «конструктів 
випускників» вишів (Bybee & Taylor, 2016), вони ж і є ключовими 
компетентностями, ми спрямовуємо діяльність студентів під час 
лекційних і практичних занять через систему запитань та завдань, із 
використанням яких можна побудувати діяльність студентів на високих 
рівнях мислення – аналіз, синтез, оцінку.  

Відповідаючи на запитання, студенти аналізують й інтерпретують 
інформацію, аналізують ідеї, будують гіпотези, відстоюють свою точку 
зору. Таким чином, запитання слугують засобом стимулювання різних 
видів мислення на різних рівнях складності. З іншого боку, ми навчаємо 
студентів формулювати запитання і завдання різного рівня, проектуючи 
таким чином їхню майбутню професійну діяльність. 

Слід підкреслити, що умови, створені нами під час навчання на 
засадах конструктивістського підходу, сприяли усвідомленню 
студентами навчання як процесу розвитку власного мислення, 
розумінню, що вони вчаться самостійно накопичувати знання – знання 
глибокі, які пов’язані з уже наявними знаннями, які не можуть легко 
забутися і які будуть застосовуватися в міру необхідності.  

Чи можливим є запровадження конструктивістського підходу в 
навчанні молодших школярів? Як і доросла людина, школяр теж здатен 
«створювати світ у власній свідомості» (Голлоб, Крапф & Вайдінгер, 
2016). Спираючись на результати попереднього научіння, раніше 
придбаних здібностей учень не просто сприймає інформацію, а 
переробляє її, що говорить про активний, а не пасивний характер 
научіння – научіння шляхом відкриттів Навчання шляхом відкриттів 
потребує, щоб учень конструював інформацію, виявляючи відношення, 
які існують між поняттями або принципами; при цьому матеріал учням 
викладається не в завершеній формі, а потребує, щоб вони власно 
організували його (Погромська, 2014).  

Однією з конструктивістських форм роботи з молодшими 
школярами є проблемно орієнтоване навчання. Наведемо кілька 
прикладів запровадження в навчальний процес початкової школи 
конструктивістських завдань із інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

Тема: «Природа навколо нас. Нежива й жива природа» (1 клас). 
Проблемні питання: 
1. Чи можна сказати, що жива і нежива природа і навколишній світ 

– це об’єкти природи або предмети оточуючого нас світу? 
2. Який об’єкт живої природи може стати для природи кращим 

другом або ворогом? 
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Проблемна задача: Відомо: ґрунт, сонце, опади – об’єкти неживої 
природи. Квітка, бджола і людина – об’єкти живої природи. Які із 
зазначених об’єктів залежать один від одного? 

Проблемне завдання: 
1. Визнач, що спільного у метелика з каменем і чим вони 

відрізняються. 
2. Перед вами два пластмасових стаканчика з водою і землею, 

блюдце і вата, насіння пшениці, ріпчаста цибуля, морква. Які об’єкти 
живої природи можна з’єднати з об’єктами неживої природи, щоб через 
5 (7) днів переконатися в тому, що рослина – живий організм? 

Тема: «Вимірюю масу, температуру» (1 клас). 
Проблемні питання: 
1. Чому термометр іноді називають термовимірником або 

градусником? 
2. Коли може відбутися таке, що два однокласники, подивившись 

на один і той же термометр в один і той же час, побачать різні показники 
температури?  

Проблемна задача: Восени по радіо метеорологи повідомили, що 
температура повітря +5 градусів. Ніна вирішила перевірити їх 
повідомлення. Вона взяла кімнатний термометр і вийшла на вулицю. 
Потримавши в руці термометр 5 хв., вона помітила, що стовпчик 
показував +20 градусів. Чому термометр показував температуру вище, 
ніж було насправді? 

За такої моделі навчання орієнтовано не на вчителя, а на учня; воно 
підкреслює важливість конструювання знань школярами самостійно, а 
також індивідуальність кожного з них як особистостей. 

Отже, необхідність вирішувати професійні завдання потребує 
формування в майбутнього фахівця глибоких знань, умінь та навичок, що 
досягається впровадженням в навчальний процес нових стратегій 
навчання, в тому числі і конструктивізму. 

Конструктивізм ґрунтується на здатності студента самостійно 
синтезувати (створювати) нові знання з раніше відомої та нової 
інформації. Для цього він вступає у взаємодію з новими фактами, 
поняттями, унаслідок чого останні стають значущими, а отже 
зрозумілими для студента; останній виконує функцію активного суб’єкта 
навчально-виховного процесу і вибудовує власні знання унаслідок 
взаємодії з середовищем.  
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Вікторенко І. Л., Горобець Л. В., Чернишова І. В. Реалізація 

конструктивістського підходу в підготовці майбутніх учителів (на 
прикладі навчання природничих дисциплін та методики їх 
викладання в початковій школі) 

У статті представлено аналіз можливостей реалізації 
конструктивістського підходу у вищій педагогічній освіті, зокрема в 
підготовці майбутніх учителів початкових класів. Досліджено поняття 
конструктивізму, й представлено узагальнення поглядів сучасних 
вітчизняних і закордонних науковців з проблеми організації навчального 
процесу на засадах конструктивізму. Обґрунтовано ефективність 
конструктивізму як стратегії навчання природничих наук, яка доводить 
спроможність особистості самостійно робити вибір, усвідомлювати 
власну відповідальність, успішно розв’язувати проблеми і вносити зміни 
в соціальне середовище. Представлено власний досвід упровадження в 
освітній процес елементів конструктивізму при викладанні інтегрованого 
курсу «Основи природознавства та екології». Запропоновано види різні 
завдань для практичних і лабораторних занять, самостійної роботи, 
описано методику реалізації конструктивістського підходу в роботі в 
мікрогрупах та при моделюванні уроків майбутніми вчителями 
початкової школи. Наведено приклади запровадження в навчальний 
процес початкової школи конструктивістських завдань із інтегрованого 
курсу «Я досліджую світ».  

Ключові слова: конструктивізм, конструктивістський підхід, 
конструювання, конструктивістський освітній процес, викладач, 
майбутні вчителі, природничі дисципліни. 
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Викторенко И. Л., Горобец Л. В., Чернышева И. В. Реализация 
конструктивистского подхода в подготовке будущих учителей (на 
примере обучения естественным дисциплинам и методике их 
преподавания в начальной школе) 

В статье представлен анализ возможностей реализации 
конструктивистского подхода в высшем педагогическом образовании, в 
частности в подготовке будущих учителей начальных классов. 
Исследовано понятие конструктивизма, и представлено обобщение 
взглядов современных отечественных и зарубежных ученых по проблеме 
организации учебного процесса на основе конструктивизма. Обоснована 
эффективность конструктивизма как стратегии обучения естественным 
наукам, которая доказывает способность личности самостоятельно 
делать выбор, осознавать свою ответственность, успешно решать 
проблемы и вносить изменения в социальную среду. Представлен 
собственный опыт внедрения в образовательный процесс элементов 
конструктивизма при преподавании интегрированного курса «Основы 
естествознания и экологии». Предложены различные виды заданий для 
практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы, описана 
методика реализации конструктивистского подхода в работе в 
микрогруппах и при моделировании уроков будущими учителями 
начальной школы. Приведены примеры внедрения в учебный процесс 
начальной школы конструктивистских задач по интегрированного курса 
«Я исследую мир». 

Ключевые слова: конструктивизм, конструктивистский подход, 
конструирование, конструктивистский образовательный процесс, 
преподаватель, будущие учителя, естественные дисциплины.  

 
Viktorenko I., Horobets L., Chernyshova I. Constructivist Approach 

Implementation in the Prospective Teachers’ Training (on the Example of 
Teaching Natural Sciences and Teaching Methods at Primary School) 

The article presents the analysis of the possibilities of implementing 
constructivist approach in higher pedagogical education institutions, in 
particular in training prospective primary school teachers. The concept of 
constructivism is investigated and generalizations of the views of modern 
Ukrainian and foreign scientists on the problem of organizing the educational 
process on the basis of constructivism are presented. The effectiveness of 
constructivism as a strategy of teaching natural sciences is proved. This 
strategy demonstrates the ability of the individual to make his own choices, to 
realize his own responsibility, to successfully solve problems and make 
changes in the social environment. The authors present their own experience 
of introducing the elements of constructivism into the educational process of 
teaching the integrated course “Fundamentals of Nature Studies and Ecology”. 
The types of different tasks for practical and laboratory classes, and 
independent work are offered, the technique of constructivist approach 
implementation in work in micro groups and at the lesson modelling by the 
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prospective primary school teachers are described. The examples of 
introduction of constructivist tasks from the integrated course “I Am 
Exploring the World” to the educational process of primary school are given. 

Key words: constructivism, constructivist approach, designing, 
constructivist educational process, university teacher, prospective teachers, 
Nature Studies. 
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ДЕТЕРМІНАНТИ АКАДЕМІЧНОЇ ПРОКРАСТИНАЦІЇ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
В умовах тотального впровадження дистанційного навчання 

принциповими стали спроможність слухачів до самоорганізації та 
самодисципліни. Бо значною перевагою такої системи навчання є саме 
свобода вибору часу для засвоєння курсу та можливість індивідуально 
структурувати свій простір відповідно до освітніх потреб. Відбулося 
перенесення раніше автоматизованих ззовні планів на самостійний 
розподіл часу, що позначилося на зміщенні відповідальності за вчасність 
виконання певних освітніх завдань в бік здобувачів освіти. І, як наслідок, 
ми маємо загострення певних психологічних явищ, які позначаються на 
загальній академічній успішності. Особливої уваги потребує проблема 
постійного відкладання важливих справ на невизначений час, що 
призводить до їх накопичення, і супроводжується негативними 
емоційними переживаннями. В психології таке явище називається 
«прокрастинація» (від англ. procrastination – затримка, відкладання; від 
лат. cras – завтра або crastinus – завтрашній і лат. pro – для, заради). 

Прокрастинація багатоскладне явище, про що свідчить значна 
кількість наукових робіт, присвячених цій проблемі. Дослідження 
С. Бабатіна, Р. Баранова, Є. Базика, М. Дворник, Н. Карловська, 
Т. Колтунович, Н. Крейдун, О. Поліванова, О. Поліщук доводять, що 
прокрастинацію можна розглядати як певну поведінкову схильність до 
зволікання і «відкладання на потім»; як добровільне і свідоме 
відкладання особистістю важливої діяльності, незважаючи на очікування 
потенційних негативних наслідків; як брак саморегуляції, розлад 
вольових процесів, самоорганізованості; як захисну реакцію на 
психологічне напруження; як конфлікт між «важливим» і «приємним». 
Крім того, предметом дослідження вчених стали індивідуально-
особистісні характеристики прокрастинаторів, соціально-культурні та 
демографічні відмінності прокрастинації, чинники і наслідки 
відкладання. Загрозливим є те, що прокрастинація виступає впливовим 
фактором, який починає гальмувати процес самоосвіти і професійного 
розвитку. Тому, незважаючи на достатньо вагомі дослідження, проблема 
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академічної прокрастинації в умовах дистанційного навчання 
залишається актуальною і потребує подальшого вивчення.  

Метою статті є вивчення причин академічної прокрастинації серед 
здобувачів вищої освіти в процесі дистанційного навчання. 

Якісний рівень розвитку інформаційно-комунікативних технологій, 
з притаманною відкритістю для вільного розповсюдження і отримання 
знань, породжує ускладненість професійних завдань. А динамічні 
трансформації суспільного життя впливають на постійну їх оновленість 
відповідно до ситуації і, як наслідок, невизначеність й 
неструктурованість. Вирішення складних і неструктурованих завдань є 
викликом часу і потребує навичок подолання труднощів, ефективного 
розподілу часу і енергії, що для багатьох молодих людей є викликом.  

В контексті дистанційної освіти навчальні завдання, особливо 
професійно орієнтовані, також характеризуються варіативністю і 
нестандартністю рішень. Вміння долати зовнішні й внутрішні 
перешкоди, не впадати у стан прокрастинації є вимогами сучасності. 

Поняття «академічна прокрастинація» пов’язане зі свідомим 
зволіканням виконання поставлених навчальних завдань (практичних 
завдань, навчальних проєктів, індивідуально-дослідницьких робіт тощо), що 
призводить до емоційного та фізіологічного виснаження, нервового 
напруження, перевтоми. Особистість, схильна до прокрастинації, 
усвідомлюючи необхідність виконання цілком конкретних важливих справ, 
починає ігнорувати цю необхідність і відволікає свою увагу на побутові 
дрібниці або розваги. Механізм виникнення такої поведінки нелінійний, а 
містить багато прошарків особистісного і ситуаційного змісту.  

Для того, щоб краще зрозуміти особливості і причини академічної 
прокрастинації здобувачів вищої освіти зупинимося на її ключових 
ознаках (Лугова, 2018): 

 усвідомленість особистістю факту відкладення виконання справ; 
 суб’єктивне відчуття психологічного дискомфорту, пов’язаного з 

відкладанням справ; 
 ірраціональність мотивації діяльності, що «заміщає» активність, 

яку прокрастинують; 
 негативні наслідки: тривожність, відчуття провини, стрес, втрата 

продуктивності, внутрішньо особистісний конфлікт, невдоволення 
навколишніх через невиконання зобов’язань. 

Додамо, що прокрастинатор зацікавлений в закінченні і результаті 
своєї справи, це також є суттєвою відмінною ознакою. Академічна 
прокрастинація містить всі ці ознаки і наслідки, але специфіка полягає 
більшою мірою у характеристиці навчального завдання та його сприйняття 
здобувачем освіти. З одного боку, вкрай важливим буде зовнішня і 
внутрішня привабливість самого завдання, що вплине на рівень ситуативної 
мотивації слухача. З іншого, внутрішня оцінка себе як спроможного чи ні 
виконати поставлене завдання, що пов’язане з низкою особистісних проявів 
(наявність страхів, нерішучість, низька самооцінка, знижена самоцінність, 
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установка на страждання, наявність негативного досвіду у вирішенні 
складних питань тощо). З огляду на це, визначимо зовнішні і внутрішні 
детермінанти академічної прокрастинації відповідно до аналітичних даних.  

Відповідно до нашого твердження про детермінанти прокрастинації 
знаходимо підтвердження в роботі П. Стіла, який поряд із потенційним 
генетичним компонентом (на основі вивчення близнюковим методом) 
виокремив, з одного боку, особливості завдання (рівень винагороди, 
строк виконання), з іншого, особливості особистості (особливо низьку 
самооцінку, сумлінність, самоконтроль та мотивацію досягнень, а також 
високу імпульсивність та схильність до відволікання). 

На думку автора до суб’єктивних причин академічної прокрастинації 
слід віднести суб’єктивну корисність дії. За теорією часової мотивації 
П. Стіла кожна людина завжди надає перевагу тому виду дій, які принесуть 
максимум користі. В іншому випадку – люди прагнуть до прокрастинації. 
Бажання діяти відповідно до суб’єктивної корисності залежитиме від 
чотирьох параметрів: E – впевненості в успіху (Expectancy); V – 
передбачуваної винагороди (Value) та ступеня її значущості для 
особистості; D – терміну до завершення роботи (Dedlay); G – рівня 
імпульсивності, тобто нетерплячості до відстрочення задоволення. 

В загальному вигляді формула вибору суб’єктом завдання буде 
такою: U= E*V/G*D, де U – корисність дії (Utility). 

Експериментально доведено в дослідженнях Д. Бикова, що 
невідповідність суб’єктивної корисності здобувачів освіти з 
інтелектуальною напругою, недостатньою мотивацією, необхідністю 
взаємодії з людьми, які викликають негативні емоції, лише посилюють 
прояви академічної прокрастинації (Бабатіна, 2013). 

Виникнення явища прокрастинації можна розглядати у контексті 
фізіологічних. емоційних, когнітивних та поведінкових проявів. Так, 
вчені Н. Карловська і Р. Баранова, в своїй роботі доводять, що 
прокрастинація є комплексним, неоднорідним в психологічному плані 
феноменом, тісно взаємопов’язаним з мотиваційною сферою особистості. 
Відповідно детермінантами прокрастинації слугують: 

 фізіологічні фактори (нейротизм, низький тонус, труднощі 
концентрації уваги та імпульсивність); 

 особливості когнітивної сфери (спрямованість локусу контролю, 
ірраціональні переконання, порушення сприйняття швидкості плину час); 

 особливості емоційної сфери (стан стресу, депресії, тривоги, 
знижений фон настрою); 

 особливості поведінки (несформованість необхідних навичок 
діяльності, неорганізованість, недисциплінованість, безвідповідальність і 
загальна поведінкова ригідність) (Карловська & Баранова, 2008, с. 32). 

Слід зазначити. Що найактуальнішими для розгляду 
відтермінування є такі стани, як «необов’язковість», «даремність», 
«безвідповідальність». Такі стани є результатом впливу таких 
суб’єктивні причини відтермінування (Дворник, 2018):  
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1) недооцінку готовності до виконання завдання, що пов’язана з 
невпевненістю в собі;  

2) страх відповідальності, що свідчив про тривожну поведінку 
уникання важливих, складних, незнайомих завдань, пошук специфічного 
стану для їх виконання; 

3) знижений рівень зацікавленості (лінь, невмотивованість);  
4) орієнтація на соціальну винагороду;  
5) педантичні схильності особистості, пов’язані з природу 

відтермінування з характерологічною потребою виваженості, 
правильності, послідовності.  

Із прагненням до задоволення «тут і тепер» й уникнення 
дискомфорту пов’язують прокрастинацію дослідники Т. Колтунович та 
О. Поліщук. Усі детермінанти прокрастинації вони звели до двох груп: 
1) перманентні – стабільні в часі та мало піддаються змінам; 
2) ситуативні – виникають випадково та розвиваються, під впливом 
ситуації, що склалася (Колтунович & Поліщук, 2017).  

Згідно з висновками дослідників причини прокрастинації можуть бути 
психофізіологічними (темперамент, нейротизм тощо), емоційними 
(тривожність, емоційне вигорання, страх тощо), мотиваційними (відсутність 
мотивації, ситуативна мотивація тощо), поведінковими (відсутність 
самодисципліни тощо), ресурсними (низька компетентність, стан здоров’я 
та ін.); часовими (розмиті терміни виконання, дефіцит часу тощо). 

Поряд з внутрішніми детермінантами академічної прокрастинації 
співіснують зовнішні. 

Стосовно характеристик академічних завдань, як об’єктивної 
детермінанти академічної прокрастинації в умовах дистанційного 
навчання, виокремлюються: 

 нудні, нецікаві, рутинні завдання, які потребують значних 
ресурсних затрат під час їх виконаннями; 

 часове обмеження під час виконання завдань в бік його зменшення; 
 нечітко визначені або невиправдано тривалі терміни виконання 

завдання; 
 «безперспективні» завдання, що змістовно не відповідають 

актуальним професійним і особистісним потребам здобувачів освіти 
(відірвані від життя); 

 складні завдання, що містять незрозумілі здобувачам інструкції, 
алгоритми виконання завдань або їх відсутність взагалі; 

 неструктуровані, об’ємні, без візуального супроводу текстові завдання; 
 відсутність нагороди або її неадекватність до зусиль, необхідних 

для виконання;  
 занадто примарні та віддалені у часі цілі та стимули (отримання 

задоволення або нагород, наприклад, у вигляді балів); 
 відсутність онлайн супроводу викладача на етапі виконання 

складних завдань, з метою моніторингу проміжних результатів та 
психологічної підтримки. 
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Таким чином, враховуючи потужність і стрімкість впровадження 
інформаційно-комунікативних технологій в систему професійної освіти, ми 
можемо напевно стверджувати про перспективність дистанційної форми 
навчання. Водночас зауважимо про загрозливу тенденцію поширення явища 
зволікання виконання здобувачами вищої освіти навчальних завдань. Тому з 
метою запобігання негативних наслідків в умовах дистанційного навчання, 
ми визначили детермінанти академічної прокрастинації. 
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Гліченко О. О. Детермінанти академічної прокрастинації 

здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання 
У статті висвітлено сутність академічної прокрастинації як процесу 

відкладання виконання навчальних завдань здобувачами вищої освіти. 
психологічного явища. Визначені змістові аспекти розуміння явища 
різними авторами як комплексного та неоднорідного з психологічної 
точки зору феномену. Описано основні ознаки і наслідки прокрастинації. 
У результаті аналізу наукових джерел визначено основні детермінанти 
академічної прокрастинації в умовах дистанційного навчання. 

Ключові слова: прокрастинація, академічна прокрастинація, 
детермінація, дистанційне навчання.  

 
Гличенко Е. А. Детерминанты академической прокрастинации 

соискателей высшего образования в условиях дистанционного 
обучения 

В статье освещена сущность академической прокрастинации как 
процесса откладывания выполнения учебных задач соискателями 
высшего образования. Определены смысловые аспекты понимания 
явления разными авторами как комплексного и неоднородного из 
психологической точки зрения феномена. Описаны основные признаки и 
последствия прокрастинации. В результате анализа научных источников 
определены основные детерминанты академической прокрастинации в 
условиях дистанционного обучения. 

Ключевые слова: прокрастинация, академическая прокрастинация, 
детерминация, дистанционное обучение. 

 
Hlichenko О. Determinants of Academic Procrastination of Students 

in Distance Learning 
The article is devoted to defining the essence of academic 

procrastination as a process of postponing the performance of educational 
tasks by students. The semantic aspects of understanding of the phenomenon 
different authors are certain as the complex and heterogeneous from the 
psychological point of view phenomenon. The main features and 
consequences of procrastination are described. As a result of the analysis of 
scientific sources, the main determinants of academic procrastination under 
distance learning are identified. 

Key words: procrastination, academic procrastination, determination, 
distance learning. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ МЕДІАПРОСТОРУ  

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 
В умовах входження України до європейського освітнього простору 

перед вищою школою ставиться завдання – розвиток ключових і 
предметних компетентностей студентів у процесі читацької діяльності, 
формування творчої особистості громадянина України з високим рівнем 
загальної культури, гуманістичним світоглядом, активною життєвою 
позицією, національною свідомістю.  

Дослідження медіапростору висвітлювали у своїх роботах 
Н. Луман, М. Маклюен, Ж. Бодріяр, У. Ліпман, Е. Ноель-Нойман, 
М. Бахтін, М. Нардорф, О. Федоров та інші. 

У Державній Концепції впровадження медіаосвіти в Україні 
медіапростір визначено як сукупність інформаційно-комунікаційних 
засобів, що функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів 
культури комунікації, пошуку, збирання, виробництва і передачі 
інформації, а також культури її сприймання соціальними групами та 
соціумом у цілому (Концепція, 2016). Засобом медіапростору сучасного 
викладача є мультимедійні засоби, використання глобальних мереж, 
використання інтерактивної дошки. 

Мета статті – розглянути можливості медіапростору для реалізації 
освітніх стандартів під час вивчення зарубіжної літератури. 

Застосування новітніх інтернет-технологій (веб-квестів, блогів, 
віртуальної дошки, створення інтернет-проектів) в процесі навчання 
зарубіжної літератури все більше змінюють традиційні методи навчання, 
допомагають формуванню комунікативних компетентностей та 
основоположних навичок спілкування.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

85

Провідним вектором сучасних досліджень у сфері інформатизації 
освіти є пошук комплексних рішень, які дозволяють сформувати єдине 
освітнє середовище з вивчення зарубіжної літератури, тому у коледжі 
створений сайт для студентів коледжу, який містить потижневий 
розклад, електронний підручник, електронну бібліотеку, де можна знайти 
твори, як в повному обсязі, так і в скороченому, додаткові матеріали до 
занять та тести, які використовуються під час контролю модулів. Тести 
містять завдання як множинного вибору так і на співвідношення понять 
(https://sites.google.com/view/guckelena/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0
%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=0).  

У роботі з інтернет-технологіями особливо зростає роль викладача 
як тьютора, як організатора і координатора процесу навчання, який 
одержує можливість більш гнучко спрямовувати навчальний процес із 
урахуванням індивідуальних можливостей кожного студента. Тут на 
допомогу викладача приходять різні технології навчання. Однією з таких 
технологій є проєктна технологія. Студенти коледжу створюють власні 
проєкти та захищають їх на заняттях та наукових секціях. Наприклад, 
проєкт Кіон Катерини, студентки спеціальності «Журналістика» «Дві 
Анни – два образи тривоги», присвячена дослідженню творчості 
А. Ахматової і Г. Гайворонської. Метою роботи являється з’ясувати 
відмінність поетичних образів тривоги в життєвому колі проблем тих 
жінок, долю яких можна назвати знаковою.  

Однією з формою реалізації проєктної діяльності є літературна газета. 
У рекомендаціях до вивчення зарубіжної літератури за можливістю 
пропонується вивчення творів мовою оригіналу, тому в якості проєкту 
студентам коледжу було запропоновано створити електронну газету, 
присвячену Роберту Бернсу, на англійській мові, вона містить цікаві факти з 
життя поета, сонети та авторські літературні переклади їх студентами.  

Одним із засобів організації проблемно-пошукового навчання 
студентів є технологія використання веб-квестів – це міні-проекти, 
засновані на пошуку інформації в Інтернеті. Завдяки такому 
конструктивному підходу до навчання, студенти не тільки добирають і 
упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, але й скеровують 
свою діяльність на поставлене перед ними завдання. В якості прикладу 
наводимо веб-квест за темою «Міфологічні, пригодницькі й побутові 
елементи в «Одіссеї», який складається з 4 кроків: студентам потрібно 
опрацювати навчальний матеріал, прочитати статтю, переказати її зміст 
за допомогою ключових слів, відповісти на запитання, переглянути відео 
та виконати завдання (https://sites.google.com/view/rdtcnpfhe/).  

Наступний інтерактивний засіб навчання – віртуальна дошка, за 
допомогою якої можна підсилити зацікавленість й активність 
студентів, поліпшити ефективність роботи на заняттях, організувати 
спільну діяльність, кожен студент може прикріпити власний стікер, 
дошка надає можливість поєднати текст, зображення, відео- й 
аудіоматеріал на одному майданчику. Прикладом застосування 
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віртуальної дошки є проект з теми «Апологи, що лунають із вуст 
Одіссея». (http://linoit.com/users/Gutskalo/canvases/inbox). 

Домінуючою тенденцією у вивченні зарубіжної літератури й надалі 
залишається використання комунікативної діяльності, одним із яскравих 
прикладів якої є глобальна інформаційна мережа Інтернет. За допомогою 
інтернету можна виконувати різні форми та вправи.  

Можна студентам запропонувати створити Хотлист – це список 
інтернет-сайтів (з текстовим матеріалом) по темі, що вивчається. Його 
достатньо просто створити й він може бути корисним в процесі 
навчання. Наприклад: 

 
Тема Хотлиста: «Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї». 

 
https://naurok.com.ua/urok-u-10-klasi-etapi-i-shedevri-antichnosti-gomer-odisseya-
mifologichni-prigodnicki-y-pobutovi-elementi-v-poemi-50229.html 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5%
D1%8F 
http://www.testsoch.com/poema-gomera-odisseya-prigodnickij-kazkovij-i-pobutovij-
elementi-poemi/ 

 
Мультимедійний скрепбук – це колекція мультимедійних ресурсів, 

в якій містяться посилання не лише на текстові файли, а й на аудіо файли 
та відео кліпи, фотографії, графічну інформацію. Всі файли можуть бути 
легко завантажені студентами і використані в якості інформаційного та 
ілюстрованого матеріалу при вивченні певної теми. Наприклад: 

 
Тема «Міфологічні, пригодницькі й побутові елементи в «Одіссеї» 
Текстові файли: 
https://naurok.com.ua/urok-u-10-klasi-etapi-i-shedevri-antichnosti-gomer-odisseya-
mifologichni-prigodnicki-y-pobutovi-elementi-v-poemi-50229.html 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%96%D1%81%D1%81%D0%B5%
D1%8F 
http://www.testsoch.com/poema-gomera-odisseya-prigodnickij-kazkovij-i-pobutovij-
elementi-poemi/ 
Аудіофайли: 
https://www.youtube.com/watch?v=0BS7hUwjrRI 
https://www.youtube.com/watch?v=XMksjrk8qT0 
Відеофайли: 
https://www.youtube.com/watch?v=0PdJe7OzRks 
https://www.youtube.com/watch?v=yDaYnD1O26g 
https://www.youtube.com/watch?v=7sd_ek4SGmw&t=680s

 
З кожним днем все більше збільшується використання мобільного 

інтернету і кількість користувачів мобільних пристроїв. Тому ми 
створили мобільний додаток «Словник літературознавчих термінів», він 
містить терміни які використовуються на заняттях, є зручний пошук 
слова, зворотній зв’язок. 

Отже, інформаційно-комунікаційне середовище та медіапростір – 
це сукупність умов, що забезпечують здійснення діяльності користувача 
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з інформаційними ресурсами по збору, обробці, транслюванню, 
застосуванню інформації, а також, інформаційна взаємодія з іншими 
користувачами за допомогою інтерактивних засобів, інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
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Гуцкало О. О., Бахмет М. Ю. Використання можливостей 

медіапростору для реалізації освітніх стандартів під час вивчення 
зарубіжної літератури 

У статті розкрито особливості застосування можливостей 
медіапростору та інноваційних технологій в процесі вивчення зарубіжної 
літератури як найбільш ефективного засобу результативності навчання 
на сучасному етапі, обґрунтовано теоретичні та практичні аспекти 
використання сучасних форм і методів навчання на заняттях із 
зарубіжної літератури. На основі прикладів з власного досвіду роботи та 
на основі аналізу можливостей використання інтернет-технологій 
розкрито особливості застосування деяких сучасних інформаційних 
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технологій: веб-квестів як інструменту проблемно-пошукового навчання; 
віртуальної дошки як ресурсу організації спільної роботи над темою; 
створення інтернет-проєктів як засобу індивідуалізації освітнього 
процесу на заняттях із зарубіжної літератури, що збільшує пізнавальну 
самостійність студентів, мотивує потребу розвитку їхньої читацької 
культури та допомагає реалізації ідеї «педагогіки партнерства» на 
заняттях з літератури. 

Ключові слова: вивчення зарубіжної літератури, медіапростір, 
інтернет-технології. 

 
Гуцкало Е. А., Бахмет М. Ю. Использование возможностей 

медиапространства для реализации образовательных стандартов 
при изучении зарубежной литературы 

В статье раскрыты особенности применения возможностей 
медиапространства и инновационных технологий в процессе изучения 
зарубежной литературы как наиболее эффективного средства 
результативности обучения на современном этапе, обоснованы 
теоретические и практические аспекты использования современных 
форм и методов обучения на занятиях по зарубежной литературе. На 
основе примеров из собственного опыта работы и на основе анализа 
возможностей использования интернет-технологий раскрыты 
особенности применения некоторых современных информационных 
технологий: веб-квестов как инструмента проблемно-поискового 
обучения; виртуальной доски как ресурса организации совместной 
работы над темой; создание интернет-проектов как средства 
индивидуализации образовательного процесса на занятиях по 
зарубежной литературы, что увеличивает познавательную 
самостоятельность студентов, мотивирует необходимость развития их 
читательской культуры и помогает реализации идеи «педагогики 
партнерства» на занятиях по литературе. 

Ключевые слова: изучение зарубежной литературы, 
медиапространство, интернет-технологии. 

 
Hutskalo O., Bakhmet M. The Use of Media Space Opportunities 

for Realization of Educational Standards in Studying World Literature 
The article reveals the peculiarities of application of opportunities of 

media space and innovative technologies in the process of studying world 
literature as the most effective means of educational efficiency at the present 
stage, substantiates theoretical and practical aspects of using modern forms 
and methods of teaching in world literature classes. On the basis of examples 
from own work experience and on the basis of analysis of possibilities of using 
Internet technologies the article depicts the peculiarities of application of some 
modern information technologies: web quests as a tool of problem-search 
training; virtual board as a resource for organizing collaboration on a topic; 
creation of Internet projects as a means of individualization of the educational 
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process in world literature classes, that increases students' cognitive 
independence, motivates the need to develop their reading culture and helps to 
realize the idea of "partnership pedagogy" in literature classes. 

Key words: study of world literature, media space, Internet technologies. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
 

Перебудова освітнього процесу з фізичного виховання потребує 
пошуку нових форм і методів навчання студентів, формування знань, 
умінь і навичок самостійно організовувати фізкультурно-оздоровчу та 
рекреаційну діяльність, слідкувати за власним фізичним станом. 
Проблема вдосконалення системи фізичного виховання в закладах вищої 
освіти набуває особливої актуальності за нових соціально-економічних 
умов. Виникає нагальна потреба у застосуванні фітнес-технологій на 
заняттях із фізичного виховання, створюючи здоров’язбережувальне 
освітнє середовище. Впровадження фітнес-технологій сприяє 
збереженню та зміцненню здоров’я студентів, а також формування основ 
здорового способу життя. 

Ученими вивчалися різні аспекти застосування фітнес-технологій у 
закладах вищої освіти, використання новітніх засобів і форм організації 
навчальних занять, формування валеологічної культури, підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців із фітнес-технологій, здійснення 
контролю за рівнем фізичного розвитку, станом здоров’я студентів 
(Булатова & Усачов, 2008; Григор’єв & Давиденко, 2010; Завидівська, 
2013; Грибан & Тимошенко, 2017; Кузнєцова, 2018; Zhamardiy & Shkola 
2020). 

Науковці розглядають фітнес-технології як важливий чинник 
гармонійного розвитку, шляхом раціонального використання оздоровчої 
рухової активності у поєднанні з іншими чинниками здорового способу 
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життя (Круцевич, 2003; Гурвіч, 2007; Зінченко & Усачов, 2011; Беляк, 
2014; Мулик & Максимова, 2017). 

Розглядаючи поняття «проектування» в контексті означеної 
проблеми, його слід визначати як цілеспрямовану поетапну діяльність, 
спрямовану на перетворення, тобто зміну існуючої системи фізичного 
виховання, а також технологічно забезпечений процес отримання 
передбаченого кінцевого результату. Проектування полягає у 
подальшому практичному впровадженні компонентів методичної 
системи застосування фітнес-технологій і включає єдність цілей, завдань, 
змісту фітнес-технологій, принципів, методів, організаційних форм, 
засобів і тестів (Грибан & Тимошенко, 2017). 

У процесі конструювання фітнес-технологій формувався зміст 
цільового, змістово-організаційного, технологічного, контрольно-
діагностичного блоків методичної системи та здійснювалася візуалізація 
навчального матеріалу. Основна мета застосування фітнес-технологій 
полягає у фізичному вихованні студентів і здатності використовувати 
фітнес-технології в умовах навчальної, фізкультурно-оздоровчої та 
майбутньої професійної діяльності. Основні завдання: 1) збереження і 
зміцнення здоров’я, підтримання загального рівня фізичної 
підготовленості, фізичної працездатності, підвищення функціональних 
можливостей організму та розвиток фізичних якостей; 2) формування 
системи знань із фітнес-технологій і здорового способу життя, 
профілактика захворювань, підвищення життєдіяльності організму до дії 
несприятливих чинників зовнішнього середовища; 3) формування 
рухових умінь і навичок, що забезпечують безпечну життєдіяльність та 
психофізичну готовність до майбутньої професійної діяльності; 
4) формування мотиваційно-ціннісного ставлення до навчальних занять 
із фізичного виховання; 5) формування світогляду, моральних поглядів і 
переконань; 6) підготовка до виконання тестів і нормативів із фізичного 
виховання на рівні вимог кваліфікаційних характеристик та освітньо-
професійних програм. 

Фітнес-технології створювалися шляхом безпосереднього 
проектування методичної системи з використанням різноманітних 
засобів фізичного виховання, які наповнювали освітній процес 
відповідним змістом і забезпечували можливість переходу, 
структурування, тобто подання фітнес-технологій у порядку їх 
застосування. Вони є мобільними й універсальними, за необхідності всі 
компоненти можна замінити, відкоригувати або видалити. З огляду на 
засоби фізичного виховання було встановлено послідовність 
застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного 
виховання студентів. 

Найпоширеніше застосування на заняттях із фізичного виховання 
отримали фітнес-технології, засновані на використанні видів рухової 
активності аеробної спрямованості (аеробіка К. Купера, кардіоаеробіка, 
кросробіка, аеробіка зі скакалкою, спінбайк-аеробіка (сайклінг і спінінг, 
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RPM), слайд-аеробіка, собкор (кор-аеробіка, кор-борд), степер, босу, 
кенгуру-аеробіка (кенгуробіка, кенгу-джампс), кросфіт, степ-аеробіка, 
скіппінг (роуп-скіппінг). Основним призначенням є розвиток витривалості, 
підвищення функціональних можливостей кардіо-респіраторної системи. 

Фітнес-технології засновані на видах рухової активності 
силової спрямованості (атлетична гімнастика, скульптура тіла (шейпінг, 
боді-шейпінг), боді-памп (памп-аеробіка), каллонетика, супер-стронг, 
флексі-бар, терра-аеробіка (тераробіка), петлі ТРХ) поєднують 
використання засобів бодібілдингу, кондиційної та атлетичної 
гімнастики. Вони спрямовані на зміцнення здоров’я, досягнення 
виcокого рівня загальної фізичної підготовки, сприяють покращанню 
тілобудови, формують гармонійну й атлетичну фігуру, розвивають 
працездатність, спритність і гнучкість. На заняттях застосовують 
різноманітне обтяження й обладнання: спеціальні тренажери, гімнастичні 
прилади, гантелі, штанги, еспандери, медичні м’ячі тощо (Синиця & 
Шестерова, 2010; Беляк, 2014). 

Фітнес-технології танцювальної спрямованості. Різновид 
танцювальної аеробіки змістом якої є сполучення дозованих вправ, бігу, 
стрибків, танцювальних елементів і рухів, організованих емоційною 
ритмічною музикою, що виконуються потоковим способом. Важливою її 
особливістю є застосування під час занять великої кількості музичних 
інтерпретацій у поєднанні з виконанням специфічних рухів, які 
відрізняються за технікою. Залежно від стилю танцю, який 
використовується, розрізняють наступні програми: афро-джаз, афро-
аеробіка, бейлі-денс, орієнтел, боді-балет, джаз, модерн, латина, сальса, 
самба, зумба, леді-денс, рівер-денс, рок-н-рол аеробіка, сіті-джем, стріт-
джем, стрип-пластика, танго-аеробіка, фанк, хіп-хоп, кардіо-фанк, стріт-
денс, модерн-денс. 

Фітнес-технології з елементами бойових мистецтв є 
ефективними засобами тренування усіх частин тіла, кардіореспіраторної 
системи, що сприяє розвитку витривалості, сили, координації та 
швидкості рухів. Заняття з елементами бойових мистецтв будуються за 
принципами оздоровчої аеробіки зі застосуванням специфічної техніки 
виконання вправ: ударів ногами та руками, стрибків, кидків, підсічок, 
падінь, загальнорозвиваючих вправ. Найбільш популярними програмами 
є боді-комбат, капоейро, кікс-аеробіка, пілокс, тай-бо та ін. (Сайкіна, 
2009; Синиця & Шестерова, 2010). 

Фітнес-технології у водному середовищі. Вода чудове середовище 
для виконання аеробних вправ, оскільки вона створює додатковий опір і не 
травмує м’язово-суглобовий апарат. Заняття є зручними і безпечними для 
студентів із надмірною масою тіла. Аква-аеробіка (гідроаеробіка) – це 
система фізичних вправ, вибіркової спрямованості, які виконуються у 
водному середовищі, під музичний супровід із метою підвищення фізичних 
навантажень, релаксації й оздоровлення організму. У залежності від 
спрямованості та характеру занять і вправ, що виконуються, глибини 
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басейну на заняттях із аква-аеробіки використовується різне обладнання 
(предмети): жилети, пояси, манжети, весла, гнучкі циліндри (нудли), 
гантелі, планки, диски, м’ячі, рукавиці, ласти. 

Фітнес-технології психічно-регулювальної спрямованості (пілатес, 
стретчинг, фітбол-аеробіка, фітнес-йога) призначені для розвитку окремих 
функцій організму, концентрації уваги, стимулюють розвиток витривалості, 
покращують діяльність серцево-судинної та дихальної системи, 
виправляють поставу та вади фізичного розвитку. Вправи можуть носити 
статичний, динамічний, активний і пасивний характер (Хоулі & Френкс, 
2000; Савін & Степанова, 2015; Кузнєцова, 2018). 

Особистісно-орієнтований вибір фітнес-технологій полягає в 
особистій мотивації та усвідомленості обраного виду фізкультурно-
оздоровчої діяльності, де найповніше використовується принцип 
демократизації і гуманізації за умови спільної діяльності викладача і 
студента. Запропоновані студентам різновиди фітнес-технологій 
виявилися привабливою і важливою формою функціонування фізичного 
виховання (табл. 1). На навчально-тренувальних заняттях одним із 
улюблених видів фітнес-технологій у студентів розкриваються 
психофізичні здібності, підвищується працездатність організму, 
відбувається самоствердження. Тренувальна діяльність створює базу для 
всебічного розвитку особистості студента, розвиває фізичні якості, 
зміцнює здоров’я, залучає до здорового способу життя. Заняття фітнес-
технологіями дозволяють розширити круг спілкування серед студентів, 
сприяють розвитку естетичного й емоційного сприйняття, створюють 
реальні умови для саморозвитку, самовдосконалення і саморегулювання, 
забезпечують умови для адекватного самопізнання студентом соціально 
значущих способів самореалізації і самоствердження тощо. 

Таблиця 1 
Пріоритетні фітнес-технології серед студентської молоді (в %) 

Види 
фітнес-технологій 

Стать 
Навчальний 

процес 

Фізкультурно-
оздоровча 
діяльність 

Кардіоаеробіка чол. 34,5 37,7 
жін. 27,5 28,2 

Атлетична гімнастика чол. 28,3 34,6 

жін. 9,2 10,8 
Слайд-аеробіка чол. 21,0 23,7 

жін. 15,5 16,8 
Аква-аеробіка чол. 13,2 15,2 

жін. 18,0 20,1 
Босу чол. 14,4 16,3 

жін. 13,9 17,7 
Спінбайк-аеробіка чол. 12,5 14,0 

жін. 14,9 17,7 
Памп-аеробіка чол. 12,1 12,8 

жін. 12,3 14,2 
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Пілатес чол. 12,1 11,7 

жін. 9,2 10,8 
Степ-аеробіка чол. 11,3 12,1 

жін. 10,1 11,7  
Фітбол-аеробіка чол. 10,5 12,8 

жін. 12,0 13,9 
Каллонетика чол. 9,3 10,1 

жін. 11,4 12,3 
Супер-стронг чол. 10,5 12,1 

жін. 10,1 12,0 
Стретчинг чол. 10,1 8,6 

жін. 9,8 10,8 
Петлі ТРХ чол. 9,7 8,2 

жін. 7,3 27 
Фітнес-йога чол. 9,3 8,2 

жін. 7,3 8,9 
Скіппінг чол. 7,4 9,3 

жін. 9,2 9,8 
Латина чол. 6,2 3,1 

жін. 6,7 7,3 
 
Слід зауважити, що цінності обраних видів фітнес-технологій 

вигідно відрізняються від цінностей традиційного підходу у 
використанні фізичних вправ і видів спорту для фізичного виховання 
студентів. Упровадження їх у практику ЗВО активізує навчальну і 
фізкультурно-оздоровчу активність студентів. Інтерес студентів до 
освітнього процесу з фізичного виховання, організованого за 
особистісно-орієтованим вибором фітнес-технологій стимулює процес 
навчання. Вибір певної фізкультурно-оздоровчої діяльності в одному із 
видів фітнес-технологій дає можливість студенту вдосконалюватися у 
вибраному виді оздоровчої діяльності. 

Удосконалення процесу фізичного виховання у ЗВО на основі 
методичної системи застосування фітнес-технологій можна провести за 
допомогою програмно-цільового підходу в організації освітнього 
процесу з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
реалізації диференційованого підходу, на підставі урахування 
психологічного й морфофункціонального статусу студентів тощо. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі полягають у 
викладенні результатів педагогічного формувального експерименту. 
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Жамардій В. О., Гордієнко О. В. Проектування фітнес-

технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів 
Зміст статті полягає у проектуванні фітнес-технологій в освітньому 

процесі з фізичного виховання студентів. У процесі конструювання 
фітнес-технологій формувався зміст цільового, змістово-організаційного, 
технологічного, контрольно-діагностичного блоків методичної системи 
та здійснювалася візуалізація навчального матеріалу. З’ясовано, що 
особистісно-орієнтований вибір фітнес-технологій полягає в особистій 
мотивації та усвідомленості обраного виду фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, де найповніше використовується принцип демократизації і 
гуманізації за умови спільної діяльності викладача і студента. Визначено, 
що цінності обраних видів фітнес-технологій вигідно відрізняються від 
цінностей традиційного підходу у використанні фізичних вправ і видів 
спорту для фізичного виховання студентів. 

Ключові слова: проектування, методична система, студенти, 
фізичне виховання, фітнес-технології. 

 
Жамардий В. А., Гордиенко О. В. Проектирование фитнес-

технологий в образовательном процессе по физическому воспитанию 
студентов 

Содержание статьи заключается в проектировании фитнес-
технологий в образовательном процессе по физическому воспитанию 
студентов. В процессе конструирования фитнес-технологий 
формировался целевой, содержательно-организационный, 
технологический, контрольно-диагностический блоки методической 
системы и осуществлялась визуализация учебного материала. Выяснено, 
что личностно-ориентированный выбор фитнес-технологий заключается 
в личной мотивации и осознанности выбранного вида физкультурно-
оздоровительной деятельности, где наиболее полно используется 
принцип демократизации и гуманизации при совместной деятельности 
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преподавателя и студента. Определено, что ценности избранных видов 
фитнес-технологий выгодно отличаются от ценностей традиционного 
подхода в использовании физических упражнений и видов спорта для 
физического воспитания студентов. 

Ключевые слова: проектирование, методическая система, студенты, 
физическое воспитание, фитнес-технологии. 

 
Zhamardiy V., Hordiienko О. Design of Fitness Technologies in the 

Educational Process of Physical Education of Students 
The content of the article is to design fitness technologies in the 

educational process of physical education of students. In the process of 
designing fitness technologies, the content of the target, content-
organizational, technological, control and diagnostic blocks of the methodical 
system was formed and visualization of the training material was carried out. 
The main purpose of the application of fitness technologies is the physical 
education of the students and the ability to use the fitness technologies in the 
conditions of educational, fitness and health and future professional activity. It 
has been found out that the personal-oriented choice of fitness technologies 
consists in personal motivation and awareness of the selected type of fitness 
and health activity, where the principle of democratization and humanization 
is fully used, provided the joint activity of the teacher and the student. It has 
been researched that the types of fitness technologies offered to students 
proved to be an attractive and important form of physical education 
functioning. It is determined that the values of the selected types of fitness 
technologies differ favorably from the values of the traditional approach in the 
use of physical exercises and sports for physical education of students. The 
choice of a certain fitness activity in one of the types of fitness technologies 
enables the student to improve in the chosen type of health activity. 

Key words: designing, methodical system, students, physical education, 
fitness technologies. 
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СУБ’ЄКТНИЙ КОНТЕКСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
 
Процес модернізації системи освіти в Україні, стратегію якого 

задекларовано в Законах України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про 
освіту» (2017 р.), «Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), 
актуалізує проблему підготовки компетентного першовчителя, здатного 
до впровадження інновацій в початковій школі. 

Ця об’єктивна обставина детермінує необхідність корінного 
оновлення професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи в ЗВО. Низка дослідників пов’язує цей процес з впровадженням в 
освітній процес майбутніх вчителів початкової школи ідей 
компетентнісного (Н. Бібік, О. Матвієнко, О. Савченко), аксіологічного 
(Т. Калюжна, Н. Ткачова), рефлексивного (М. Варбан, Г. Дегтяр, 
А. Лозенко) й суб’єктного (Н. Гавриш, Ю. Журат, О. Караман) наукових 
підходів. Ураховуючи людиноценровані, партнерські, інтерактивні 
орієнтири сучасної вищої освіти, у даній статті дослідницька увага 
зосереджується на реалізації суб’єктного підходу у процесі професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

Науковий дискурс суб’єктної проблематики представлений такими 
науковими напрямами, як-от: обґрунтування та розвиток суб’єктно-
діяльнісної методології (К. Абульханова-Славська, Г. Балл, 
А. Брушлинський, Г. Костюк, С. Максименко, В. Роменець, 
С. Рубінштейн, В. Семиченко, В. Татенко); розробка провідних ідей 
психології суб’єкта в межах раціогуманістичної концепції (Г. Балл), 
концепції життєтворчої активності особистості (В. Роменець, 
В. Ямницький); розробка суто суб’єктних концепцій, а саме: суб’єктної 
парадигми в психології освіти (В. Татенко); життєдіяльності особистості 
та феномену суб’єкта діяльності (К. Абульханова-Cлавська, Б. Ломов); 
розгляд суб’єктності як професійно важливої якості (К. Бабак, 
О. Ваньков, В. Галузяк, О. Мешко, Г. Мешко, В. Осьодло) та її 
формування на етапі професійної підготовки (І. Гусєва, О. Єремєєва, 
С. Жорник, Ф. Мухаметзянова, Р. Серьожникова, С. Шехавцова); 
педагогічні аспекти розвитку суб’єктності (Ю. Азаров, Г. Волков, 
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В. Давидов, І. Зимня, А. Мудрик, В. Сластьонін). Проте при такій 
зацікавленості суб’єктною проблематикою, аспект, пов’язаний з 
дослідженням моделювання суб’єктного контексту в процесі професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи залишаються поза 
увагою науковців. 

Метою статті є висвітлення сутності та механізмів впровадження 
суб’єктного контексту в процес професійної підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи в закладі вищої освіти (далі ЗВО). 

У процесі написання статті використано такі методи дослідження: 
аналіз наукової літератури, дефініційний аналіз, синтез, індукція, 
дедукція, зіставно-порівняльний аналіз, систематизація, узагальнення.  

Базовим феноменом поданої статті є поняття «суб’єктний 
контекст». Тому є логічним розглянути його семантичні складники, а 
саме: поняття «суб’єкт» та «контекст». 

Етимологія поняття «суб’єкт» пов’язана з греко-римською 
філософією й походить (від лат. «subjectus» – той, що знаходиться внизу, 
перебуває в підставі). Тобто вже етимологія поняття суб’єкт дозволяє 
його інтерпретувати як носія діяльності, свідомості та пізнання.  

Методологією сучасних підходів до розуміння суб’єктних 
феноменів є концепція особистості С. Рубінштейна, відповідно до якої 
розвиток суб’єктного початку відбувається в просторі особистості, яка є 
інтегратором усіх психічних процесів людини (Рубінштейн, 1973). 

У визначенні В. Татенка суб’єкт – це «істота, що самоінтегрується 
по «зростаючій» навколо своєї сутності, самостійно й творчо здійснює 
свою життєдіяльність і розвивається в цій якості протягом усього життя у 
формі особистості, індивідуальності…» (Татенко, 1996, с. 195). 

Авторське трактування поняття суб’єкт пов’язане з розглядом його 
як носія активності, що продуктивно виконує певну діяльність (зокрема, 
й професійну) і володіє здатністю свідомої саморегуляції й саморозвитку. 

Змістовні та динамічні характеристики людини як суб’єкта 
інтегруються в його суб’єктності, якій притаманні внутрішня 
детермінованість, цілісність, системність, змістовно-дієвий, 
надситуативний характер активності, свобода, відповідальність, 
рефлексивність, унікальність, творчість. При цьому суб’єктність вчителя 
початкової школи відбивається в його професійній суб’єктності, що є 
інтегрованою якістю особистості, яка забезпечує цілеспрямовану й 
оптимальну реалізацію своїх особистісних ресурсів для розв’язання 
професійних та життєвих завдань. У структурі професійної суб’єктності 
майбутніх учителів початкових класів виокремлюємо суб’єктну 
професійну позицію, педагогічну активність, суб’єктний досвід, 
здатність до рефлексії. Варто зауважити, що формування професійної 
суб’єктності майбутніх учителів початкової школи є метою 
впровадження суб’єктного контексту у процес їх професійної підготовки. 

Визначимося з тлумаченням другого семантичного складника 
феномену «суб’єктний контекст», а саме з поняттям «контекст». 
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Зазначимо, що у педагогіку поняття «контекст» прийшло порівняно 
недавно з лінгвістики та психолінгвістики, що досліджують 
лінгвістичний та екстралінгвістичний контексти. Педагогічні аспекти 
категорії «контекст» найбільш удало розкрито в дослідженнях 
А. Вербицького та представників його наукової школи. На його думку, 
контекст – це система внутрішніх і зовнішніх умов та чинників 
поведінки й діяльності людини, яка впливає на сприйняття, розуміння й 
перетворення суб’єктом конкретної ситуації, що визначає смисл та 
значення цієї ситуації як цілого, так і певних її компонентів (Вербицкий, 
2010, с. 34). Відповідно науковець виокремлює зовнішній і внутрішній 
контексти. Внутрішнім контекстом він уважає систему унікальних для 
кожної людини психофізіологічних та особистісних особливостей і 
станів, її настанов та відносин, знань та досвіду; зовнішнім – предметні, 
соціокультурні, просторово-часові та інші характеристики ситуації, у 
якій вона діє. 

Відтак, ураховуючи попередні міркування, представимо дефініцію 
суб’єктного контексту. На нашу думку, це – сукупність ініціативно-
активного ставлення до професійної діяльності, потягу до оптимальної 
реалізації вчителем своїх психічних, особистісних ресурсів для 
розв’язання професійних та життєвих завдань, які проявляються в 
прагненні до самовизначення, самодетермінації, саморегуляції, 
самоактуалізації та самовдосконалення в професійній діяльності, а також 
ставлення до учня як «суб’єкта» педагогічного процесу, що визначають 
професійну суб’єктність учителя початкової школи. При цьому 
суб’єктно-формувальний контекст полягає в організації умов щодо 
суб’єктної участі студента в освітньому процесі з метою формування 
його професійної суб’єктності. 

Далі проаналізуємо як відбувається впровадження суб’єктного 
контексту в професійній підготовці вчителя початкової школи в ЗВО. 
Зауважимо, що цей процес має певну етапність.  

І-й етап – І-й курс навчання в ЗВО – навчальна діяльність 
академічного типу, семіотична навчальна модель (за системою 
контекстного навчання). Початковий період формування професійної 
суб’єктності визначаємо як етап загальної особистісної суб’єктності. У 
студентів ще не вироблені навички самоорганізації, планування власної 
життєдіяльності. Переважає орієнтація на результат, соціальні норми та 
еталони засвоюються безвідносно до професійної діяльності, тобто 
неусвідомлено. Домінантною поведінкою є запобігання та 
пристосування. Активність є ситуативною й неусвідомленою. 
Мінімальній суб’єктний досвід представлений ціннісним досвідом. Тому 
початковий етап формування професійної суб’єктності майбутніх 
учителів початкової школи пов’язаний з формуванням суб’єктності не як 
професійної якості, а як базового особистісного конструкту. 
Впровадження суб’єктного контексту у форматі цього етапу пов’язане з 
діагностикою певних показників рівня розвитку суб’єктності, 
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з’ясуванням суб’єктного потенціалу студенту, стимулюванням потягу до 
виявлення, аналізу й реалізації потреб у розвитку своєї суб’єктності; з 
актуалізацією суб’єктного потенціалу фундаментальних навчальних 
дисциплін, а також з суб’єктною контекстуалізацією навчального 
матеріалу. 

ІІ-й етап – ІІ-й, ІІІ-й курс навчання в ЗВО – квазіпрофесійна 
діяльність, імітаційна навчальна модель (за системою контекстного 
навчання). Цей етап окреслюємо як етап первинної професійної 
суб’єктності. Особистісні інтереси починають координуватися з 
професійними. Поступово орієнтація «на результат» змінюється 
орієнтацією «на процес», соціальні норми та еталони засвоюються як 
власні, але, варто зауважити, що відбувається лише псевдоусвідомлення. 
Активність стає усвідомлюваною, розвивається в установленні контактів 
з іншими людьми, в набутті професійної інформації. Починає 
формуватися надситуативна активність, що переходить межі певної 
ситуації. Суб’єктний досвід уже пов’язується з реалізацією 
операціонального досвіду, а також досвіду співпраці, тобто формуються 
навички планування своєї життєдіяльності, що забезпечують ефективну 
організацію навчальної діяльності, навички співробітництва, які 
сприяють формуванню суб’єктної професійної позиції. Впровадження 
суб’єктного контексту в межах цього етапу пов’язане, як і на 
попередньому етапі із з’ясуванням суб’єктного потенціалу базових 
навчальних дисциплін. До того ж у освітній процес вводяться спецкурси 
суб’єктної спрямованості. Таким, наприклад, є спецкурс «Теорія та 
методика розв’язання професійно-педагогічних задач». На цьому етапі 
починається моделювання суб’єктного контексту в процесі використання 
імітаційних форм навчання, наприклад, ділових ігор. У імітаційних 
навчальних моделях відбувається оволодіння основами суб’єктної 
життєтворчості, моделями суб’єктної професійної поведінки, 
посилюється потреба особисті в професійній самореалізації. 

ІІІ-й етап – ІV-й курс навчання в ЗВО – навчально-професійна 
діяльність, соціальна навчальна модель (за системою контекстного 
навчання). Цей етап ми визначаємо як суб’єктно-професійний. Для нього 
характерна орієнтація на засоби здійснення навчально-професійної 
діяльності. При цьому соціальні норми та еталони активно аналізуються 
й приймаються, або не приймаються, тобто суб’єкт визначає свою 
позицію щодо них, відбувається їх істинне усвідомлення. Реалізуються 
всі складники суб’єктного досвіду: ціннісний досвід, досвід рефлексії, 
операціональний досвід, досвід співпраці. Домінантним стилем 
поведінки є співпраця, тобто студент уже здатний бачити іншу людину, 
співчувати їй, готовий до міжсуб’єктного спілкування. Активність має 
надситуативний, нададаптивний, інтегрований характер. На цьому етапі 
вже переважають вищі типи рефлексії (як складника професійної 
суб’єктності), а саме: предметно-функціональна, методологічна, 
когнітивна, афективна, поведінкова, інтерпсихічна, перспективна. У 
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межах цього періоду, як і на попередніх етапах, впровадження 
суб’єктного контексту пов’язане, як з реалізацією суб’єктного потенціалу 
навчальних дисциплін, так й зі спеціально створеними умовами, а саме – 
з пріоритетом групових форм роботи студентів, що ґрунтуються на 
дискусії, діалозі, полілозі. Такий формат організації діяльності студентів 
сприяє впровадженню суб’єктно контексту щодо формування його, з 
одного боку, як суб’єкта професійного удосконалення, а з іншого – як 
суб’єкта, здатного сприймати молодшого школяра як суб’єкта діяльності, 
пізнання та спілкування.  

Таким чином, впровадження ідей суб’єктного підходу у процес 
професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи є 
перспективним напрямом її реформування. Професійній суб’єктність – 
це інтегрована якість особистості, яка забезпечує цілеспрямовану й 
оптимальну реалізацію своїх особистісних ресурсів для розв’язання 
професійних та життєвих завдань. Структура професійної суб’єктності 
майбутніх учителів початкових класів містить суб’єктну професійну 
позицію, педагогічну активність, суб’єктний досвід, здатність до 
рефлексії. Становлення професійної суб’єктності студента – це 
безперервний і динамічний процес, що визначає рівень його вибірково-
активного, ініціативно-відповідального, ситуативного й конструктивно-
перетворювального ставлення до себе й до професійної діяльності, що 
має певну етапність, а саме: 1) етап загальної особистісної суб’єктності; 
2) етап первинної професійної суб’єктності; 3) суб’єктно-професійний 
етап. Ефективність формування професійної суб’єктності зумовлена 
впровадженням суб’єктного контексту в процес професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи, що пов’язаний з актуалізацією 
суб’єктного потенціалу фундаментальних навчальних дисциплін, з 
суб’єктною контекстуалізацією навчального матеріалу, з використанням 
у освітньому процесі імітаційних та групових форм навчання. Вважаємо, 
що подальшого вивчення потребує аспект проблеми, пов’язаний з 
моделюванням зовнішнього соціального контексту освіти, що відбиває 
комунікативний, інтерактивний та перцептивний компоненти 
професійної суб’єктності майбутнього вчителя початкової школи. 
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Желанова В. В. Суб’єктний контекст професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи  
У представленій статті доведено перспективність суб’єктного 

підходу до професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 
школи. Проаналізовано поняття «суб’єкт» й «контекст», що є 
семантичними складниками поняття «суб’єктний контекст». Розкрито 
сутність та структуру феноменів «суб’єктність» та «професійна 
суб’єктність», які є метою моделювання суб’єктного контексту. 
З’ясовано суттєві характеристики суб’єктності особистості. Визначено 
структуру професійної суб’єктності вчителя початкової школи. 
Виокремлено етапність формування професійної суб’єктності 
майбутнього вчителя початкової школи, а саме: 1) етап загальної 
особистісної суб’єктності; 2) етап первинної професійної суб’єктності; 
3) суб’єктно-професійний етап. З’ясовано, що на першому етапі 
впровадження суб’єктного контексту пов’язане із з’ясуванням 
суб’єктного потенціалу базових навчальних дисциплін; на другому – із 
введенням спецкурсів суб’єктної спрямованості, а також з імітаційними 
формами навчання; на третьому – з груповими формами роботи 
студентів, що ґрунтуються на дискусії, діалозі, полілозі. 

Ключові слова: суб’єкт, контекст, суб’єктний контекст, 
суб’єктність, професійна суб’єктність. 

 
Желанова В. В. Субъектный контекст профессиональной 

подготовки будущего учителя начальной школы 
В представленной статье доказана перспективность субъектного 

подхода к профессиональной подготовке будущего учителя начальной 
школы. Проанализированы понятия «субъект» и «контекст», как 
семантические составляющие понятия «субъектный контекст». Раскрыта 
сущность и структура феноменов «субъектность» и «профессиональная 
субъектность», которые являются целью моделирования субъектного 
контекста. Выяснены существенные характеристики субъектности 
личности. Определена структура профессиональной субъектности 
учителя начальной школы. Выделена этапность формирования 
профессиональной субъектности будущего учителя начальной школы, а 
именно: 1) этап общей личностной субъектности; 2) этап первичной 
профессиональной субъектности; 3) субъектно-профессиональный этап. 
Выяснено, что на первом этапе внедрение субъектного контекста связано 
с выяснением субъектного потенциала базовых учебных дисциплин; на 
втором – с введением спецкурсов субъектной направленности, а также с 
имитационными формами обучения; на третьем – с групповыми 
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формами работы студентов, которые основаны на дискуссии, диалоге, 
полилоге. 

Ключевые слова: субъект, контекст, субъектный контекст, 
субъектность, профессиональная субъектность. 

 
Zhelanova V. Subjective Context of Vocational Training of a Future 

Elementary School Teacher at a Higher Education Institution 
The article proves the feasibility of implementing the provisions of the 

subjective approach in the process of a future primary school teacher training. 
The concepts of “subject” and “context” have been analysed as the semantic 
components of the leading concept of “subjective context”. There has been 
specified the subject-forming context which consists in organizing the 
conditions for the student's subjective participation in the educational process 
for forming his or her professional subjectivity. The essence and structure of 
the phenomena of “subjectivity” and “professional subjectivity” has been 
highlighted, and their formation is associated with the subjective context 
modelling. The essential characteristics of a personality’s subjectivity have 
been found out, and they are internal determination, integrity, consistency, 
substantive-effective and over-situational nature of activity, freedom, 
responsibility, reflectivity, uniqueness and creativity. The article defines the 
structure of professional subjectivity of a future elementary school teacher 
containing the subjective professional position, pedagogical activity, 
subjective experience and the ability to reflect. The stages of the formation of 
professional subjectivity of a future elementary school teacher have been 
highlighted, and they are: 1) the stage of general personality subjectivity; 
2) the stage of primary professional subjectivity; 3) subjective and 
professional stage. It has been found out that at the first stage the 
implementation of the subjective context is connected with the clarification of 
the subjective potential of basic educational disciplines; at the second stage – 
with introduction of subject-specific special courses, as well as with imitative 
forms of training (analysis of situation, business game) at the third stage – 
with group forms of students' work based on discussion, dialogue and 
polylogue. 

Key words: subject, context, subjective context, subjective and forming 
context, subjectivity, professional subjectivity. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ  

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ  
ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Забезпечення якісної підготовки учителя-філолога на сучасному 

етапі розвитку нашої держави зумовлене тенденціями пріоритетного 
звернення до унікальних здібностей особистості, реалізації власних 
творчих можливостей та самореалізації. Для майбутнього учителя-
філолога особливу цінність набувають цілеспрямованість, потяг до 
самовдосконалення та творчого пошуку, використання сучасних методів, 
найновіших наукових даних і технологій навчання. 

Тому формування у майбутніх учителів-філологів старшої школи 
науково-дослідницьких умінь є необхідною умовою досягнення ними 
відповідного професійного рівня, орієнтування у інноваційних 
педагогічних технологіях та наукових дослідженнях. Учитель-філолог 
сучасної школи повинен уміти вдосконалювати навчальний процес, 
підвищувати його ефективність на основі вивчення та узагальнення 
передового професійного досвіду, оволодіння та практичного 
застосування сучасних досягнень науки. Отже, навчання у вищому 
навчальному закладі має забезпечувати підготовку студентів до 
дослідницької діяльності, формування у них дослідницьких умінь, 
необхідних для професійної діяльності у старшій школі, підвищення 
рівня наукової компетентності учителів-філологів. 

Означена проблема досліджувалась багатьма вченими. Так, 
І. Кондратюк основними шляхами підвищення якості вищої педагогічної 
освіти вважав, що педагогічне проектування і моделювання в 
навчальному процесі є найважливішим, відносно цілісним, самостійним 
елементом майбутньої професійної діяльності (Кондратюк, 1975). 

В. Веніков, відомий фахівець у галузі моделювання, встановив 
основні зв’язки моделювання з навчальним процесом вищої школи. На 
думку вченого, моделювання в навчальному процесі – це «… засіб 
розвитку творчих здібностей і наукового осмислення практики» 
(Веніков, 2014, с. 27). 

Моделювання – це створення штучних ситуацій, в яких основну 
роль відіграють ті ж зв’язки, що і в реальній педагогічній діяльності 
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майбутнього учителя. В. Сластьонін вважає, що моделювання – це 
імпровізація педагогічної системи, яка реально існує, шляхом створення 
спеціальних аналогів (моделі) (Сластьонін, 1991). Концепція розроблення 
моделі спеціаліста, яку висунула Н. Тализіна, передбачає виділення 
переліку «професійно орієнтованих задач» та спрямованість на них 
навчального процесу (Тализіна, 1985). В. Безпалько розглядає створення 
задач, на які повинен бути зорієнтований навчальний процес як основу 
педагогічної технології (Безпалько, 1989). 

Однак, аналіз стану підготовки майбутніх учителів-філологів до 
дослідницької діяльності з учнями старшої школи свідчить про те, що 
вищі навчальні закладі недостатньо використовують свої можливості для 
формування учителя як провідника передової наукової думки й 
організатора дослідницької діяльності в старшій школі. На нашу думку, 
помітним є розрив між збільшеною потребою суспільства в учителі-
філологу, готовому до дослідницької роботи в професійній сфері, і 
недостатньою сформованістю готовності до дослідницької роботи у 
випускників вищих навчальних закладів. Внаслідок такої суперечності 
молоді учителі недостатньо використовують досягнення науки для 
розвитку в учнях старшої школи дослідницького інтересу в навчально-
пізнавальній діяльності, відчувають значні труднощі в організації 
дослідницької діяльності.  

Розв’язання цього протиріччя ми вбачаємо у необхідності 
створення та реалізації моделі підготовки майбутніх учителів-філологів 
до дослідницької діяльності з учнями старшої школи в системі вищої 
освіти. 

Для вирішення окресленої нами проблеми докорінної перебудови 
потребує змістовий компонент підготовки студентів до дослідницької 
діяльності. Найбільш доцільними, на нашу думку, слід вважати наступні 
напрями підготовки: 

 особистісний, що повинен сформувати особистісні якості 
майбутнього учителя-філолога; 

 теоретичний, який забезпечує знання для майбутньої 
професійної, дослідницької діяльності; 

 практичний, що формує систему фахово-професійних, 
методичних дій, умінь і навичок, притаманних для вчительської 
діяльності. 

Перелічені напрями можна розглядати як складну систему, кожний 
складовий елемент якої пов’язаний один з одним, мають спільні точки 
перетину, однак відрізняються специфічними особливостями, що 
виокремлює їх в окремі компоненти. 

В основу професійної підготовки майбутніх учителів-філологів 
необхідно, насамперед, закласти вивчення філологічних дисциплін, у 
процесі яких формуються початкові навички здійснення навчально-
дослідницької (пошукової) діяльності майбутніх учителів-філологів. 

Другим компонентом змісту освіти можна вважати вивчення 
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психолого-педагогічних дисциплін, які становлять ядро фахової 
підготовки майбутнього вчителя-дослідника. 

Третій компонент – варіативний, тобто його формують навчальні 
дисципліни, які визначаються профілем фахової підготовки вчителя. 

Четвертий компонент визначає педагогічна практика, яка дає змогу 
практично відпрацьовувати професійні уміння та навички. 

П’ятий компонент становить власне дослідницька діяльність, яка 
входить обов’язковим елементом у всі зазначені вище компоненти і, крім 
того, є окремим компонентом фахової підготовки майбутніх учителів-
філологів, їх самоосвітньої діяльності. 

Всі компоненти змісту професійної підготовки учителів-філологів 
взаємозумовлені, оскільки вона вимагає комплексного підходу до 
визначення її змісту, забезпечення єдиних вимог і цілеспрямованого 
взаємозв’язку всіх компонентів в організації навчально-виховного 
процесу. Зміст повинен ґрунтуватись на чіткій цільовій програмі і, 
зорієнтований на кінцеві результати, не бути звичайним поєднанням 
незалежних одна від одної навчальних дисциплін, а складати органічну 
частину комплексної підготовки спеціаліста (Сидоренко, 1992). 

Основою наукової підготовки у структурі професійного потенціалу 
є наукові знання й уміння. Це, насамперед, оволодіння методологічними 
категоріями (світогляд, принципи, методи, засоби); психологічними 
процесами, особливостями психологічного розвитку школярів, 
методиками їх дослідження; технологією вивчення соціальних протиріч у 
сфері освіти; педагогічними новітніми теоріями, системою методичних 
знань. Саме в процесі опанування змісту філологічних предметів, а потім 
психолого-педагогічних закладається фундамент у підготовці до 
проведення навчально-дослідницької та науково-дослідної діяльності 
майбутніх учителів-філологів (Галузинський, 1995). 

Цикл предметів філологічної сфери підготовки вчителя носить 
соціальні і професійні функції, забезпечує розвиток методологічної 
(категорійний апарат, методи дослідження, оформлення статистичних 
даних та інших), загальної і професійної культури майбутніх учителів, 
наукового мислення, професійно значущих якостей.  

Крім того, враховуючи специфіку діяльності майбутніх учителів-
філологів, ми вважаємо перспективним надання професійно-
педагогічної, дослідницької спрямованості в основу вивчення всіх 
філологічних дисциплін. Це дасть змогу залучати майбутніх учителів-
філологів до систематичної дослідницької роботи, яка дозволяє озброїти 
знаннями і вміннями професійно проводити дослідження, готувати їх 
результати до впровадження в шкільну практику. 

Однією із форм спеціальної теоретичної підготовки студентів є 
включення питань теорії здійснення науково-дослідної роботи у курс 
педагогіки, психології, педагогічної майстерності. Однак можливості 
названих навчальних курсів обмежені часом та необхідністю вивчення 
інших теоретичних питань, пов’язаних із організацією навчання. Тому ми 
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вважаємо доцільним розробку спеціального курсу, що передбачає як 
теоретичну, так і практичну підготовку майбутніх учителів-філологів до 
дослідницької діяльності відповідно до сучасного розуміння організації 
навчального процесу. Мета теоретичної підготовки – засвоєння основ 
науково-дослідницької діяльності, початкових знань про специфіку 
наукової і педагогічної роботи, методи наукових досліджень. Мета 
практичної підготовки – оволодіння уміннями визначати напрями 
власної дослідницької діяльності, переводити наукові знання в площину 
практичного використання і здійснювати елементарні науково-
педагогічні дослідження в старший школі. 

З метою розвитку дослідницьких особистісних якостей 
майбутнього вчителя та підвищення рівня сформованості особистісного 
компоненту готовності студентів до дослідницької діяльності нами було 
розроблено і впроваджено спецкурс «Методика і організація 
дослідницької діяльності у старшій школі», який передбачав поліпшення 
підготовки майбутніх учителів-філологів до запровадження новітніх 
педагогічних технологій та здійснення самостійної науково-дослідної 
роботи у старшій школі. Він розглядається нами як додатковий курс до 
дисциплін психолого-педагогічної підготовки вчителя-філолога до 
майбутньої професійної творчої діяльності. 

Слід зазначити, що викладання курсу доцільно розпочинати в той 
період, коли студенти усвідомлюють мету і завдання педагогічної 
практики. Логіка вивчення тем курсу має відповідати логіці видів 
практичної діяльності, яку здійснюють студенти. 

Викладання курсу «Методика і організація дослідницької 
діяльності у старшій школі» передбачало формування у майбутніх 
учителів-філологів педагогічного інтересу до дослідницької діяльності та 
навичок творчого пошуку в процесі вивчення навчальних дисциплін, 
позааудиторної самостійної роботи та проведення педагогічної практики, 
засвоєння студентами основ науково-дослідницької діяльності, 
початкових знань про специфіку наукової і педагогічної роботи, методи 
педагогічних досліджень, розвиток умінь визначати напрями власної 
дослідної діяльності, переводити наукові знання в площину практичного 
використання і проводити елементарні науково-педагогічні дослідження. 

Програма курсу включала вивчення таких тем: 1. Об’єкт, предмет, 
зміст, завдання та структура курсу. Поняття про науку як форму 
суспільної свідомості; 2. Суть та структура наукового знання. Понятійно-
термінологічний апарат науки; 3. Загальне поняття про методи наукових 
досліджень. Характеристика теоретичних методів досліджень; 
4. Характеристика емпіричних методів досліджень. Поняття про 
генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування; 
5. Організація наукової діяльності в середніх загальноосвітніх закладах 
України і за кордоном; 6. Планування та організація дослідницької 
діяльності у старшій школі. 

Оволодіння програмою курсу сприяє виконанню студентами 
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завдань з інших дисциплін, які передбачають наукові дослідження, 
узагальнення теоретичного матеріалу і розробку практичних 
рекомендацій щодо застосування результатів наукового дослідження. 
Матеріал курсу допоможе при аналізі інформаційних джерел, підготовці 
курсових і дипломних робіт, статей, доповідей на науково-практичних 
конференціях, забезпечить чітке розуміння студентами поняття про 
організацію дослідницької діяльності у старшій школі, ознайомить зі 
станом наукової діяльності в середніх загальноосвітніх закладах України 
та в світі; допоможіть засвоїти методи організації дослідницької 
діяльності у старшій школі та систему роботи з учнями старшої школи. 
Таким чином, у процесі впровадження курсу «Методика і організація 
дослідницької діяльності у старшій школі», нами виявлена його 
ефективність і доцільність для формування готовності майбутнього 
вчителя-філолога до здійснення наукових досліджень в старшій школі. 
Зокрема, вивчення означеного курсу сприяло зростанню рівня 
особистісного компоненту готовності майбутніх учителів-філологів до 
дослідницької діяльності у старшій школі. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів визначеної 
проблеми. На подальше вивчення чекають питання забезпечення умов 
реалізації наскрізної лінії наукової підготовки майбутніх учителів-
філологів засобами всіх видів навчальної та пізнавальної роботи 
протягом всіх років навчання.  
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Заїка А. Ю. Обґрунтування і реалізація методики підготовки 

майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності 
У статті розкрито особливості підготовки майбутніх учителів-

філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи. 
Обґрунтовано модель підготовки до дослідницької діяльності на ідеї 
системного діяльнісного підходу до розвитку індивідуальності 
особистості, що реалізується шляхом поєднання ефективних навчальних 
технологій і природної активності людини до самореалізації. Визначено, 
що основою наукової підготовки у структурі професійного потенціалу є 
наукові знання й уміння. Саме в процесі опанування змісту філологічних 
предметів, а потім психолого-педагогічних закладається фундамент у 
підготовці до проведення навчально-дослідницької та науково-дослідної 
діяльності майбутніх вчителів. Представлено спеціальний курс, що 
передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку майбутніх 
учителів-філологів до науково-дослідної роботи з учнями старшої школи 
відповідно до сучасного розуміння організації навчального процесу. 
Мета теоретичної підготовки – засвоєння основ науково-дослідницької 
діяльності, початкових знань про специфіку наукової роботи, методи 
наукових досліджень. Мета практичної підготовки – оволодіння 
уміннями визначати напрями власної дослідницької діяльності в старшій 
школі, переводити наукові знання в площину практичного використання 
і здійснювати елементарні наукові дослідження. 

Ключові слова: моделювання, дослідницька діяльність, учитель-
філолог, старша школа. 

 
Заика А. Ю. Обоснование и реализация методики подготовки 

будущих учителей-филологов к исследовательской деятельности 
В статье раскрыты особенности подготовки будущих учителей-

филологов к исследовательской деятельности с учащимися старших 
классов. Обоснована модель подготовки к исследовательской 
деятельности на идее системного деятельностного подхода к развитию 
индивидуальности личности, которая реализуется путем сочетания 
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эффективных обучающих технологий и природной активности человека к 
самореализации. Определено, что основой научной подготовки в 
структуре профессионального потенциала являются научные знания и 
умения. Именно в процессе овладения филологическими предметами, а 
затем психолого-педагогическими закладывается фундамент в подготовке 
к проведению учебно-исследовательской и научно-исследовательской 
деятельности будущих учителей. Представлен специальный курс, 
предусматривающий как теоретическую, так и практическую подготовку 
будущих учителей-филологов к научно-исследовательской работе с 
учащимися старших классов в соответствии с современным пониманием 
организации учебного процесса. Цель теоретической подготовки – 
усвоение основ научно-исследовательской деятельности, начальных 
знаний о специфике научной работы, методах научных исследований. 
Цель практической подготовки – овладение умениями определять 
направления своей исследовательской деятельности в старшей школе, 
переводить научные знания в плоскость практического использования и 
осуществлять элементарные научные исследования. 

Ключевые слова: моделирование, исследовательская деятельность, 
учитель-филолог, старшая школа.  

 
Zaika A. Justification and Implementation of the Methodology for 

Preparing Future Philological Teachers for Research 
The article reveals the peculiarities of the preparation of future philology 

teachers for research activities with high school students. The model of 
preparation for research activities on the idea of a systematic activity approach to 
the development of individual personality, which is realized through a 
combination of effective teaching technologies and natural human activity for 
self-realization, is substantiated. It is determined that the basis of scientific 
preparation in the structure of professional potential is scientific knowledge and 
skills. It is in the process of mastering philological subjects, and then 
psychological and pedagogical, that the foundation is laid in preparation for the 
conduct of educational research and research activities of future teachers. A 
special course is presented, providing both theoretical and practical training for 
future philology teachers for research work with high school students in 
accordance with a modern understanding of the organization of the educational 
process. The purpose of theoretical training is to learn the basics of research 
activities, basic knowledge about the specifics of scientific work, research 
methods. The purpose of practical training is to master the ability to determine the 
direction of one's research activities in high school, transfer scientific knowledge 
to the plane of practical use, and carry out elementary scientific research. 

Key words: modeling, research activity, teacher-philologist, high school. 
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ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ МЕДІА МИСТЕЦТВА ТА ЙОГО 
ВИКОРИСТАННЯ В СУЧАСНІЙ ХУДОЖНІЙ ПРАКТИЦІ 

 
Науково-технічний прогрес ХХ-ХІХ століть здійснив потужний 

вплив на художню культуру й опосередкував розвиток новітньої 
художньої практики на технологічній основі. Починаючи з раннього 
авангарду та модернізму, під впливом досягнень фотографії, кіно, радіо й 
телебачення суттєво змінювались зображувально-виразі засоби 
класичних мистецтв, а згодом трансформувались також і самі мистецтва. 
Усі ці трансформації переслідували мету створення мистецтва 
майбутнього із урахуванням досягнень культури, мистецтва, науки, 
техніки, на основі тісної співпраці науковців і митців. Мистецькі об’єкти, 
що створювались на технологічній основі, поставали засобом візуалізації 
творчих ідей, технічних та художніх можливостей, закладених в сучасній 
цивілізації.  

Медіа мистецтво (media art) використовує сучасні інформаційні 
технології (цифрове мистецтво, комп’ютерну графіку, віртуальне 
мистецтво, мережеве мистецтво, робототехніку, біотехнології тощо) як 
засоби художньої виразності. Зв’язок зі способом роботи є ключовим для 
визначення сутності медіа мистецтва; кожен вид медіа мистецтва 
спирається на ту чи іншу технологію, але при цьому в медіа творчості 
порушуються певні естетичні, культурологічні та ін. питання. Убачається 
також, що медіа мистецтво виконує важливу соціальну функцію, 
оскільки твори медіа мистецтва забезпечують адаптацію людини до 
технологічних новацій через художню творчість. 

З огляду на все вищезазначене вивчення медіа мистецтва є 
актуальним завданням сьогодення. Теоретико-методологічну основу 
досліджень складають філософські праці Т. Адорно, В. Беньяміна, 
Ж. Бодрійара, Ю. Габермаса, Ж. Делеза; культурологічні та 
мистецтвознавчі дослідження О. Аронсона, О. Балашової, Б. Гройса, 
А. Деникіна, Н. Кириллової, О. Кузнецової, Є. Куценка, Г. Мєднікової, 
Я. Пруденко. 

Метою нашої роботи є аналіз творчого потенціалу медіа мистецтва 
та його використання в сучасній художній практиці. 
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У сучасних наукових виданнях медіа мистецтво визначається з 
різних точок зору, зокрема: 1) як мистецтво, що оперує рухомими 
образами, уміщеними та переосмисленими в тому чи іншому контексті 
відео-твору (Гройс, 2000); 2) як новітній засіб художньої виразності та 
художньої комунікації, заснований на використанні найсучасніших 
інформаційних технологій для донесення художньої інформації (Деникін, 
2008); 3) як мистецтво доби медіа, специфічний засіб опису та 
саморегуляції культури (Балашова, 2010). 

Медіа мистецтво залежить від розвитку інформаційних технологій 
та еволюціонує разом з еволюцією їх програмного забезпечення. Зв’язок 
з новітніми технологіями, особлива якість мистецьких об’єктів 
дозволяють аналізувати творчий потенціал медіа мистецтва, вивчати 
особливості використання медіа мистецтва в сучасній художній практиці. 

Майстри сучасного медіа мистецтва багато в чому наслідують 
творчі досягнення авангардних рухів, що виникли на початку 
ХХ століття. У той час, на тлі революційних перетворень суспільного 
життя художники-авангардисти наголосили на початку нової, 
революційно-експериментальної ери мистецтва, підкреслили 
необхідність відмови від усього, що вважалось застарілим у художній 
практиці. У зв’язку із цим тогочасні митці першими звернули увагу на 
досягнення науково-технічного прогресу як на джерело художньої 
творчості, усвідомили значення руху та швидкості обміну інформацією в 
соціальному житті, посилили комунікативні компоненти художньої 
практики. Зафіксувавши зміні людських почуттів, зумовлені стрімким 
розгортанням науково-технічної революції, втіленням техніки в буденне 
життя представники авангардного мистецтва вказали на необхідність 
принципових змін у мистецтві. Зокрема, статичні мистецькі форми були 
перетворені на рухомі, на такі, що поєднують пластичні образи з 
енергією кольору та звуку. У такий спосіб діячі авангардного мистецтва 
намагались відобразити складну енергійну основу людського буття. 

Слід зауважити, що завдяки численним експериментам та відмові 
від принципів реалістичного зображення авангардне мистецтво перших 
десятиліть ХХ століття було багато в чому незрозумілим масовій публіці. 
Тому митці-авангардисти наполегливо шукали комунікативні технології, 
націлені, по-перше, на залучення аудиторії до творчості, а по-друге, на 
роз’яснення сутності нового мистецтва як складнику будівництва життя. 
Творці авангардних творів мріяли про те, щоб художні практики були 
доступними кожній людині, а художня діяльність набувала масового 
характеру. За таких умов художні твори слугували б не тільки об’єктами 
естетичного сприйняття, але й були б доступними для масової творчості 
або співтворчості. Для пропаганди цих поглядів, для організації виставок 
авангардного мистецтва використовувались технічні можливості 
друкованих ЗМІ, реклама, радіо, кіно (Вертов, 1966). 

Однією з найважливіших характеристик сучасного медіа мистецтва 
є його комунікативна складова. Створюючи мистецькі об’єкти, діячі 
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медіа мистецтва приділяють багато уваги комунікативним процесам, 
заснованим на трансляції концептуальних ідей. На відміну від лінійності, 
притаманної творам класичного мистецтва, медіа митці формують 
складні об’єкти, спрямовані на нелінійне відтворення множини рівнів 
суб’єктивного досвіду. При цьому смисли, що транслюються, можуть 
бути різними: від актуалізації питань буденного життя, соціальних або 
культурних питань до осмислення загальних філософських, етичних та 
естетичних проблем.  

Зміст мистецького медіа об’єкту опосередкований рухом множини 
динамічних образів. Таким чином, кожен твір медіа мистецтва 
демонструє безліч значень, що породжує в сприйнятті людини 
варіативно-рухому «мережу» концептів. Тим самим активізується 
людське мислення, виникає бажання розуміння та співтворчості. Отже, 
твори медіа мистецтва здатні посприяти творчому пошуку 
індивідуальних засобів оперування смислами з боку глядача. 

Вагомими для сучасного медіа мистецтва є художні практики 
бодіарту, перформансу, хепенінгу тощо. Сутність подібних практик 
можна позначити як намагання максимального «злиття» художньої 
творчості з життям, стремління встановити діалог митця з публікою, 
залучити до сфери естетичного велику кількість поза естетичних 
(побутових або технологічних) явищ та елементів, адаптувати людину до 
її власного оточення. 

У підсумку слід наголосити на такому. Поширення медіа на всі 
сфери приватного та суспільного життя людини призводить до 
неминучих змін культурного ландшафту. Медіа мистецтво є видом 
художньої практики й одночасно засобом комунікації, що змінює 
традиційні ролі автора й реципієнта (користувача), трансформує класичні 
уявлення щодо твору мистецтва, наголошує на значенні діалогу в 
міжособистісних стосунках. Медіа мистецтво використовує інформаційні 
технології у незвичний спосіб. Перетворюючи інформаційні технології 
на засіб художньої виразності та художньої комунікації, медіа мистецтво 
намагається створити інтелектуально та емоційно насичене інформаційне 
середовище, здатне посприяти розкриттю творчого потенціалу кожної 
людини. 
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Красносельська К. М. Творчий потенціал медіа мистецтва та 

його використання в сучасній художній практиці 
Стаття присвячена актуальним питанням медіа мистецтва та 

використанню його творчого потенціалу в художній практиці. Науково-
технічний прогрес ХХ-ХІХ століть здійснив потужний вплив на 
художню культуру, спричинив значні трансформації художніх практик. 
Одним із напрямів трансформації було створення мистецьких об’єктів на 
основі синтезу науки і мистецтва, із залученням творчих зусиль 
науковців і митців. Подібні мистецькі об’єкти сприяли візуалізації 
інноваційних наукових ідей, сприяли адаптації людини до сучасного 
технологічного середовища. Розвиток художніх практик на технологічній 
основі дозволяє звернути увагу на феномен сучасного медіа мистецтва. 

Здійснений аналіз сучасних підходів до визначення змісту поняття 
«медіа мистецтво». Доводиться думка, що медіа мистецтво залежить від 
розвитку інформаційних технологій та еволюціонує разом з еволюцією їх 
програмного забезпечення. Зв’язок з інформаційними технологіями, 
особлива якість мистецьких об’єктів дозволяють аналізувати творчий 
потенціал медіа мистецтва, вивчати особливості використання медіа 
мистецтва в сучасній художній практиці. 

Сучасне медіа мистецтво наслідує творчі настанови художнього 
авангарду початку ХХ століття. Представники цього напряму першими 
звернули увагу на досягнення науково-технічного прогресу як на 
джерело художньої творчості. Медіа мистецтво змінює традиційні ролі 
автора й реципієнта, трансформує класичні уявлення щодо твору 
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мистецтва, наголошує на значенні діалогу в міжособистісних стосунках. 
Унаслідок перетворення інформаційних технологій на засіб художньої 
виразності та художньої комунікації медіа мистецтво створює 
інтелектуально та емоційно насичене інформаційне середовище, що 
сприяє розкриттю творчого потенціалу особистості. 

Ключові слова: медіа мистецтво, художня практика, художній 
авангард, комунікація, творчість. 

 
Красносельськая Е. Н. Творческий потенциал медиа искусства 

и его использование в современной художественной практике 
Статья посвящена актуальным вопросам медиа искусства, 

использованию его творческого потенциала в художественной практике. 
Научно-технический прогресс ХХ-ХІХ столетий оказал значительное 
влияние на художественную культуру, способствовал трансформациям 
художественных практик. Одним из направлений трансформации было 
создание художественных объектов на основе синтеза науки и искусства, 
с привлечением творческих усилий ученых и художников. Подобные 
художественные объекты способствовали визуализации инновационных 
научных идей, содействовали адаптации человека к технологической 
среде.  

Осуществлен анализ научных подходов к определению содержания 
понятия «медиа искусство». Показана связь медиа искусства с 
информационными технологиями; особенное качество художественных 
объектов позволяет изучать особенности технологий медиа искусства в 
современной художественной практике.  

Медиа искусство наследует творческие установки художественного 
авангарда начала ХХ столетия. Представители этого течения первыми 
обратили внимание на достижения научно-технического прогресса как на 
источник художественного творчества, усилили коммуникативный 
компонент художественной деятельности. Медиа искусство 
функционирует как вид художественной практики и одновременно как 
средство коммуникации. Наследуя творческие установки 
художественного авангарда, медиа искусство изменяет роли автора и 
реципиента, трансформирует классические представления о 
произведении искусства, подчеркивает значение диалога в 
межличностных отношениях.  

Используя информационные технологии, медиа искусство 
стремится создать интеллектуально и эмоционально насыщенную 
информационную среду, способствующую раскрытию творческого 
потенциала личности. 

Ключевые слова: медиа искусство, художественная практика, 
художественный авангард, творчество, коммуникация. 
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Krasnoselska K. The Creative Potential of Media Art and Its Use in 
Contemporary Art Practice 

The article is devoted to pressing issues of media art, the use of its 
creative potential in artistic practice. Scientific and technological progress of 
the 20-21 centuries had a significant impact on the artistic culture, contributed 
to a significant transformation of artistic practices. One of the areas of 
transformation was the creation of art objects based on the synthesis of science 
and art, with the involvement of the creative efforts of scientists and artists. 
Such art objects contributed to the visualization of innovative scientific ideas, 
contributed to the adaptation of man to the modern technological environment. 
The development of artistic practices on a technological basis allows you to 
pay attention to the phenomenon of modern media art. 

The analysis of scientific approaches to the definition of the concept of 
"media art" is carried out. Media art depends on the development of media 
technologies, the connection with the latest technologies, the special quality of 
art objects allows us to analyze the creative potential of media art, to study the 
features of using media art in modern art practice. 

Media art inherits in many respects the creative discoveries of avant-
garde art from the beginning of the 20th century. Representatives of this 
movement were the first to draw attention to the achievements of scientific 
and technological progress as a source of artistic creativity and appreciated the 
significance of the movement and the exchange of information for public life.  

Media art transforms information technology into a means of artistic 
expression and artistic communication; Media art seeks to create an 
intellectually and emotionally rich information environment conducive to 
unleashing the creative potential of the individual. 

Key words: media art, art practice, artistic avant-garde, creativity, 
communication. 
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АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ДЛЯ ТУРИЗМУ ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ  
(2014-2019 рр.) 

 
На початку 2000-х років на ринку праці виникла потреба у 

кваліфікованих кадрах сфери туризму, навчальні заклади швидко 
відреагували на даний запит. Наразі майже в кожному навчальному 
закладі вищої освіти відкриті спеціальності, що дають змогу працювати в 
сфері туризму. Майже за 20 років підготовки фахівців з туризму з’явився 
значний пласт наукових доробок щодо створення вітчизняної системи 
туристської освіти та обґрунтування наукових засад підготовки фахівців 
для сфери туризму та готельно-ресторанної справи відповідно до 
світових освітніх тенденцій і національних інтересів. 

Кожна наукова праця має аналіз останніх досліджень і публікацій з 
проблеми наукової розвідки. Крім того, нами вже було виявлено стан 
дослідженості проблеми підготовки фахівців для туризму та готельно-
ресторанної справи в зарубіжній та вітчизняній педагогічній теорії та 
практиці, встановлено основні напрямки наукових досліджень станом на 
2014 рік (Кашинська, 2016, с. 36–38). Однак, у сучасному світі об’єм 
наукової інформації кожні п’ять років зростає вдвічі. Науковцям важко 
опрацьовувати такий обсяг наукових розвідок, виявляти корисні, готові 
до практичного використання матеріали, визначати проблеми, які 
вимагають вирішення. Наразі нам не відомі наукові доробки після 
2014 року, в яких проводиться ґрунтовний аналіз загального стану 
дослідженості проблем підготовки фахівців туристичної галузі. 
Відсутність таких праць створює необхідні умови для проведення 
нашого дослідження.  

Тому з метою визначення існуючих прогалин у питанні підготовки 
фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи й виявлення 
перспективних напрямів подальших досліджень було тематично 
розглянуто наукові розвідки з підготовки фахівців сфери туризму та 
готельно-ресторанної справи в період 2014 – 2019 рр.  

Аналіз наукових джерел вітчизняної педагогіки та періодичних 
видань щодо проблем підготовки фахівців туристичної галузі 
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підтверджує, що в теорії й практиці вищої освіти накопичено певний 
досвід, який може стати основою модернізації системи професійної 
підготовки майбутніх фахівців туризму та готельно-ресторанної справи.  

Низка наукових досліджень відображають теоретико-методологічні 
й практичні засади системи підготовки фахівців для туристичної та 
готельно-ресторанної галузі (І. Зязюн, Л. Лук’янова, О. Любіцева, 
Н. Ничкало, Л. Поважна, Т. Сокол, В. Федорченко, Н. Фоменко, 
Г. Цехмістрова та ін). Аналіз досвіду країн, що лідирують на світовому 
ринку туристичних та готельно-ресторанних послуг став об’єктом 
дослідження таких вчених, як А. Віндюк, Л. Кнодель, О. Паламарчук, 
Л. Польова, Л. Чорна та ін. Визначено сутність професійної 
компетентності фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи й 
умови її формування (В. Полуда, К. Стародуб, К. Трофімук, ін.).  

Джерельна база дослідження складається з опублікованих 
бібліографічних джерел та дотичних праць щодо підготовки фахівців з 
туризму та готельно-ресторанної справи, протоколів засідань 
Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 
психологічних наук в Україні, а також самих дисертаційних досліджень у 
галузі педагогіки, що відображають різні аспекти туристичної освіти.  

Розв’язання проблеми потребує залучення методології, заснованої 
на системному підході та теоретичному синтезі, який передбачає 
застосування різноманітних методів аналізу для реалізації мети 
дослідження. Було використано структурно-функціональний, 
порівняльний, проблемно-хронологічний та описовий методи. Значна 
увага приділена методам систематизації, статистичного, 
наукометричного та бібліометричного аналізу протоколів засідань 
Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та 
психологічних наук в Україні, дисертаційних праць. 

Останнім часом в Україні активно розглядається питання 
використання кількісних підходів до оцінки ефективності та актуальності 
діяльності науковців, проводяться наукометричні дослідження не тільки 
публікацій у періодичних виданнях, а й дисертаційного фонду, що 
становить інтерес для багатьох дослідників. На думку Т. Костирко, 
періодичний наукометричний аналіз публікацій та дисертаційного фонду 
виявляє актуальність тем досліджень та перспективи розвитку певних 
наукових напрямів, дає можливість доволі достеменно встановлювати 
вивченість проблем, забезпеченість відповідної наукової діяльності 
вчених релевантною інформацією (Костирко, 2014, с. 125). 

На сьогодні нам не відомі вітчизняні праці, в яких визначено 
пріоритетні напрями, проблематика й зміст наукових досліджень із 
підготовки фахівців для туризму та готельно-ресторанної справи. 
Натомість закордоном науковці активно займаються дослідженнями в 
цьому напрямі. Так, Cathy Hsu та Nan Chen з Гонконгського 
політехнічного університету провели комплексну оцінку наукових робіт 
в галузі туристичної освіти, щоб оцінити відповідність досліджень 
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завданням, що ставить перед ними галузь гостинності та туризму. Метою 
роботи було узагальнення й оцінка наукових розвідок в галузі готельної 
й туристичної освіти за десять років та виявлення перспективних 
напрямів для майбутніх запитів у галузі освіти (Hsu & Nan, 2017).  

Багатьма дослідниками з різних країн активно здійснюються 
бібліометричні огляди, в яких аналізуються наукові розвідки за певні 
періоди та виділяються напрями досліджень, які є актуальними та 
затребуваними (Vishwakarma & Srabanti, 2019; Airey, 2013; Güzeller & 
Çeliker, 2018). Проте, Carola Strandberg та Hamed Hemmatdar відмічають, 
що наразі загалом зменшується кількість публікацій в туристичній освіті 
й переважно вони стосуються практичних аспектів підготовки фахівців 
туризму та гостинності (Strandberg &Hemmatdar, 2018).  

В Україні однією з таких аналітичних праць виступає дослідження 
Г. Щуки, яка здійснила аналіз дисертаційного фонду, присвяченого 
підготовці фахівців сфери туризму за період 2000–2012 рр.. За її 
підрахунками в даний період загальна кількість робіт склала близько 
двадцяти дисертаційних досліджень українських учених (Щука, 2013, 
с. 26–27). Зауважимо, що на 2000-й рік освіта в галузі туризму та 
готельного господарства потребували якісних досліджень, в яких 
науковці шукали шляхи подолання низки проблем, з якими стикалася як 
туристична галузь, так і навчальні заклади, що почали активно 
здійснювати підготовку фахівців для даної галузі. Було вирішено ряд 
нагальних проблем (теоретичні і методичні засади професійної 
підготовки фахівців для галузі туризму та готельно-ресторанного 
господарства у навчальних закладах вищої освіти, визначення змісту 
освіти, формування компетентностей фахівців, підготовка фахівців в 
умовах ступеневої освіти та ін.). Але туризм та готельно-ресторанна 
справа не стоїть на місці, виникають нові проблеми, запити галузі. Тому 
проаналізуємо, в яких напрямах сьогодні ведуться наукові пошуки та які 
з них можуть бути перспективними для вивчення. Зміст було оцінено 
тільки за частотним аналізом слів, без експертизи змісту. 

Кількість затверджених тем дисертаційних досліджень за даними 
протоколів засідань Міжвідомчої ради з координації наукових 
досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні у напряму 
підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи за 5 років 
(2014 р. – 2019 р.) складає більше 50. Аналізуючи часовий період варто 
відмітити, що порівняно з 2014 – 2016 рр., з 2017 року кількість 
затверджених тем дисертацій значно скоротилась (діаграма 1).  

85% від усіх затверджених тем спрямовані на підготовку фахівців з 
туризму та готельно-ресторанної справи в закладах вищої освіти, тоді як 
лише 15% – у закладах фахової передвищої освіти. 
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Діаграма 1. Динаміка затвердження тем дисертацій за 
період з 2014 р. по 2019 р.

 
Найбільша кількість тем дисертаційних досліджень припадає на 

спеціальність «13.00.04» – теорія і методика професійної освіти (40); 
«13.00.02» – теорія та методика навчання (8). Наукові спеціальності 
«13.00.01» – загальна педагогіка та історія педагогіки й «19.00.10» – 
організаційна психологія; економічна психологія представлені двома 
затвердженими темами дисертаційних робіт; в рамках теорії і методики 
виховання затверджена одна тема (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл тем дисертаційних досліджень за науковими 

спеціальностями в педагогічних науках 
Наукова спеціальність в педагогічних науках Кількість тем 

13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки 2 
13.00.02 теорія та методика навчання 8 
13.00.04 теорія і методика професійної освіти 40 
13.00.07 теорія і методика виховання 1 
19.00.10 організаційна психологія; економічна психологія 2 

 
Проблемно-тематичний аналіз затверджених тем дисертаційних 

досліджень за період 2014-2019 рр. дає змогу виділити сім основних 
напрямів сучасних досліджень з підготовки фахівців для сфери туризму 
та готельно-ресторанної справи (табл. 2). 

Таблиця 2 
Проблемно-тематичний розподіл затверджених тем 

дисертаційних досліджень за період 2014-2019 рр. 

Проблемно-тематичні напрями 
Кількість 

робіт 
Формування компетентностей 19 
Формування готовності фахівців до певних видів діяльності 16 
Умови формування певних професійних якостей 6 
Використання засобів підготовки 4 
Зміст підготовки 2 
Досвід інших країн  5 
Професійна підготовка в системі неперервної освіти 1 

Усього 53 
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Узагальнюючи дані таблиці, зауважимо, що значну увагу науковців 
приділено проблемі формування компетентностей фахівців з туризму та 
готельно-ресторанної справи (міжкультурних, професійних, 
комунікативної, інформаційно-комунікативної, крос-культурної, 
геоекологічної, англомовної, економічної, мовленєвої, правової), а також 
формуванню їх готовності до певних видів діяльності (проектної, 
етнографічної, рекреаційної, підприємницької, управлінської, 
анімаційної, екскурсійної, до реалізації інвестиційних проектів, 
міжкультурного діалогу, організації послуг індустрії гостинності, 
професійної самореалізації). Це пояснюється багатогранністю 
професійної діяльності фахівців у сфері туризму та готель-ресторанної 
справи та значною кількістю задач, які вони виконують під час роботи, а 
також швидким розвитком як галузі, так і сучасних технологій.  

Якщо розглядати теми дисертаційних досліджень у розрізі 
спеціальностей та спеціалізацій фахової підготовки, то туристичний 
профіль значно переважає готельно-ресторанну справу та окремо сферу 
готельних і ресторанних послуг. Туризм – 35 тем, відповідно, готельно-
ресторанна справа, ресторанне обслуговування, готельне обслуговування 
– по 6. Варто відмітити, що більшість науковців не розглядають окремо 
туризм, готельну і ресторанну справу та в своїх дослідженнях їх 
ототожнюють, а тому кількість тем, що стосуються підготовки фахівців 
тільки з туризму може бути меншою. 

Що стосується проблем професійної підготовки майбутніх фахівців 
з туризму та готельно-ресторанної справи, то більшість науковців 
наголошують на низькому рівні або відсутності практичних навичок, які 
можуть дати практики, навчальні стажування та тренінги. Як 
підкреслюють А. Аніщенко та М. Зайцева, навчання за туристичними 
спеціальностями проводиться на рівні теорії. Натомість сучасна модель 
професійної туристичної освіти повинна ґрунтуватись на практичній 
підготовці фахівців з урахуванням кращих світових стандартів; 
враховувати запити роботодавців, їх кваліфікаційні вимоги; надавати 
студентам можливість вибору індивідуальної освітньої траєкторії; 
забезпечувати безперервність та багаторівневість програм; давати 
можливість отримувати «подвійний» диплом і додаткові кваліфікаційні 
сертифікати; застосовувати сучасні інформаційні та освітні технології у 
навчанні; проводити сертифікацію освітніх програм на основі 
міжнародних стандартів якості (Аніщенко & Зайцева, 2015, c. 42). 

Окрім цього, на думку Т. Поночовної-Рисак, ефективною умовою 
підготовки фахівця туристичної галузі та готельно-ресторанної справи в 
закладах вищої освіти є чітке уявлення про необхідні знання, вміння, 
навички (Поночовна-Рисак, 2019, с. 68). Виділені проблеми, можуть 
виступати перспективними напрямами подальших досліджень. 

Таким чином, у дослідженні розглянуто наукові розвідки з 
підготовки фахівців сфери туризму та готельно-ресторанної справи в 
період з 2014 р. по 2019 рік, визначено динаміку затвердження тем 
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дисертацій за даний період, здійснено розподіл даних тем за науковими 
спеціальностями в педагогічних науках, здійснено проблемно-
тематичний розподіл затверджених тем, що дало змогу виявити 
прогалини в питанні підготовки фахівців з туризму та готельно-
ресторанної справи та визначити вектор для нових наукових розвідок. 
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у впорядкуванні 
джерельної бази захищених дисертацій у напряму туристичної освіти за 
хронологічними, інституційними характеристиками та диференціюванні 
дисертацій за кваліфікаційними ознаками, науковими спеціальностями. 
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Кашинська О. Є. Аналіз досліджень з проблем підготовки 

фахівців для туризму та готельно-ресторанної справи (2014 –
2019 рр.) 

У статті тематично розглянуто наукові розвідки в напрямі 
підготовки фахівців сфери туризму та готельно-ресторанної справи в 
період 2014 – 2019 рр. з метою виявлення існуючих прогалин у питаннях 
підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи й 
визначення перспективних напрямів подальших досліджень. Аналіз було 
здійснено на основі затверджених тем дисертаційних досліджень за 
даними протоколів засідань Міжвідомчої ради з координації наукових 
досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні у напряму 
підготовки фахівців з туризму та готельно-ресторанної справи. Зміст 
було оцінено тільки за частотним аналізом слів, без експертизи змісту. 

З’ясовано, що кількість затверджених тем дисертаційних 
досліджень у даному напряму за п’ять років складає трохи більше 50. 
Більшість тем виконуються в рамках наукової спеціальності – теорія і 
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методика професійної освіти. Проблемно-тематичний аналіз назв 
дисертаційних досліджень дав змогу виділити основні напрями сучасних 
досліджень з підготовки фахівців для сфери туризму та готельно-
ресторанної справи. Відмічено, що визначені напрями досліджень не 
вирішують проблеми слабкої практичної підготовки фахівців; надання 
студентам можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії; 
отримання «подвійного» диплому й додаткових кваліфікаційних 
сертифікатів; застосування сучасних інформаційних та освітніх 
технологій у навчанні; сертифікації освітніх програм на основі 
міжнародних стандартів якості. Автором зазначено, що виявлені 
проблеми й визначають вектор для подальших досліджень. 

Ключові слова: професійна підготовка, фахівці з туризму та готельно-
ресторанної справи, дисертаційні дослідження, наукометричний аналіз. 

 
Кашинская Е. Е. Анализ исследований по проблемам 

подготовки специалистов для туризма и гостинично-ресторанного 
дела (2014–2019 гг.) 

В статье тематически рассмотрены научные исследования в 
направлении подготовки специалистов сферы туризма и гостинично-
ресторанного дела в период 2014–2019 гг. с целью выявления 
существующих пробелов в вопросах подготовки специалистов для 
данных отраслей, определения перспективных направлений 
исследований. Анализ был осуществлен на основе утвержденных тем 
диссертацй по данным протоколов заседаний Межведомственного совета 
по координации научных исследований по педагогическим и 
психологическим наукам в Украине в направлении подготовки 
специалистов по туризму и гостеприимству. Содержание было оценено 
только по частичному анализу слов, без экспертизы содержания. 

Выяснено, что количество утвержденных тем диссертационных 
исследований в данном направлении за пять лет составляет более 50. 
Большинство тем выполняются в рамках научной специальности 
«Теория и методика профессионального образования». Тематический 
анализ названий диссертационных исследований позволил выделить 
основные направления современных исследований по подготовке 
специалистов для сферы туризма и гостеприимства. Отмечено, что 
изученные направления исследований не решают проблемы слабой 
практической подготовки специалистов; предоставления студентам 
возможности выбора индивидуальной образовательной траектории; 
получения «двойного» диплома; применения современных 
информационных и образовательных технологий в обучении; 
сертификации образовательных программ на основе международных 
стандартов качества. Выявленные проблемы определяют вектор для 
дальнейших исследований. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, туристическое 
образование, диссертационные исследования, наукометрический анализ. 
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Kashynska O. Research Analysis of Training Problems of Specialists 
in Tourism, Hotel and Restaurant Industry (2014–2019) 

The article deals with scientific researches in the field of training of 
specialists in tourism, hotel and restaurant business for the period of the years 
2014–2019 in order to identify the existing gaps in training of tourism, hotel 
and restaurant business specialists and to identify the promising directions of 
further researches. The analysis was made on the basis of approved topics of 
thesis researches according to the data of minutes of the meetings of the 
Interagency Council for the Coordination of Scientific Research on 
Pedagogical and Psychological Sciences in Ukraine in the field of training of 
specialists in tourism, hotel and restaurant business. The content was evaluated 
only by frequency analysis, without content examination. 

It was found that for five years the amount of approved topics of thesis 
researches in this field comprises a little more than 50. Most of the topics are 
covered within the framework of scientific specialty – theory and 
methodology of professional education. Problem and thematic analysis of the 
thesis researches topics made it possible to identify the main directions of 
modern researches in the field of training of specialists in tourism, hotel and 
restaurant business. It was pointed out that the identified areas of research do 
not solve the problem of: poor practical training of specialists; obtaining a 
“double” diploma and additional qualification certificates; certification of 
educational programs based on international quality standards. The author 
noted that the identified problems are those determining the directions for 
further researches. 

Key words: professional training, specialists in tourism, hotel and 
restaurant business, thesis research, scientometric analysis. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В ИНТЕРНЕТЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Дистанционное образование существует более века. Первоначально 
общение происходило через печатные издания и почтовую систему, 
создавая заочное обучение. Сегодня почти все формы общения в 
программах дистанционного образования предполагают определенный 
уровень электронного общения. 

Дистанционное обучение определяется как запланированное 
обучение, которое обычно происходит в другом месте, нежели в здании 
учебного заведения, и, как следствие, требует специальных методик 
разработки курса, обучения, специальных методов общения с помощью 
электронных и других технологий, а также организационных и 
административных мер (Григораш, 2014). 

Это определение охватывает все критические элементы системы 
дистанционного образования. Среда обучения (электронная или другая 
технология) является лишь одним компонентом структуры, которая 
включает переопределение методик обучения, методов коммуникации и 
стратегий разработки курса. Организационная и административная 
поддержка является ключевым элементом внедрения дистанционного 
обучения, подчеркивая необходимость согласованных усилий в качестве 
предпосылки для успешного проведения образовательного процесса. 

Такой унифицированный подход применим на всех уровнях 
дистанционного обучения, будь то целая программа (например, высшее 
образование), единица дистанционного обучения (отдельные курсы в 
программе) или учебные заведения, фокусирующиеся на данной модели 
образовательного процесса. В каждом из этих случаев элементы 
вышеуказанного определения имеют разные роли в реализации 
программы обучения. Например, при внедрении в учреждение 
дистанционного обучения административные и организационные 
ресурсы будут играть более важную роль, чем другие элементы, такие 
как, например, методы разработки отдельных курсов. Тем не менее, все 
элементы, с поправкой на их важность, необходимо учитывать в 
успешной модели развития. 
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С появлением интернет-технологий дистанционное обучение 
переходит от «отдаленного» к «более близкому» опыту, чем 
традиционные занятия в аудитории. Дистанционное взаимодействие 
может происходить более активно, особенно когда традиционные 
занятия проводятся в больших классах и не способствуют частому 
обмену идеями (Dick & Carey, 1990). Кроме того, только с 
использованием Интернета дистанционное обучение переходит от 
объективистского подхода к образованию к конструктивистской среде. 

Стоит отметить, что динамика более ранних поколений 
дистанционного образования не позволяла отойти от обучения под 
руководством преподавателя. Расширение прав и возможностей ученика 
состояло главным образом из решения учащегося о том, когда изучать 
контент, предоставленный учебниками, радио- и телевизионными 
передачами или «информационным» компьютерным программным 
обеспечением. В сетевой среде, обеспечивающей доступ к нескольким 
каналам связи (студент-учебные материалы, студент-студент, студент-
преподаватель, а также студент-гипермедиа и студент-инструктор), 
обучение является продуктом взаимодействия в виртуальном классе, а не 
продуктом самостоятельного усвоения учебного материала. 
Асинхронные дискуссии, модерируемые и обобщаемые инструктором, 
становятся «живым» учебником, где студенты учатся друг у друга. 

Вместо того, чтобы быть препятствием для взаимодействия, 
расстояние становится семенем взаимодействий между участниками с 
различным опытом и знаниями и облегчает реализацию других моделей 
обучения, рожденных в рамках конструктивистского подхода, таких как 
социокультурное обучение. Классные комнаты становятся 
безграничными как в географическом плане (учащиеся получают степени 
из любой точки земного шара), так и в отношении содержания (с 
контекстным доступом к вспомогательным материалам с любой 
гиперссылки на сайтах). Преподаватель может предоставить 
гиперссылку на внешние ресурсы, или учащиеся могут решить изучить 
контент, выходящий за рамки того, что представлено в виртуальном 
классе (Лутовинова, 2009). 

Этот сдвиг парадигмы имеет глубокие последствия при разработке 
курсов дистанционного обучения, что влияет на выбор моделей, 
традиционно используемых для сопоставления целей обучения со 
стратегиями проведения курса, а также выбор типа и объема 
информации, доставляемой через взаимосвязанные сети. 

Данные характеристики включают в себя: разнообразие 
потребностей и сильные стороны обучения учащихся в виртуальных 
классах, включение дополнительных информационных / контентных 
ресурсов, разработку наиболее подходящего контента (с использованием 
различных средств массовой информации) и стратегии коммуникации 
(обсуждение, «сторибординг», чаты, рабочие группы, доски и др.). 
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Редизайн традиционного курса для его реализации через сеть 
Интернет – сложный процесс, который требует тщательного 
планирования и процедуры внедрения. Знание теорий обучения и 
учебных воздействий является необходимым условием для успешной 
реализации преподавательских целей с использованием наиболее 
подходящих средств и компонентов внедрения. 

Среди доступных альтернатив развития модель поэтапного 
проектирования состоит из серии мероприятий, в которых составитель 
курса устанавливает цели обучения и создает стратегию для их 
достижения. Инструменты оценки измеряют учебные цели по сравнению 
с учебными целями. Цикл обратной связи в форме формирующих и 
суммирующих оценок обеспечивает механизм контроля для пересмотра 
курса. Стоит отметить, что в данной модели мало места для 
индивидуального обучения. Предварительное определение целей 
предусматривает, что учащийся будет следовать набору целей, 
установленных инструктором/составителем. 

Примером этой модели является использование учебных 
видеоматериалов. Производители видео и эксперт по содержанию курса 
играют исключительную роль в разработке конечного учебного 
продукта, создавая сценарии для каждого занятия. Несмотря на то, что 
оценка, обратная связь и исправления включены в модель, в случае 
производства видео, способность вносить исправления ограничена 
материальным носителем (Васильева, 2015). Производство видео и 
редактирование видео являются дорогостоящими усилиями, и даже 
незначительные изменения требуют активного участия персонала и 
оборудования. Это, в свою очередь, требует строгого контроля со 
стороны преподавателя за содержанием и развитием курса. 

Другая структура, модель проектирования учебного курса 
использует более гибкий подход к проектированию путем определения 
нескольких этапов разработки без какого-либо определенного порядка в 
системе. Эта модель предполагает непрерывную оценку каждого этапа 
проектирования и перепроектирования в процессе разработки. 
Характеристики студента учитываются и влияют на выбор учебных 
целей и стратегий обучения. Хотя данная модель проектирования 
увеличивает взаимодействие с учащимися и индивидуализирует учебный 
процесс на основе обратной связи, ее подход остается в рамках 
объективистской парадигмы. Стоит отметить, что данная модель 
особенно подходит, например, для двусторонней аудиосвязи на курсах 
дистанционного обучения. Занятия с использованием конференцсвязи 
планируются и адаптируются к потребностям учащихся, формируются в 
соответствии с их интересами. 

Уровень контроля преподавателя присутствует в определении 
учебной деятельности и предметной области, стратегий 
предварительного тестирования и оценки обучения. Содержание аудио-
взаимодействия формируется по результатам синхронного 
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взаимодействия. Хотя эта модель обеспечивает более высокий уровень 
контроля ученика, преподаватель по-прежнему является инициатором и 
модератором коммуникации, и наиболее распространенная форма 
взаимодействия распространяется только от преподавателя к студенту. 

Каждая из моделей выделяет очень важные аспекты разработки 
курса, но не обладает когнитивной гибкостью, которую позволяет 
доставку материалов посредством гипермедиа. Решения о навигации по 
курсу и доступе к определенным материалам остаются в руках студента. 
В этой модели дистанционного обучения гипермедиа выполняет роль 
контекстных навигационных подсказок и ориентацией по темам. 

Системы управления обучения, которые предоставляют 
возможность разработки курса в форме смешанного или онлайн 
обучения являются новым способом доступа к учебным материалам. В 
пример можно привести систему Moodle Российского государственного 
педагогического университета имени А. И. Герцена. У каждого студента 
есть собственный аккаунт, который выдается учебным заведением, при 
входе в который предоставляется доступ к списку предметов, а также 
темам изучения и необходимым материалам для закрепления результатов 
занятий (Рис. 1)  

 
Рис. 1. Пример системы Moodle 

 
Система Moodle предоставляет легкий доступ студентов к богатым 

материалам курса и лекциям, которые представлены в виде документов, 
презентаций, файлов PDF, аудио и видео, гиперссылок. Помимо 
содержания обучения, система управления обучением также 
предоставляет инструменты для разработки учебных мероприятий для 
поддержки следующих видов взаимодействия (Юдалевич, 2017): 
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Таблица 1 
Виды взаимодействия в процессе онлайн обучения 

Тип взаимодействия Учебная деятельность 
Студент – преподаватель Виртуальный класс через интеграцию Adobe Connect или 

BigblueButton, интеграцию Open Meetings, Microsoft Teams и 
т.д. 

Студент – Студент Диалоги, чат, групповая оценка, сообщения 
Студент – Контент Урок, Задание, Тесты, Эссе, Реферирование учебных 

материалов, выполнение заданий на основе видеоматериала 
и т.д. 

 
Получается, что вместо того, чтобы физические посещать здание 

учебного заведения, студенты воспринимают обучение как асинхронный 
процесс, что означает получение знаний в любом месте в любое время с 
использованием собственного компьютера. 

Скорее всего, студенты будут использовать дискуссионный форум 
для общения в классе. Им предлагается ставить вопросы и отвечать друг 
другу. У преподавателей также есть часы работы в режиме онлайн, в 
течение которых они будут находиться в своих онлайн кабинетах и будут 
доступны для «живого» общения. 

Чтобы преуспеть в веб-курсе, студенты должны быть 
мотивированы и самостоятельны. Преподаватели, которые не могут 
вовлекать и поддерживать студентов с самого начала, могут заставить 
студентов ожидать легкой езды от онлайн-курсов, хотя на самом деле 
онлайн-курсы гораздо более строгие, чем очные. Ниже приведены 
минимальные необходимые характеристики для успешного завершения 
курсовой работы на расстоянии: 

1. Серьезность: онлайн-классы не предназначены для 
бездельников, которые ищут легкие баллы за модули. Студенты должны 
рассчитывать потратить как минимум столько же времени на 
выполнение домашних заданий, сколько на традиционных занятиях. 

2. Самостоятельность: необходима способность самостоятельно 
решать проблемы или анализировать информацию. На вопросы можно 
ответить по электронной почте, но это занимает время. 

3. Навыки внимательного чтения: поскольку лекции в классе 
заменяются в основном электронными материалами, студенты должны 
быть внимательными читателями. 

4. Компьютерные навыки. Студентам должно быть удобно 
пользоваться компьютерами и Интернетом для достижения 
эффективного результата обучения. 

В идеале модель курса дистанционного обучения в Интернете 
следует пути развития, который представляет гибридные характеристики 
парадигмы обучения объективистов и конструктивистов. Добавление 
стратегий обучения, позволяющих осуществлять открытую навигацию и 
объективную корректировку обучения на основе выбора учащихся 
представляется жизнеспособной составной стратегией. Данную модель 
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можно развить двумя различными способами: настроить содержание 
курса с учетом особенностей и потребностей пользователя или поощрять 
вклад студентов в достижение целей курса путем включения других 
учебных тем и тем и их обмена с классом. 

Данная модель развития состоит из пяти основных этапов 
(Debevc & Tibaut & Gerlic, 2003): 

1. Анализ; 
2. Дизайн; 
3. Разработка; 
4. Оценка; 
5. Внедрение. 
На этапе анализа преподаватель должен сосредоточиться на 

разработке контента, основанного не только на целях обучения, но и на 
анализе целевых групп. Также должны быть определены когнитивные, 
социальные, физические и личностные характеристики учащихся. Отзывы, 
полученные в результате их анализа, позволят выбрать эффективные 
стратегии внедрения данной модели и соответствующие технологии. Хотя 
сбор информации обо всех характеристиках учащихся может оказаться 
невозможным или неосуществимым, она может помочь в реализации 
курса и планировании групповых заданий, а также типов и количества 
аудиовизуальных материалов, которые необходимо использовать. 

Например, если студенты имеют ограниченное владение 
технологиями, то для них может быть организован дополнительный курс. 
В случае трудностей чтения материалов на экране, макет текста в 
Интернете можно изменить, чтобы учесть визуальные трудности. 
Например, его можно сделать доступным для печати в одном файле, а не 
распространять на нескольких связанных веб-страницах. Чем больше 
возможностей для удовлетворения этих потребностей, тем выше 
удовлетворенность и мотивация целевой аудитории. 

На основе потребностей, оценки групп студентов (посредством 
наблюдений, интервью, анкетирования, фокус-групп или анализа 
документации) можно указать предварительное содержание и цели 
курса, включая процедуры оценки и механизмы его внедрения. 

Предпочтительная стратегия разработки учебного материала 
должна быть изложена на этапе проектирования. Наиболее сложными 
задачами на этом этапе являются определение модели для обучения и 
реализация стратегий, переводящих их в асинхронную среду обучения. 
Это предполагает четкое понимание учебного взаимодействия, которое 
должно определять характеристику плана урока. 

Если заявленная цель заключается в содействии совместному 
обучению, роль преподавателя должна быть минимальной, и большая часть 
содержания занятия будет основана на учебных взаимодействиях студента в 
дискуссионных и других групповых заданиях. В этом случае преподаватель 
будет участником асинхронного обсуждения, но не модератором и не 
лидером (Moore & Dickson-Diane & Galyen & Chen, 2010). 
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На этапе разработки стратегии для предоставления учебных 
материалов объединяются. Они основаны на собранных данных о 
численности студентов и представляют альтернативные пути для их 
обучения. Удельные затраты (время разработки и ресурсы) на 
использование дополнительных носителей и разработку гипермедиа 
могут препятствовать реализации курса и должны учитываться в 
бюджете проекта. 

Как только определена стратегия обучения, на этапе разработки 
создаются планы уроков и материалы. На этом этапе носители, 
используемые для обучения, разрабатываются и оцифровываются. Затем 
они интегрируются и синхронизируются в программном обеспечении 
(редакторы HTML, приложения для веб-курсов или другое программное 
обеспечение для веб-разработки). Эти приложения будут выбраны на 
основе уровня технической экспертизы разработчиков, а также их 
«простоты использования» для учащихся. Например, разработчики / 
преподаватели могут выбрать популярное приложение для веб-обучения, 
но оно может иметь худший графический пользовательский интерфейс и 
более высокий уровень сложности навигации, чем другие приложения. 
Тщательная оценка технической экспертизы, требуемой со стороны 
обучающихся, должна проводиться и сопоставляться с потребностями 
студентов. 

Курс дистанционного обучения, предлагаемый исключительно в 
Интернете, требует модификации традиционных учебных материалов. 
Видео и аудио контент должен быть сокращен и сведен к идентификации 
ключевых примеров. Следовательно, оцифрованные клипы будут короче 
и легко доступны с использованием потоковых технологий. Затем они 
будут интегрированы с текстовыми описаниями и визуальными 
изображениями, предлагающими гиперссылки на другой контент. 
Предоставление разнообразных возможностей для взаимодействия имеет 
решающее значение для активного вовлечения студентов. Предлагая 
несколько сообщений, поощряется выбор студента, а взаимодействие в 
классе формируется вокруг предпочтительного контента ученика. 
Модели, которые применялись в классе или на образовательном 
телевидении, не применяются в интерактивных средах Интернета. 

Этап оценки включает в себя проверку курса во время и после 
разработки (предварительная и итоговая оценка). Формирующая оценка 
– это постоянные процессы обратной связи, которые должны 
происходить на каждом этапе разработки курса. Целью этого типа 
оценки является улучшение инструкции до реализации окончательного 
варианта курса. Формирующие оценки могут быть сформированы 
различными способами: анкеты, фокус-группы пользователей или 
интервью. Суммарная оценка происходит после того, как окончательная 
версия инструкции реализована. Этот тип оценки предназначен для 
оценки общей эффективности учебного макета. Для получения обратной 
связи по множеству критериев могут быть разработаны как 
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формирующие, так и итоговые оценки. Ривз идентифицирует несколько 
переменных оценки, используя шкалу Лайкерта. Некоторые переменные 
оценки гипермедиа включают в себя (Reeves & Brackett, 1998): 

1. Навигация: это критическая переменная, потому что пользователям 
нужны удобные подсказки для ориентации в интерактивной программе. Он 
обобщает воспринимаемую пользователем способность преднамеренно 
перемещаться по содержимому учебных материалов. 

2. Дизайн пользовательского интерфейса: оценка интерактивных 
программ, включая аспекты, связанные с текстом, значками, графикой, 
цветом и другими визуальными аспектами интерактивных программ. 

3. Представление информации: оно касается того, представлена ли 
информация, содержащаяся в пространстве знаний интерактивной 
программы, в понятной форме. Элегантно разработанный пользовательский 
интерфейс для интерактивной программы бесполезен, если информация, 
которую она предназначена представлять, непонятна для пользователя. 

4. Медиа интеграция: это сочетание различных медиа для создания 
эффективного конечного продукта. Он определяет степень, в которой 
различные медиа (текст, графика, аудио, видео и т.д.) взаимодействуют 
для того, чтобы сформировать единую программу. 

5. Общая функциональность: это воспринимаемая полезность 
программы. Общая функциональность должна оцениваться в 
зависимости от конкретного предполагаемого использования, которого 
разработчик хотел достичь. 

Оценки должны быть сосредоточены как на разработке инструкций 
(эффективный дизайн, соблюдение принципов учебного проектирования), 
так и на сопоставлении целей обучения с учебными стратегиями. В этом 
отношении отзывы студентов об опыте асинхронной и синхронной 
коммуникации являются ключевым фактором. Эти оценки должны 
проводиться на протяжении всего курса (с формирующими оценками). 

Таким образом, модели дистанционного обучения представляют 
собой которое обычно происходит в другом месте, нежели в здании 
учебного заведения, и, как следствие, требует специальных методик 
разработки курса, обучения, специальных методов общения с помощью 
электронных и других технологий, а также организационных и 
административных мер. В настоящее время модели дистанционного 
обучения представлены асинхронным обучением и использованием 
медиатехнологий, таких как системы управления обучением, Moodle и 
т.д. Контроль за успеваемостью также претерпевает изменения: 
студентам посредством платформы Moodle преподаватель дает задания 
типа написания эссе, научного реферирования и т.д., что повышает 
качество получаемых результатов ввиду того, что обучающиеся 
работают самостоятельно. Отдельным преимуществом дистанционного 
обучения является предоставление доступа к рабочим материалам для 
последующего их обсуждения, что нивелирует надобность их поиска 
или, например, похода в библиотеку. 
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Лі Вейхуа. Дослідження моделей дистанційного навчання в 
Інтернеті в умовах глобалізації 

Ця стаття являє собою дослідження моделей дистанційного 
навчання в Інтернеті в умовах глобалізації. Автором наведена коротка 
характеристика аналізованого виду освіти, а також його переваг. Було 
встановлено, що створення ефективної моделі дистанційного навчання 
передбачає перевизначення методик навчання, методів комунікації і 
стратегій розробки курсу. Також наведено аналіз поетапної і гібридної 
моделі дистанційного навчання та ролі мережі Інтернет у процесі їх 
формування. 

Ключові слова: дистанційне навчання, освіта, мережа Інтернет, 
комунікація, навчальний процес, модель, глобалізація.  

 
Ли Вейхуа. Исследование моделей дистанционного обучения в 

Интернете в условиях глобализации 
Данная статья представляет собой исследование моделей 

дистанционного обучения в Интернете в условиях глобализации. 
Автором приведена краткая характеристика анализируемого вида 
образования, а также его преимуществ. Было установлено, что создание 
эффективной модели дистанционного обучения предполагает 
переопределение методик обучения, методов коммуникации и стратегий 
разработки курса. Также приведен анализ поэтапной и гибридной модели 
дистанционного обучения и роли сети Интернет в процессе их 
формирования. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, образование, сеть 
Интернет, коммуникация, учебный процесс, модель, глобализация. 

 
Li Weihua. The Research of Models of Online Distance Learning in 

the Conditions of Globalization 
The article represents an analysis of distance learning models on the 

Internet in the context of globalization. The author gives a brief description of 
the analyzed type of education, as well as its advantages. It was found that the 
creation of an effective model of distance learning involves the redefinition of 
teaching methods, communication techniques and strategies for course 
development. The article also analyzes the step-by-step and hybrid models of 
distance learning and the role of the Internet in the process of their formation. 

Key words: distance learning, education, Internet, communication, 
educational process, model, globalization. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ КУЛЬТУРИ 

МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  
 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими чи практичними завданнями. Нові орієнтири 
освітньої системи, вже безпосереднє життя Нової української школи, 
сфери духовного виробництва вимагають підвищення професійно-
педагогічної культури вчителя, що виявляється в аксіологічному, 
технологічному й особистісно-творчому компонентах. Загальною, 
професійної культурою освіченої особистості є мовна культура. 
Особливо актуальною в цьому контексті є проблема мовленнєвої 
культури вчителя, насамперед початкової школи, яку слід закладати й 
удосконалювати на етапі його професійного становлення, в період 
навчання у закладах вищої освіти.  

Майбутній фахівець має досконало володіти технікою мовлення, 
вміти добирати мовностилістичні засоби відповідно до мети й умов 
спілкування; сприймати, відтворювати готові та створювати нові тексти; 
володіти прийомами підготовки і виголошення публічного виступу; 
застосовувати фахову українську термінологію в різноманітних 
комунікативних ситуаціях; користуватися загальномовними та 
спеціальними словниками тощо. 

Проблематика культури мовлення має багатовікову історію, 
сучасний динамічний розвиток і тісно пов’язана з такими питаннями як 
культура, мова, діалог. Теоретичні основи їх вивчення формувалися в 
різних напрямках філософської, лінгвістичної, культурологічної та 
психолого-педагогічної думки. 

Філософськими і культурологічними аспектами проблеми культури 
мовлення з’явилися теорії, що обґрунтовують діалогічність буття, 
значимість і цінність людського Я, взаємозв’язок мови і мислення 
(А. Арнольдов, М. Бахтін, B. Библер, М. Каган, Платон, С. Пуфендорф, 
Сократ та ін.). Лінгвістичний аспект проблеми представлений в 
дослідженнях Н. Бабич, Г. Винокура, Б. Головіна, Т. Ладиженської, 
М. Львова, В. Онищука, Н. Пашківської, М. Пентилюк, Д. Розенталя, 
Л. Скворцова, О. Текучова, Л. Ткаченко та ін., що пропонують різні 
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підходи до визначення сутності терміна «культура мовлення». Деякі 
аспекти з проблеми формування й удосконалення мовної та мовленнєвої 
культури особистості порушені у дослідженнях таких науковців: 
З. Бакум, І. Білодіда, А. Богуш, М. Вашуленка, Є. Голобородько, 
Н. Голуб, О. Горошкіної, Н. Дикої, С. Єрмоленко, М. Жовтобрюха, 
О. Караман, A. Коваль, Л. Мацько, B. Мельничайка, М. Пилинського, 
О. Пономаріва, В. Русанівського та ін. Теоретико-методичні аспекти 
лінгводидактичної підготовки майбутніх фахівців початкової школи 
розкрито в дослідженнях В. Бадер, Н. Бібік, І. Богданової, В. Вітюк, 
А. Коломієць, О. Савченко, О. Співаковського, Т. Стамбульської, 
О. Хорошковської та ін. 

Оцінюючи вагомий внесок учених-лінгвістів, педагогів-практиків у 
розвиток теорії і практики культури мови і мовлення, проблему навчання 
культури мовлення майбутніх вчителів початкових класів досліджено не 
системно, немає чітких лінгводидактичних умов, за яких би мовлення 
вчителя відзначалось високим рівнем освіченості. Тому мету нашої 
роботи вбачаємо у теоретичному описі питання навчання культури 
мовлення майбутніх учителів початкових класів під час реформування 
мовної освіти в Україні. 

Логічним для дослідження буде наведення декілька відомих 
визначень щодо терміна «культура мовлення», щоб з’ясувати наскільки 
мовознавці є єдиними в тлумаченні цієї категорії. А також на основі 
поданих понять спробуємо охарактеризувати яким має бути мовлення 
майбутнього вчителя початкових класів, щоб бути взірцем для 
молодшого школяра у його навчанні в загальноосвітньому закладі. 

Протягом останніх десятиліть над питаннями культури мови та 
мовлення в Україні працювали Н. Бабич, С. Єрмоленко, М. Жовтобрюх, 
М. Ілляш, А. Коваль, М. Пентилюк, О. Потебня, І. Синиця, 
В. Сухомлинський та ін. Теоретичні основи культури мовлення як науки 
розробляли російські вчені І. Білодід, В. Виноградов, Б. Головін та ін. У 
науковій літературі терміни «культура мовлення» та «культура мови» не 
ототожнюються. Не всі мовознавці їх розрізняють і виокремлюють. Такі 
погляди науковців залежать від розмежування чи ототожнення термінів 
«мова» – «мовлення». Так, скажімо, В. Фон Гумбольдт розглядав мову як 
носія інформації, тоді як через мовлення реалізується мовний потенціал. 

У «Словнику-довіднику з української лінгводидактики» за 
редакцією М. Пентилюк, термін «культура мовлення» подається як 
дотримання літературних норм вимови, наголошення, слововживання, 
побудови словосполучень, речень, текстів, нормативність усного й 
писемного мовлення, що полягає в його правильності, точності, ясності, 
чистоті, логічності, доречності, виразності, а також у різноманітності 
граматичних конструкцій, багатстві словника, дотриманні в писемному 
мовленні орфографічних і пунктуаційних норм. Робота з К.м. 
супроводжує весь процес навчання мови в школі, що передбачено 
чинними програмами (Словник-довідник, 2015, с. 131). 
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Б. Головін подає три семантичних аспекти культури мовлення: 
1) сукупність і система комунікативних якостей мовлення; 2) вчення про 
сукупність і систему комунікативних якостей мовлення; 3) галузь 
лінгвістичних знань про культуру мови як сукупність і систему її 
комунікативних ознак (Головин, 1988, с. 6–7). 

І. Кравцова та Л. Шпачук визначають культуру мовлення як 
дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а 
також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне використання 
мовно-виражальних засобів залежно від мети, характеру й умов 
спілкування (Кравцова, 2013, c. 6). 

Н. Бабич у науковому виданні «Культура фахового мовлення» 
зазначає, що «основними комунікативними ознаками культури мовлення 
є: правильність, точність, логічність, багатство (різноманітність), 
чистота, доречність, достатність (поняття кількості мовлення), 
виразність, емоційність. Звичайно, всі ці ознаки об’єднуються поняттям 
правильність, бо залежать від того, порушено чи не порушено у мовленні 
(не в загальнонародному, а в індивідуальному) правила: організації 
мовної системи, логіки чи психології, естетики чи етики і т.ін. Отже, 
культура мовлення – це й культура мислення та культура суспільних 
(соціальних) і духовних стосунків людини» (Бабич, 2006, c. 38). 

Лінгвістичні дослідження визначення терміна «культура мовлення» 
показує, що серед лінгвістів немає єдиної точки зору на даний феномен. 
Але всі вони вважають, що культура мовлення – це вміння правильно 
говорити і писати, а також вміння використовувати слова і вирази 
відповідно до цілей і ситуацією спілкування. Найбільш відповідає суті 
нашого дослідження визначення «культури мовлення» та його основних 
ознак запропоноване В. Пасинок, де дослідниця подає три основні 
значення цього терміна: 1) система певних ознак і властивостей 
мовлення, що свідчить про його комунікативну досконалість; 
2) сукупність знань, умінь і навичок людини, що забезпечують 
доцільність застосування засобів мовлення з метою впливу на слухачів, 
чи учасників спілкування; 3) як галузь лінгвістичних знань про культуру 
мовлення, як сукупності та системи її комунікативних ознак і якостей. 
Автор тлумачить культуру мовлення як систему наукових знань та 
практичних навичок, оволодіння якими забезпечує ефективність 
комунікативного впливу мовця на адресата – індивідуального або 
колективного (Пасинок, 2012, c. 5–60). 

Спираючись на подані визначення, а також на аналіз різних 
педагогічних джерел, можна говорити про традиційно усталені 
комунікативні якості культури мовлення загалом, і вчителя зокрема – це 
правильність, змістовність, доречність, достатність, логічність, точність, 
ясність, стислість, простота та емоційна виразність, образність, 
барвистість, благозвучність, чистота, емоційність, поліфункціональність 
тощо. Серед аспектів вияву культури мовлення можна виділити 
естетичність: використання експресивно-стилістичних засобів мови, які 
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роблять мовлення багатим і виразним; комунікативну доцільність: 
недостатньо правильно говорити та писати, треба ще вміти вживати 
слова та вирази відповідно до комунікативної ситуації. 

Узагальнивши думки вчених-філологів і приєднавшись до думки 
філолога-науковця Г. Янковської, яка у своєму посібнику «Українська 
мова для юристів», Київ: КНТ, 2011. 390 с. чітко визначає три, на її 
думку, основні ознаки культури мовлення, це: точність (критерій 
культури мовлення, що полягає у вмінні мовця добирати слова та 
словосполучення, які відповідають змісту та меті висловлювання); 
доречність (критерій культури мовлення, який полягає у вмінні мовця 
будувати висловлювання відповідно до ситуації та мети спілкування, 
особливостей адресата мовлення); логічність (критерій культури 
мовлення, який полягає у вмінні мовця забезпечувати змістові зв’язки 
між словами у реченні та реченнями в тексті). Цілком погоджуємось із 
зазначеними аспектами і в свою чергу наголошуємо, що основними 
ознаками культури мовлення є правильність і змістовність, які 
доповнюються критеріями зрозумілості мовлення (точність, доречність, 
логічність) та критеріями краси мовлення (чистота, виразність, 
багатство). 

Культура мовлення вчителя має забезпечити: 1) правильність 
професійного висловлювання, пов’язану з дотриманням мовної норми на 
фонетичному, лексичному, граматичному, словотворчому, 
стилістичному рівнях; 2) точність формулювань (тобто сувору 
відповідність між словом і тим поняттям, яке цим словом позначається), 
оскільки поняття «точність» включає два аспекти: точність у 
відображенні дій і точність висловлення думки у слові (Коваль, 1978, 
с. 239); 3) чистоту мовлення, тобто відсутність у ньому елементів, не 
пов’язаних з нормами літературної мови: штампів, смислово-
неповнозначних слів (власне, власне кажучи, певним чином, фактично та 
ін.), діалектизмів, просторічних слів, а також слів і словосполучень, у 
яких допускаються помилки інтерферентного характеру, зумовлені 
впливом інших мов на українське мовлення студентів (Окуневич, 2003, 
с. 76). 

І. Кравцова та Л. Шпачук виділяють такі структурні особливості 
мовлення вчителя:  

а) тривалість мовлення. Вона залежить від його жанрової 
належності (урок, бесіда, доповідь, повідомлення, лекція, промова тощо) 
і визначається тим, хто говорить, на основі комунікативної інтенції 
(спрямованості), теми і ситуації спілкування; 

б) горизонтальне членування – розміщення всіх частин виступу, 
змісту занять; організація матеріалу за певною системою, що створює 
відчуття логічної стрункості й динамічності мовлення, допомагає 
спрямовувати думку аудиторії в потрібному напрямі; 

в) вертикальне членування – підпорядкованість частин тексту за 
значущістю. Ідеться про те, що окремі підтеми головної частини 
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включають певну кількість смислових сегментів, які з різною 
ефективністю доносять інформацію до адресата; 

г) використання тропів – вживання слів і висловів у переносному 
значенні (метафор, порівнянь, метонімії), коли у свідомості промовця і 
слухачів їх пряме і переносне значення є найважливішим засобом 
створення виразності мовлення;  

ґ) використання риторичних і стилістичних фігур (звертання, 
запитання, ствердження, заперечення, оклики, умовчання, повтори, 
антитеза, градація, плеоназм, паралелізм, анаколуф, еліпсис, інверсія, 
анафора, епіфора тощо). Це підсилює виразність і експресивність 
мовлення, силу його впливу на адресата, дозволяє уникнути 
одноманітності висловлювання.  

Культура мовлення вчителя – це його авторитет, знак належності до 
шанованої в усі часи професії; це дисципліна, не тільки професійно, а й 
етично орієнтована: вчителю аморально припускатися помилок у 
власному мовленні; він мовленнєва особистість і комунікативний лідер; 
він є взірцем для наслідування дітей, мовленнєвим прикладом для 
дорослих-батьків. І якщо культура мовлення – принципова 
характеристика загальної культури людини, то культура мовлення 
вчителя – це характеристика загальної культури, стану і соціальних 
перспектив нації і соціалізації дитини (Кравцова, 2013, c. 7). 

Отже, утвердження нових ідей, загальних положень початкової 
школи зумовлює удосконалення мовної підготовки майбутніх учителів 
під час їх навчання у закладах вищої освіти шляхом використання 
засобів, ефективних підходів і технологій формування їхньої готовності 
використовувати норми усного і писемного спілкування в різних 
професійних ситуаціях. 

Виходячи з теоретичних положень щодо формування у майбутніх 
учителів початкових класів культури мовлення, можна підкреслити, що 
професійне володіння мовою, як в усній, так і в письмовій формах, 
важливо для вчителів всіх ступенів, але для вчителя початкової ланки це 
вміння набуває особливої значущості. В силу того, що на етапі 
початкового навчання мовна самостійність молодших школярів 
невелика, культура мовлення для вчителя набуває надзвичайно великого 
значення. Розвиненість і культура мовлення вчителя початкових класів 
не тільки служить найважливішим показником духовного багатства 
педагога, культури його мислення, але одночасно є могутнім засобом 
формування особистості учня. Якість викладання залежить 
безпосередньо від ступеня професійної підготовки вчителя, його 
інтелектуальних властивостей, культури мовлення. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо у розробці методичної 
системи навчання культури мовлення майбутніх учителів початкових 
класів у закладах вищої освіти. 
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Мордовцева Н. В. Теоретичні підходи до навчання культури 

мовлення майбутніх учителів початкових класів  
У теоретичній розвідці з актуального питання сьогодення як 

навчання культури мовлення майбутніх учителів початкових класів 
зроблено спробу теоретично описати деякі відомі погляди, визначення 
науковців-лінгвістів щодо зазначеного терміна, з’ясувати наскільки 
мовознавці є єдиними в тлумаченні цієї категорії. А також на основі 
поданих понять автором охарактеризовано яким має бути мовлення 
майбутнього вчителя початкових класів, щоб бути взірцем для 
молодшого школяра у його навчанні в загальноосвітньому закладі. 
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Аналіз різних педагогічних джерел дає можливість говорити про 
традиційно усталені комунікативні якості культури мовлення загалом, і 
вчителя зокрема – це правильність, змістовність, доречність, достатність, 
логічність, точність, ясність, стислість, простота та емоційна виразність, 
образність, барвистість, благозвучність, чистота, емоційність, 
поліфункціональність тощо. Серед аспектів вияву культури мовлення 
виділяємо естетичність: використання експресивно-стилістичних засобів 
мови, які роблять мовлення багатим і виразним; комунікативну 
доцільність: недостатньо правильно говорити та писати, треба ще вміти 
вживати слова та вирази відповідно до комунікативної ситуації. 

Зауважено, що культуру мовлення вчителя має забезпечити: 
правильність професійного висловлювання, пов’язану з дотриманням 
мовної норми на фонетичному, лексичному, граматичному, 
словотворчому, стилістичному рівнях; точність формулювань (тобто 
сувору відповідність між словом і тим поняттям, яке цим словом 
позначається), оскільки поняття «точність» включає два аспекти: 
точність у відображенні дій і точність висловлення думки у слові; 
чистоту мовлення, тобто відсутність у ньому елементів, не пов’язаних з 
нормами літературної мови: штампів, смислово-неповнозначних слів 
(власне, власне кажучи, певним чином, фактично та ін.), діалектизмів, 
просторічних слів, а також слів і словосполучень, у яких допускаються 
помилки інтерферентного характеру, зумовлені впливом інших мов на 
українське мовлення студентів. 

Ключові слова: культура мовлення, майбутній учитель початкових 
класів, комунікативні якості мовлення, мовні норми, мовна підготовка 
студента. 

 
Мордовцева Н. В. Теоретические подходы к культуре речи 

будущих учителей начальных классов 
В теоретической статье по актуальному вопросу сегодняшнего дня 

как обучение культуры речи будущих учителей начальных классов 
сделана попытка описать некоторые известные взгляды, определения 
учёных-лингвистов по данному термину, выяснить насколько языковеды 
являются единственными в толковании этой категории. А также на 
основе представленных понятий автором охарактеризовано какой 
должна быть речь будущего учителя начальных классов, чтобы быть 
образцом для младшего школьника в его обучении в 
общеобразовательном учреждении. 

Анализ различных педагогических источников дает возможность 
говорить о традиционно устоявшихся коммуникативных качествах 
культуры речи в общем и учителя в частности – это правильность, 
содержательность, уместность, достаточность, логичность, точность, 
ясность, краткость, простота и эмоциональная выразительность, 
образность, красочность, благозвучие, чистота, эмоциональность, 
полифункциональность и тому подобное. Среди аспектов проявления 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

145

культуры речи выделяем эстетичность: использование экспрессивно-
стилистических средств языка, которые делают речь богатой и 
выразительной; коммуникативную целесообразность: недостаточно 
правильно говорить и писать, надо еще уметь употреблять слова и 
выражения в соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Замечено, что культуру речи учителя должна обеспечить: 
правильность профессионального высказывания, связанная с 
соблюдением языковой нормы на фонетическом, лексическом, 
грамматическом, словообразовательном, стилистическом уровнях; 
точность формулировок (то есть строгое соответствие между словом и 
тем понятием, которое этим словом обозначается), поскольку понятие 
«точность» включает два аспекта: точность в отражении действий и 
точность выражения мысли в слове; чистоту речи, то есть отсутствие в 
ней элементов, не связанных с нормами литературного языка: штампов, 
смыслово-несамостоятельных слов (собственно, собственно говоря, 
определенным образом, фактически и др.), диалектизмов, просторечных 
слов, а также слов и словосочетаний, в которых допускаются ошибки 
интерферирующие характера, обусловленные влиянием других языков на 
украинском речи студентов. 

Ключевые слова: культура речи, будущий учитель начальных 
классов, коммуникативные качества речи, языковые нормы, языковая 
подготовка студента. 

 
Mordovtseva N. Theoretical Approaches to the Culture of Speech of 

Future Primary School Teachers 
In a theoretical article on the current issue of how to teach the culture of 

speech of future primary school teachers, an attempt is made to describe some 
well-known views, definitions of linguistic scholars by this term, to find out 
how linguists are the only ones in the interpretation of this category. And also 
on the basis of the concepts presented, the author characterizes what the 
speech of the future primary school teacher should be in order to be a model 
for a younger student in his education in a general educational institution. 

Analysis of various pedagogical sources makes it possible to talk about 
the traditionally established communicative qualities of speech culture in 
general and teachers in particular - this is correctness, richness, relevance, 
sufficiency, logic, accuracy, clarity, brevity, simplicity and emotional 
expressiveness, imagery, colorfulness, euphony, purity, emotionality, 
multifunctionality and the like. Among the aspects of the manifestation of the 
culture of speech, we highlight aesthetics: the use of expressive-stylistic means 
of language that make speech rich and expressive; communicative expediency: 
it is not enough to speak and write correctly, one must still be able to use 
words and expressions in accordance with the communicative situation. 

It is noted that the teacher’s speech culture should be ensured by: the 
correctness of the professional utterance associated with the observance of the 
language norm at the phonetic, lexical, grammatical, word-formation, stylistic 
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levels; the accuracy of the wording (that is, a strict correspondence between 
the word and the concept that is designated by this word), since the concept of 
“accuracy” includes two aspects: accuracy in the reflection of actions and 
accuracy of the expression of thought in the word; the purity of speech, that is, 
the absence of elements in it that are not related to the norms of the literary 
language: stamps, semantic-non-self-dependent words (in fact, in fact, in a 
certain way, in fact, etc.), dialectisms, colloquial words, as well as words and 
phrases, in which interfering errors are made due to the influence of other 
languages in the Ukrainian language of students. 

Key words: speech culture, future elementary school teacher, 
communicative qualities of speech, language norms, student language training. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕКЦІЇ-ПРЕЗЕНТАЦІЇ  

В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Нам сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються 
кардинальні перетворення в соціально-економічному житті суспільства. 
Нові цивілізаційні виклики закономірно передбачають підвищені вимоги 
до особистості фахівця закладів освіти і його професіоналізму, а отже, й 
до змін у сьогоденному освітньому просторі. 

Сучасний стан освітнього процесу потребує не лише 
висококваліфікованих працівників, а й таких, які здатні самостійно, 
критично і творчо мислити, відповідальних, мобільних, 
конкурентоспроможних і професійно компетентних фахівців, 
спроможних до саморозвитку і самореалізації. Запити сьогодення 
передбачають, що у закладі вищої освіти людина не лише здобуває 
освіту, а й соціалізується, остаточно формується як особистість. Вимоги 
до професіоналізму та особистості фахівця постійно спонукають 
викладачів шукати нові моделі і технології, інноваційні підходи, форми і 
методи навчання (Ягоднікова, 2009). 

Низка дослідників переконана, що здобуття знань, формування 
умінь і навичок, розвиток особистісних і значущих якостей у процесі 
професійної підготовки майбутнього фахівця є найбільш ефективними за 
умови використання в освітньому процесі інтерактивних методів 
навчання (Ягоднікова, 2009, с. 7‒9). Так, особливості застосування 
сучасних технологій у навчальному процесі закладів вищої освіти 
розкрито у працях С. Сисоєвої, сучасні навчальні технології з 
урахуванням новітніх тенденцій розвитку суспільства висвітлено в 
напрацюваннях М. Фіцули. Разом із тим, наукових розробок щодо 
застосування лекції-презентації у закладах вищої освіти не достатньо. 

Мета статті ‒ розкрити особливості використання лекції-презентації 
в закладах вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Беззаперечно погоджуємося з низкою дослідників, що традиційна і 
ведуча форма навчання в закладах вищої освіти ‒ лекція. Сам термін 
походить від латинського «lectio» ‒ читання і позначає усний 
послідовний і систематичний виклад матеріалу з будь-якої теми. Основна 
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мета лекційного заняття ‒ формування основи для засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Лекція також виконує наукові, виховні та 
світоглядні функції, сприяє розвитку у студентів інтересу до обраної 
професії (Карпушенкова & Карпушенков, 2016; Піонова, 2002). 

Оскільки справа стосується не звичайної лекції, а лекції-
презентації, то зупинимося на особливостях сутності поняття 
«презентація» та саме створенні власне презентації. Презентація 
(англ. presentation) – це процес ознайомлення слухачів з певною темою. 
Зазвичай це демонстрація, лекція чи промова, з метою поінформувати чи 
переконати когось. Презентація може містити три компоненти: 

 промова доповідача: те, що доповідач розповідає; 
 слайди: те, що бачить аудиторія на екрані; 
 роздаткові матеріали: те, що роздається кожному в аудиторії 

окремо, і містить деталі інформації що презентується. Наприклад список 
літератури та інших посилань чи статистичні таблиці (Презентація, 
2020). 

Важливими аспектами презентації є: підготовка матеріалу, 
оформлення слайдів і демонстрація. При підготовці матеріалу для 
презентації потрібно мати на увазі, що головне – який саме начальний 
матеріал за допомогою слайдів планується пояснити.  

Вдалою презентацією вважається та, яка «чіпляє», тобто має кілька 
ознак, а саме, вона повинна бути: проста, неочікувана, конкретна, мати 
значення, містити емоції, історію та ін. Для презентації важливим є 
оформлення, яке означає створення презентації так, щоб вона 
максимально добре допомагала передати ідею лекції (Як зробити 
презентацію, 2014). 

Прерогативами лекції-презентації є можливість викласти матеріал в 
структурованій формі, охопити всі необхідні дані і в достатній мірі 
проілюструвати їх за допомогою таблиць, графіків, схем і малюнків. 
Разом з тим, варто погодитися з науковцями, що повна заміна всіх 
класичних лекцій з усіх предметів на лекції-презентації недоцільна. 
Доцільно вносити в лекції-презентації елементи класичних лекцій або ж 
чергувати їх. Крім того, не слід перетворювати їх у просту демонстрацію 
слайдів. 

Як зазначають дослідники, важливим моментом лекцій-презентацій 
є попередня підготовка студентів до лекції. Це можна здійснити в разі, 
коли в навчально-методичному комплексі, який є у студентів, є тези 
лекцій, питання і завдання для підготовки, а також список літератури. 
Якщо студент підготовлений до лекції і має конспект, то йому легше 
сприймати зміст лекції, знаходити відповіді на питання, що виникли у 
нього при самостійній підготовці. З таким підходом лекція не є простим 
викладом фактів для запам’ятовування, а являє собою інструмент для 
пробудження ініціативи, зацікавленості і стимулювання процесу 
мислення (Веренцова, 2011, с. 20–22; Карпушенкова & Карпушенков, 
2016; Ягоднікова, 2009, с. 7‒9). 
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Враховуючи вищезазначене й використовуючи наукові матеріали 
низки дослідників, зазначимо, що доречно при читанні лекції-презентації 
використовувати й додаткове обладнання, й елементи класичної лекції. 
Такій підхід поверне живе спілкування слухачів з викладачем, коли 
студенти уважно стежать за логікою викладу, записуючи паралельно з 
викладачем головні факти нового матеріалу. При цьому буде збережено 
співпрацю та співучасть учасників навчально-виховного процесу, що 
забезпечить творчий початок і інтерес до подальшого вивчення теми. 

Отже, погоджуємося з дослідниками в контексті теми наукового 
пошуку, а саме з тим, що лекція-презентація є одним із сучасних 
затребуваних методів викладу матеріалу за умови виконання деяких 
вимог: наявності сучасного обладнання, коректо складених слайдів, 
підготовлених студентів, організованого обговорення ілюстративного 
матеріалу (Веренцова, 2011, с. 20–22; Карпушенкова & Карпушенков, 
2016). 

Лекція-презентація дозволяє формувати знання, вміння і навички 
студентів шляхом залучення їх в активну навчально-пізнавальну 
діяльність, значно покращивши процес сприйняття інформації 
студентами. Зазначена лекція показує студентам, як можливо перевести 
усну та письмову інформацію у візуальну форму, що забезпечить 
формування професійного мислення. При підготовці навчальних 
матеріалів у вигляді презентацій завжди можливо заздалегідь врахувати 
реакцію аудиторії на кожен розділ лекції. Як доводять науковці, 
періодично можна використовувати матеріали, що привертають увагу 
студентів, особливо при переході між логічними розділами лекції або 
при переході до розгляду найбільш складного для сприйняття аудиторією 
матеріалу. До таких матеріалів належать цікаві історичні факти, слайди, 
що містять інформацію про наукові факти, відеоматеріали, що 
стосуються досліджуваної теми. Дана методика, з досвіду дослідників, 
дозволяє налагодити зворотній зв’язок зі слухачами, «оживити» лекцію і, 
як наслідок, зацікавити аудиторію (Карпушенкова & Карпушенков, 2016; 
Ягоднікова, 2009, с. 7‒9). 

Разом із тим, використання презентаційних матеріалів дозволяє: 
 контролювати хід лекції завдяки чіткому структуруванню 

візуального матеріалу, не побоюватися пропустити якусь важливу 
інформацію; 

 забезпечити активне залучення в роботу студентів з різним 
рівнем підготовки; 

 оптимізувати використання довідково-табличного матеріалу. 
Погоджуємося з Л. Карпушенковою та С. Карпушенковим, що при 

можливості особливо складні схеми навчального матеріалу можна 
роздати студентам на початку лекційного курсу, або розіслати в 
електронному виді, щоб уникнути перемальовування їх зі слайдів. Однак, 
з недоліків такої форми занять вищезазначені науковці визначають 
наступні: не завжди можливе використання проектора і комп’ютера, 
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затратити викладачем додаткового часу на переклад наявних лекційних 
матеріалів в форму презентацій, причому на підготовку презентації 
необхідно значно більше часу, ніж на проведення власне лекційного 
заняття; додаткова вимога до приміщення, яке можливо прийдеться 
затінювати; технічні ускладнення різного характеру (Карпушенкова & 
Карпушенков, 2016). 

Таким чином, враховуючи опрацьований матеріал, зазначимо, що 
застосування лекції-презентації має значний потенціал і може бути 
рекомендовано для використання при проведенні занять в закладах вищої 
освіти як в стаціонарному, так і в онлайн режимі. Перевагами лекції-
презентації є можливість викласти матеріал в структурованій формі, 
охопити весь необхідний обсяг інформації і в достатній мірі 
проілюструвати його за допомогою таблиць, графіків, схем і малюнків.  

Разом із тим, щоб застосування лекції-презентації дало позитивні 
результати, необхідно: опанувати методику використання презентацій, 
забезпечити, за можливості, комплексне використання лекції-презентації та 
інших засобів навчання, врахувати всі «за» і «проти» використання лекції-
презентації для кожної окремої теми начальної дисципліни. Рекомендується 
вносити в лекції-презентації елементи класичних лекцій або ж чергувати їх, 
а також використовувати додаткові навчально-методичні матеріали, не слід 
перетворювати їх у просту демонстрацію слайдів. 

До певних труднощів проведення лекції-презентації належать: 
використання додаткового часу на переклад наявних лекційних матеріалів в 
форму презентації; наявність проектора і комп’ютера; забезпечення 
студентів відповідним приміщенням; ускладнення технічного характеру.  

Висвітлення питання використання лекції-презентації 
безпосередньо в онлайн режимі може бути проблемою нашого 
подальшого наукового пошуку. 
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Павлюк О. М. Особливості використання лекції-презентації в 

закладах вищої освіти в сучасних умовах 
В статті доведено, що застосування лекції-презентації має значний 

потенціал і може бути рекомендовано для використання при проведенні 
занять в закладах вищої освіти як в стаціонарному, так і в онлайн режимі. 
Перевагами лекції-презентації є можливість викласти матеріал в 
структурованій формі, охопити весь необхідний обсяг інформації і в 
достатній мірі проілюструвати його за допомогою таблиць, графіків, 
схем і малюнків. Встановлено, щоб застосування лекції-презентації дало 
позитивні результати, необхідно: опанувати методику використання 
презентацій, забезпечити, за можливості, комплексне використання 
лекції-презентації та інших засобів навчання, врахувати всі «за» і 
«проти» використання лекції-презентації для кожної окремої теми 
начальної дисципліни. Рекомендується вносити в лекції-презентації 
елементи класичних лекцій або ж чергувати їх, а також використовувати 
додаткові навчально-методичні матеріали, не слід перетворювати їх у 
просту демонстрацію слайдів. Схарактеризовано особливості лекції-
презентації, які полягають в тім, що лекція-презентація дозволяє 
формувати знання, вміння і навички студентів шляхом залучення їх в 
активну навчально-пізнавальну діяльність, значно покращивши процес 
сприйняття інформації студентами. Зазначена лекція показує студентам, 
як можливо перевести усну та письмову інформацію у візуальну форму, 
що забезпечить формування професійного мислення. При підготовці 
навчальних матеріалів у вигляді презентацій завжди можливо заздалегідь 
врахувати реакцію аудиторії на кожен розділ лекції. Виявлено певні 
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труднощі проведення лекції-презентації, до таких належать: 
використання додаткового часу на переклад наявних лекційних 
матеріалів в форму презентації; наявність проектора і комп’ютера; 
забезпечення студентів відповідним приміщенням; ускладнення 
технічного характеру.  

Ключові слова: лекція, лекція-презентація, освіта, заклади вищої 
освіти. 

 
Павлюк Е. М. Особенности использования лекции-презентации 

в учреждениях высшего образования в современных условиях 
В статье доказано, что применение лекции-презентации имеет 

значительный потенциал и может быть рекомендовано для 
использования при проведении занятий в учреждениях высшего 
образования как в стационарном, так и в онлайн режиме. 
Преимуществами лекции-презентации является возможность изложить 
материал в структурированной форме, охватить весь необходимый объем 
информации и в достаточной мере проиллюстрировать его с помощью 
таблиц, графиков, схем и рисунков. Установлено, чтобы применение 
лекции-презентации дало положительные результаты, необходимо: 
овладеть методикой использования презентаций, обеспечить, по 
возможности, комплексное использование лекции-презентации и других 
средств обучения, учесть все «за» и «против» использования лекции-
презентации для каждой отдельной темы дисциплины. Рекомендуется 
вносить в лекции-презентации элементы классических лекций или 
чередовать их, а также использовать дополнительные учебно-
методические материалы, не следует превращать их в простую 
демонстрацию слайдов. Охарактеризованы особенности лекции-
презентации, которые заключаются в том, что лекция-презентация 
позволяет формировать знания, умения и навыки студентов путем 
вовлечения их в активную учебно-познавательную деятельность, 
значительно улучшив процесс восприятия информации студентами. 
Указанная лекция показывает студентам, как возможно перевести 
устную и письменную информацию в визуальную форму, обеспечить 
формирование профессионального мышления. При подготовке учебных 
материалов в виде презентаций всегда возможно заранее учесть реакцию 
аудитории на каждый раздел лекции. Выявлены определенные трудности 
проведения лекции-презентации, к таковым относятся: использование 
дополнительного времени на перевод имеющихся лекционных 
материалов в форму презентации; наличие проектора и компьютера; 
обеспечение студентов соответствующим помещением; осложнения 
технического характера. 

Ключевые слова: лекция, лекция-презентация, образование, высшие 
учебные заведения. 
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Pavliuk E. Features of Use of Lecture-Presentation in Higher 
Education Institutions in Modern Conditions 

The article demonstrates that the use of a lecture-presentation has 
considerable potential and can be recommended for use in higher education 
institutions, both in-house and online. The advantages of the lecture-
presentation are the ability to present the material in a structured form, to 
cover all the necessary amount of information and to sufficiently illustrate it 
with the help of tables, graphs, diagrams and figures. It is established that the 
use of lecture-presentation gives positive results, it is necessary: to master the 
method of using presentations, to ensure, if possible, comprehensive use of 
lecture-presentation and other teaching aids, to take into account all the pros 
and cons of using lecture-presentation for each topic. It is recommended to 
include elements of classical lectures in lectures-presentations or to alternate 
them, as well as to use additional teaching materials, they should not be turned 
into a simple slide show. The features of the lecture-presentation are 
characterized by the fact that the lecture-presentation allows to form the 
knowledge, skills and skills of students by engaging them in active educational 
and cognitive activity, significantly improving the process of information 
perception by students. The aforementioned lecture shows students how to 
translate oral and written information into a visual form that will enable the 
formation of professional thinking. When preparing teaching materials in the 
form of presentations, it is always possible to take into account the reaction of 
the audience to each section of the lecture. Some difficulties were revealed 
during the lecture-presentation, such as: use of additional time to translate the 
available lecture materials into the presentation form; availability of projector 
and computer; providing students with appropriate premises; technical 
complications. 

Key words: lecture, lecture-presentation, education, institutions of higher 
education. 
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РОЛЬ МЕТОДУ МОДЕЛЮВАННЯ В РОЗРОБЦІ СИСТЕМИ 
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Сучасний світ характеризується тотальною інформатизацією. 

Однак, переважна більшість людей губиться в ній, легко піддається 
маніпуляціям, негативному впливу тієї чи тієї інформації. Завдання 
сучасної освіти ‒ навчити людину працювати з інформацією, обробляти 
її, адекватно оцінювати. Це можливо при застосування критичного 
мислення (КМ). При цьому система освіти, зокрема вищої, ще не 
розвиває таке мислення у студентів, а така проблема потребує значущої 
уваги з боку фахівців. Нагальною є потреба підготовки майбутніх 
учителів, спроможних до КМ і до навчання такого мислення нашого 
майбутнього покоління, це стосується і майбутніх учителів початкової 
школи (МУПШ). 

Проблемі формування КМ особистості приділяли значну увагу 
вітчизняні і зарубіжні науковці: А. Байрамов, О. Бєлкіна-Ковальчук, 
С. Векслер, Л. Велитченко, М. Вертгеймер, Р. Джонсон, І. Загашев, 
С. Заїр-Бек, О. Іванова, Л. Києнко-Романюк, Н. Кірпота, В. Конєва, 
Д. Клустер, В. Кушнір, О. Лабенко, Г. Липкіна, М. Ліпман, П. Лушина, 
С. Максименко, О. Марченко, К. Мередит, Ф. Мінкіна, О. Неприцький 
Т. Олійник, Д. Рассел, Л. Рибак, В. Руджиєро, Р. Поль, К. Поппер, 
Л. Рибак, В. Синєльніков, І. Слободянюк, Р. Стернберг, Дж. Стіл, 
Ч. Темпл, О. Тягло, П. Фрейре, Д. Халперн, Дж. Чаффа, Н. Чернега та ін.  

Однак, у дослідженнях представлено переважно проблему розвитку 
КМ учнів школи. На жаль проблемі формування КМ у студентів, зокрема 
й в Україні, присвячено лише поодинокі дослідження Т. Воропай, 
К. Костюченко, О. Тягла, Л. Терлецької та ін. 

Тому необхідною є розробка системи формування КМ у процесі 
професійної підготовки МУПШ, яка, у свою чергу потребує 
теоретичного моделювання, що передбачає застосування методу 
моделювання в педагогічному дослідженні. 
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Мета нашої наукової розвідки ‒ визначити роль методу 
моделювання в розробці системи формування критичного мислення у 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи. 

Проблемі використання методу моделювання в сучасних науково-
педагогічних дослідженнях присвячено роботи К. Батароєва. 
С. Гончаренка, О. Дахіна, Д. Демідова, В. Докучаєвої, Є. Лодатка, 
Є. Павлютенкова, В. Соловйова, Т. Сорочан, О. Столяренка, 
А. Теплицької, В. Хакімова В. Штоффа та ін. 

Визначення ролі моделювання системи формування КМ у процесі 
професійної підготовки МУПШ доцільно розпочати з розгляду змісту 
основних понять: моделювання та модель. 

Авторський колектив «Термінологічного словника з основ 
підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної 
педагогічної освіти» висловлюють думку про те, що «застосування 
моделей дослідження об’єктів пізнання лежить в основі методу 
моделювання, що, по-перше, дозволяє поєднати теоретичне 
обґрунтування механізмів розвитку об’єкта й емпіричне дослідження ‒ 
спостереження й експеримент, а, по-друге, об’єднує знання різних 
галузей наук про людину» (Чернишова, 2014, с. 95). 

У свою чергу «моделювання», за свідченням Г. Цехмістрової, 
розглядають у сфері філософії науки як опосередкований метод об’єктів 
чи явищ, пряме вивчення яких є складним й неможливим (Цехмістрова, 
2003). 

У наукових педагогічних дослідженнях активно використовується 
поняття «педагогічне моделювання». Під яким в Українському 
педагогічному енциклопедичному словнику розуміється «науково 
обґрунтоване конструювання, яке відповідає заданим вимогам і 
наміченій побудові майбутньої моделі досліджуваного педагогічного 
процесу, враховуючи властивості, які вивчаються в ході педагогічного 
експерименту. Метою педагогічного моделювання є виявлення 
можливостей удосконалення навчально-виховного процесу, пошуку 
резервів підвищення його ефективності й якості на основі аналізу 
моделі» (Гончаренко, 2011, с. 213). 

Моделювання, зокрема й педагогічне, базується на понятті 
«модель». У словниках воно розглядається як багатозначне слово, 
зокрема у Великому тлумачному словнику представлено так: 1. Зразок 
якого-небудь нового виробу, взірцевий примірник чогось. 2. Тип, марка 
конструкції. 3. Предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному 
або натуральному вигляді. 4. Те, що є матеріалом, натурою для 
художнього зображення, відтворення. 5. Зразок, з якого знімається форма 
для відливання або відтворення в іншому матеріалі (Словник, 1973, 
с. 776). У Великому тлумачному словнику ‒ уявний чи умовний образ 
якого-небудь об’єкта, процесу або явища, що використовується як його 
представник (Бусел, 2003, с. 683). Філософський енциклопедичний 
словник тлумачить поняття «модель» як систему: «предметна, знакова чи 
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уявна система, що відтворює, імітує або відображає якісь визначальні 
характеристики, тобто принцип внутрішньої організації або 
функціювання, певні властивості чи ознаки об’єкта пізнання (оригіналу), 
пряме, безпосереднє вивчення якого з якихось причин неможливе, 
неефективне або недоцільне, й може замінити цей об’єкт у процесі, що 
досліджується, з метою отримання знань про нього» (Шинкарук, 2002, 
с. 391). 

У світлі нашого дослідження, доречним буде використання поняття 
«модель» як «предмет, відтворений у зменшеному, іноді збільшеному 
або натуральному вигляді». 

У науковій літературі стикаємось зі значною кількістю тлумачень 
цього поняття: 

 модель (від англ. model) ‒ це речовина, знакова або мисленна 
система, яка відтворює, імітує, відображає принципи внутрішньої 
організації або функціонування об’єкта, його властивості, ознаки чи 
характеристики (за Г. Шандригось); 

 еталон, стандарт, умовний образ будь-якого об’єкта, що 
застосовується як його замінник для дослідження властивостей, зав’язків 
предметів і явищ реальної дійсності (за Д. Стеченко); 

 штучно створений зразок у вигляді схеми, фізичних конструкцій, 
знакових форм або формул, який, будучи подібним до досліджуваного 
об’єкта (або явища), відображає й відтворює в простішому й 
огрубленому вигляді структуру, властивості, взаємозв’язки та 
відношення між елементами цього об’єкта (за О. Дахіним) 

 система-репрезентант, аналіз якої слугує способом отримання 
інформації про іншу систему (за І. Кульчицьким); 

 створена або обрана суб’єктом система, яка відтворює істотні 
для цієї мети пізнання сторони (елементи, властивості, відносини, 
параметри) об’єкта вивчення і через це перебуває з ним у такому 
відношенні заміщення і схожості, що дослідження її служить 
опосередкованим способом отримання знань про цей об’єкт (за 
К. Батароєвим); 

 штучно створена система елементів, що з певною точністю 
відображають певні властивості, сторони, зв’язки об’єктів, що 
визначаються (за С. Гончаренком); 

 уявна або матеріально реалізована система, яка, відображаючи і 
відтворюючи об’єкт дослідження (природний чи соціальний), здатна 
змінити його так, що її вивчення дає нові відомості про об’єкт (за 
П. Сікорським);  

 уявна або матеріальна здійснювана система, яка відображає або 
відтворює об’єкт дослідження і здатна змінити його так, що його 
вивчення дає нам нову інформацію про об’єкт (за В. Штоффом). 

Отже, аналіз визначень поняття «модель» приводить нас до таких 
узагальнень: модель – це штучно утворений зразок чого-небудь; моделі 
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притаманна ознака системності; через аналіз системи стає можливим 
визначення інформації про її елементи та отримання нових знань про 
досліджуваний об’єкт. 

Т. Пушкар виокремлює головні функції, які виконує модель: 
 теоретична ‒ дає можливість реалізувати специфічний образ 

дійсності, який відповідає діалектичним закономірностям єдності 
загального і одиничного, логічного і чуттєвого, абстрактного і 
конкретного;  

 практична ‒ дозволяє представити модель як інструмент і засіб 
наукового експерименту. Крім того, модель може виконувати 
дескриптивну, прогностичну і нормативну функції (Пушкар, 2013, 
с. 274). 

Так, дескриптивна функція моделі системи формування КМ у процесі 
професійної підготовки МУПШ полягає в поясненні специфіки та змісту 
означеної системи за рахунок абстрагування від реалій кожного окремого 
ЗВО, а також встановити її суттєві змістові характеристики; прогностична 
функція дозволяє здійснити передбачення щодо перспектив подальшого 
розвитку цієї системи, а також використання найбільш ефективних методів і 
прийомів; нормативна функція визначає можливість опису, а також 
побудови ідеального образу процесу формування КМ МУПШ. 

У науковій літературі представлено значну кількість класифікації 
моделей за різними ознаками за типами й видами. 

А. Вєдєнов розробив класифікацію за способом реалізації моделі: 
 субстанціональні ‒ ті, що будуються з урахуванням 

субстанціонального підходу, який дає можливість виділяти базові 
субстанції для наукового аналізу;  

 структурні ‒ такі, при побудові яких найважливішими є сутнісні 
взаємозв’язки між структурними компонентами; 

 функціональні ‒ при створення яких враховуються функції всіх 
компонентів та їх роль у досягненні очікуваного результату; 

 змішані моделі ‒ поєднують у собі риси двох чи всіх попередніх; 
до таких належать, насамперед, структурно-функціональна модель 
(Веденов, 1988). 

Ми розділяємо думку О. Лебідь, яка, услід за М. Горячовою 
стверджує, що «в педагогічному моделюванні найчастіше 
використовують структурно-функціональні моделі, де об’єкт 
розглядається як цілісна система з частинами ‒ компонентами, які 
пов’язані між собою структурними зв’язками, підпорядковуються 
логічній і часовій послідовності й слугують для вирішення окремих 
завдань» (Горячова, 2008, с. 74; Лебідь, 2017, с. 120). 

Т. Пушкар виокремлює традиційні складові моделі професійної 
підготовки майбутніх учителів, серед яких: 

 цільовий компонент (цілемотиваційний, соціально-цільовий і 
т.п.), у межах якого вирішується питання «з якою метою здійснюється 
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професійна підготовка МУПШ?» або ж «що має стати результатом 
професійної підготовки МУПШ?»;  

 змістовий компонент (змістово-діяльнісний, змістово-
процедурний тощо) ‒ виявляє специфіку змісту професійної підготовки, 
побудованої з урахуванням комплексу принципів; 

 процесуальний (діяльнісний, технологічний, діяльнісно-
процедурний та ін.) ‒ вміщує характеристику основних форм 
професійної підготовки, засобів її здійснення, в тому числі авторську 
складову професійної підготовки; 

 результативний (оцінно-результативний, оцінно-рефлексивний, 
дослідницько-рефлексивний, дослідницько-рефлексивний, аксіологічний 
тощо) ‒ яким детерміновано співвіднесення мети і результату 
розробленої моделі та здійснюється перевірка отриманих результатів у 
ході експерименту (Пушкар, 2013, с. 276). 

Модель формування КМ у процесі професійної підготовки МУПШ 
передбачає моделювання в кількох аспектах: 

 моделювання організації навчально-виховного процесу у ЗВО; 
 моделювання середовища ЗВО; 
 моделювання змісту професійної освіти МУПШ з урахуванням 

ТРКМ; 
 моделювання процесу самоосвіти та саморозвитку МУПШ; 
 побудова моделі ТРКМ, розроблену в процесі дослідження. 
Отже, моделювання як метод відіграє ключову роль у розробці 

системи формування КМ у процесі професійної підготовки МУПШ, 
оскільки дозволяє спрогнозувати й спланувати майбутню дослідну 
діяльність, поєднати теоретичні знання й емпіричне дослідження та 
перевірити ефективність запропонованої методики. Ми будемо 
послуговуватися педагогічним моделюванням, використовуючи 
структурно-функціональну модель як систему, яка відображає та відтворює 
процес формування КМ у процесі професійної підготовки МУПШ і здатна 
змінити його так, що його вивчення дасть нам нову інформацію про нього. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці власне 
моделі формування КМ у процесі професійної підготовки МУПШ, 
розкриття й обґрунтування змістового наповнення та експериментальної 
перевірки її ефективності.  
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Починкова М. М. Роль методу моделювання в розробці системи 

формування критичного мислення майбутніх учителів початкової 
школи 

У статті докладно розглянуто поняття моделювання та модель. На 
підставі аналізу наукової літератури визначено, що моделювання є 
методом опосередкованого вивчення явищ та об’єктів і безпосередньо 
пов’язане з дефініцією «педагогічне моделювання». Наголошено, що 
моделювання базується на понятті «модель». Докладно розкрито 
визначення цього поняття у словниках (тлумачних, філософських), а 
також у наукових дослідженнях (К. Батароєв, С. Гончаренко, О. Дахін, 
І. Кульчицький, П. Сікорський, Д. Стеченко, Г. Шандригось, В. Штофф). 
Зроблено висновок про те, що аналіз визначень поняття «модель» 
приводить нас до таких узагальнень: модель це штучно утворений зразок 
чого-небудь; моделі притаманна ознака системності; через аналіз 
системи стає можливим визначення інформації про її елементи та 
отримання нових знань про досліджуваний об’єкт. Представлено 
класифікацію за способом реалізації моделі (за А. Вєдєновим). Розкрито 
традиційні складові моделі професійної підготовки майбутніх учителів. 
Акцентовано увагу на тому, що моделювання, як метод, відіграє ключову 
роль у розробці системи формування критичного мислення у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.  

Ключові слова: моделювання, модель, метод, система, критичне 
мислення, професійна підготовка, майбутні учителі початкової школи. 

 
Починков М. М. Роль метода моделирования в разработке 

системы формирования критического мышления будущих учителей 
начальной школы 

В статье подробно рассмотрены понятия моделирования и модель. 
На основании анализа научной литературы определено, что 
моделирование является методом косвенного изучения явлений и 
объектов и непосредственно связано с дефиницией «педагогическое 
моделирование». Отмечено, что моделирование базируется на понятии 
«модель». Подробно раскрыты определения этого понятия в словарях 
(толковых, философских), а также в научных исследованиях 
(К. Батароев, С. Гончаренко, А. Дахин, И. Кульчицкий, П. Сикорский, 
Д. Стеченко, Г. Шандригось, В. Штофф). Сделан вывод о том, что анализ 
определений понятия «модель» приводит нас к таким обобщениям: 
модель ‒ это искусственный образец чего-либо; модели присущ признак 
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системности; через анализ системы становится возможным определение 
информации о ее элементах и получения новых знаний об исследуемом 
объекте. Представлена классификация по способу реализации модели (по 
А. Веденову). Раскрыто традиционные составляющие модели 
профессиональной подготовки будущих учителей. Акцентировано 
внимание на том, что моделирование, как метод, играет ключевую роль в 
разработке системы формирования критического мышления в процессе 
профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы. 

Ключевые слова: моделирование, модель, метод, система, 
критическое мышление, профессиональная подготовка, будущие учителя 
начальной школы. 

 
Pochynkova М. The Role of Simulation Technique in Development 

of the system of Critical Thinking Forming of Future Teachers of 
Primary School 

The concept of simulation and model are thoroughly considered in the 
article. On the basis of analysis of scientific literature it is identified that 
simulation is the technique of intermediated study of phenomena and objects 
and it is directly connected with the definition "pedagogical simulation". It is 
marked that simulation is based on the concept of "model". Determination of 
this concept is thoroughly exposed in dictionaries (definition and 
philosophical) and also in scientific researches (К. Bataroiev, S. Honcharenko, 
О. Dakhin, І. Kulchytskyi, P. Sikorskyi, D. Stechenko, H. Shandryhos, 
V. Shtoff). It is made the conclusion that the analysis of concept 
determinations of "model" brings us to such generalizations: model is an 
artificially made pattern for something; model has a characteristic of the 
system; because of the analysis of the system determination of information 
becomes possible about its elements and acquiring of new knowledge about 
the investigated object. It is presented the classification by the method of 
model implementation (after А. Viedienov). The traditional components of the 
model of professional preparation of future teachers are exposed. Attention is 
accented on the point that simulation as a method plays a key role in 
development of the system of critical thinking forming in the process of 
professional preparation of future teachers of primary school. 

Key words: simulation, model, method, system, critical thinking, 
professional preparation, future teachers of primary school. 
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СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

МАГІСТРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАСОБАМИ 
ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Важливість соціально-гуманітарної підготовки для сучасного 

студента магістратури важко переоцінити. Дійсно, гуманітарна складова 
освітнього процесу надає студентам простір для розвитку власної точки 
зору, можливості якісно оцінювати складні реалії сьогодення, ефективно 
використати компетентності, здобуті у процесі фахової підготовки в 
ЗВО, враховуючи її майбутній напрям. Отже, гуманітарні знання 
сприяють інтелектуальному розвитку особистості, яка прагне до 
осмислення та розуміння себе. Крім того, як зазначає Н. Волкова, вплив 
на студентів через зміст гуманітарних дисциплін ґрунтується на 
емоційному сприйнятті особою подій, фактів, поглядів, що вивчаються 
(Волкова, 2013, с. 113). Важливого значення при цьому набуває процес 
перетворення конкретного навчального матеріалу в особистісні цінності, 
які визначатимуть ставлення студента до духовних, культурних, 
професійних надбань народу. 

На сьогоднішній день напрацьовано достатній науковий фонд щодо 
становлення та розвитку інституту магістратури в умовах 
університетського освітнього середовища. Теоретичні й практичні засади 
магістерської підготовки розроблені низкою знаних науковців 
(С. Сисоєва, Н. Батечко, Г. Падалко, С. Вітвицька, О. Гура, А. Сущенко, 
О. Огієнко, І. Драч, Н. Мачинська та ін.), у тому числі магістрантів 
природничих спеціальностей (О. Момот, О. Патієвич та ін.). 
Заслуговують на увагу результати наукових розвідок у контексті 
використання цифрових технологій в освітньому процесі (В. Биков, 
М. Шишкіна, О. Співаковський, Н. Морзе, Л. Панченко, С. Семеріков, 
О. Глазунова, О. Кузьмінська та ін.). Разом із тим, недостатньо 
дослідженими залишається питання застосування цифрових технологій в 
контексті підготовки магістрантів природничих спеціальностей. Що й 
стало метою нашої статті. 

Дослідження виконано в рамках комплексної наукової теми 
кафедри комп’ютерних наук і математики Київського університету імені 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

163

Бориса Грінченка «Теоретичні і практичні аспекти використання 
математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці», 
ДР № 0116U004625. Досягненню мети дослідження сприяло 
використання комплексу відповідних методів: аналіз наукової літератури 
з метою встановлення стану розробленості досліджуваної проблеми, 
визначення категоріально-понятійного апарату дослідження; синтез, 
узагальнення, систематизація для теоретичного обґрунтування підходів 
до окреслення магістерської підготовки як рушія розвитку вищої школи; 
емпіричні: діагностичні (бесіда, опитування, тестування), 
констатувальний експеримент для відстеження рівня розвитку соціально-
гуманітарної компетентності.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», магістр – це 
освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та 
присуджується ЗВО (науковою установою) у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми 
(Закон України «Про вищу освіту», 2014). У реаліях сьогодення 
найчастіше ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною 
програмою, обсяг якої становить 90 – 120 кредитів ЄКТС. 

Авторитетною для нас є наукова позиція С. Сисоєвої і Н. Батечко, 
які зазначають, що відмінність програми магістерської підготовки від 
підготовки спеціалістів (бакалаврів) полягає у глибокій орієнтації на 
фундаментальні знання, у спрямованості на інноваційну діяльність, у 
тому числі і в науковій галузі. Слід зазначити, що досягнення цієї мети – 
це отримання якісно нової вищої освіти, яка вимагає не тільки 
принципового переосмислення змістовних аспектів, а й реального 
перегляду наукових і освітніх парадигм (Сисоєва, Батечко, 2011, с. 241, 
243). Слушним вважаємо пропозицію В. Лунячек щодо розроблення 
дієвих, функціонально обґрунтованих компетентнісних моделей 
випускника магістратури як основи модернізації освітнього процесу 
(Лунячек, 2016, с. 31, 32). Це, безсумнівно, спонукає сучасних науковців 
до дослідження та впровадження форм, методів і засобів освітнього 
процесу, спрямованих по покращення якості соціально-гуманітарної 
підготовки студентів магістратури. 

На думку С. Сисоєвої і Н. Батечко, підготовка магістрів є 
багатофакторним процесом, що вимагає синергії наукових підходів, 
зокрема системного, синергетичного, аксіологічного, компетентнісного 
та акмеологічного. Системний підхід автор пропонує використовувати 
для формування основних концептуальних положень підготовки 
магістрів як педагогічної системи. Синергетичний підхід ґрунтується на 
використанні ідей синергетики в педагогічних системах і можливостей 
застосування цієї науки в різних напрямах удосконалення освітнього 
процесу. Основні положення аксіологічного підходу доповнюють зміст 
синергетичного підходу, створюючи ціннісне підґрунтя синергетичної 
системи підготовки магістрів (Сисоєва, Батечко, 2011). Заслуговує на 
увагу той факт, що автор виділяє особливий статус компетентнісного та 
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акмеологічного підходів, які дозволяють виокремити теоретичне та 
методичне підґрунтя й закономірності професійного розвитку 
магістрантів.  

Важливість таких підходів підкреслює також авторитетний 
науковець О. Огієнко. Авторка наголошує, що підготовка студентів в 
умовах магістратури спрямовується на формування компетентністних 
фахівців, що зумовлює використання гуманістично-орієнтованої суб’єкт-
суб’єктної моделі навчання (андрагогічної). У такі моделі відбувається 
зміщення аспектів як у системі взаємодії між магістрантом і викладачем, 
так і у професіограмі особистості викладача. Поряд із системним, 
людиноцентричним і компетентнісним підходами доцільним стає 
використання андрагогічного підходу в процесі навчання, оскільки 
магістрант є дорослою людиною (Огієнко, 2015, с. 330). Ми поділяємо 
позицію автора й вважаємо, що саме андрагогічний підхід передбачає 
наступне:  

 врахування освітніх потреб, соціального досвіду й можливостей 
магістрантів; 

 надає магістрантам можливість активної участі у плануванні, 
реалізації, оцінюванні та корекції процесу навчання, усвідомлення 
власної відповідальності за результати навчання; 

 дозволяє персоналізувати процес навчання, підвищити його 
ефективність тощо. 

Заслуговують на увагу результати дослідження «Компетенції 
викладачів вищої школи в добу змін», які були отримані науковцями 
Київського університету імені Бориса Грінченка при виконанні 
міжнародного проекту Вишеградського фонду (Хоружа, 2018). У 
дослідженні нами було зроблено наголос на виокремленні 
компетентностей, якими має володіти майбутній магістр, ураховуючи, 
що він виконує управлінську, дослідницьку, освітню, проектну, 
організаційну, оцінювальну, виховну, інноваційну, прогностичну та інші 
функції. Л. Хоружою, В. Прошкіним та ін. виділено три компетентнісні 
профілі й їхні складові: професійно-педагогічний профіль (компетенції: 
інноваційна, професійного самовдосконалення, цифрова, комунікативно-
інтерактивна, управлінська), соціально-особистісний профіль 
(компетенції: соціокультурна, професійно-особистісної відповідальності, 
лідерська, громадянська), академічний профіль (компетенції: 
дослідницька, міжнародної кооперації, наукового PRу, методологічна, 
академічної доброчесності). Результати зазначеного дослідження 
набувають особливої цінності у зв’язку з тим положенням, що інститут 
магістратури, як показує практика, успішно діє і розвивається за умов 
наявності потужної наукової (науково-педагогічної) школи. Відтак, 
питання якісної підготовки викладачів вищої школи є на часі. Крім того 
варто зазначити, що ефективність магістерських програм підсилюється за 
умов залучення до освітнього процесу наукових працівників, працедавців 
тощо. 
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У контексті проблематики нашої статті наведемо статистичні данні, 
які віддзеркалюють вагомість проблеми соціально-гуманітарної 
підготовки. Так, у результаті опитування 269 студенів Київського 
університету імені Бориса Грінченка (2018 р.) установлено, що лише 
69,4% респондентів вважають таку підготовку вагомим компонентом 
університетського вивишення магістрантів.  

У докторському дослідженні Н. Мачинської розкрито принципи 
реалізації освітнього процесу магістрантів. Вважаємо за необхідно 
проаналізувати їх, адже, як зазначає С. Сисоєва, принципи організації 
пізнавальної і перетворювальної діяльності за своєю суттю, це – базова 
основа пізнання і перетворення реальної дійсності. Визначаючи 
методологію, пошукувач твердить, з яких саме позицій, підходів і 
принципів він досліджує проблему (Сисоєва, 2013, с. 64). Н. Мачинська 
пропонує використовувати такі принципи: традиційні дидактичні 
принципи (науковості, доступності, систематичності і послідовності, 
зв’язку теорії з практикою), новітні, поява яких зумовлена сучасними 
підходами до організації освітнього процесу, інноваційними освітніми 
технологіями (педагогічної творчості, розвитку самоуправління, 
варіативності, гнучкості, створення ситуації емоційного сприйняття) 
(Мачинська, 2013, с. 347).  

Цікавим є підхід І. Драч, яка в роботі «Педагогічний супровід 
формування професійної компетентності майбутніх викладачів вищої 
школи в умовах магістратури» подає такі принципи магістерської 
підготовки: 

1. Пpoблeмніcть фopмування вcіx підcиcтeм змісту навчального 
матеріалу (pізного обсягу і ступеня інтeгpaції), виходячи з пpoблeмнoгo 
пpинципу cтpуктуpування сучасної нaуки. 

2. Системність: орієнтація на формування цілісної системи 
загальноосвітніх і професійних знань інтeгpaтивними засобами. 

3. Фундаменталізація: акцентування у формуванні змісту освіти на 
фундаментальних знаннях, які є основою загальнотехнічних і 
спеціальних знань. 

4. Вapіaтивніcть: можливість розробки варіативних навчальних 
курсів і методик, виходячи з вимог до конкретної професії або 
навчального закладу. 

5. Слідування: забезпечення інтеграції знань не тільки на цьому 
етапі навчання, а й між різними ступенями загальноосвітньої та 
професійної підготовки та ін. (Драч, 2013, с. 476, 477). Погоджуючись з 
науковою позицією автора виділимо принципи, які вважаємо за 
необхідне врахувати в подальшій науковій роботі: принцип призначення 
як обґрунтування конкретної (загальноосвітньої чи професійної) мети 
включення кожної підсистеми знань у зміст навчання з урахуванням 
можливостей і рівня підготовки студентів, а також принцип ефективності 
як  застосування інтегративного підходу з метою досягнення очікуваного 
результату навчання з мінімальними зусиллями та мінімальними 
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витратами навчального часу.  
Зосередимося також на дослідженні Т. Сущенко, яка виділяє 

характеристики магістерської підготовки: професійна співтворчість 
досягає мети, коли спільний цілеспрямований пошук істини сприяє: 
піднесенню свідомості на більш високий професійний рівень; 
полегшенню переходу від навчання до самонавчання; розвитку здатності 
адекватно сприймати власні індивідуальні якості, точно передбачати, як 
вони можуть впливати на вчинки й професійну поведінку; тренуванню 
чутливості й сприйнятливості до емоційного стану інших людей; 
отриманню нових навичок активного аналізу складних професійних 
явищ, внутрішніх властивостей і досвіду, професійних вчинків, їх 
мотивів (Сущенко, 2016, с. 359). Зі свого боку вважаємо, що в контексті 
соціально-гуманітарної підготовки магістрантів природничих 
спеціальностей варто врахувати ідею автора щодо стимулювання 
вільнодумства та максимального емоційного залучення кожного магістра 
до конкретної творчої ситуації. 

Л. Романишина, досліджуючи проблеми підготовки магістрантів 
економічного профілю, визначає основні функції професійної підготовки 
магістрів. Виокремимо серед них такі: самоосвітня – передбачає 
стимулювання процесів саморозвитку, самоорганізації та 
самовдосконалення; акселаторна – визначає адекватність професійних 
знань суспільним, виробничим, науковим проблемам; компенсаторна – 
визначає необхідність корекції базової, бакалаврської підготовки; 
розвивальна, сутність якої спрямована на актуалізацію професійного та 
загальнокультурного розвитку особистості, підвищення її творчого 
потенціалу, задоволення інтелектуальних і творчих потреб; корекційна – 
забезпечує планомірний розвиток тих якостей особистості, які 
визначатимуть ефективність професійної діяльності (Романишина, 2015). 
Зазначимо, що вказані функції за своєю сутністю є продуктивними, 
відтворювальними, перегукуються з основними функціями навчання 
(освітньою, виховною, розвивальною) й можуть бути застосовані в 
освітньому процесі. 

Одним із орієнтирів реалізації нашого дослідження є врахування 
позитивного досвіду різних ЗВО, зокрема, зарубіжних. Тому звернемося 
до дослідження Л. Козак, яка представила особливості магістерської 
підготовки в європейських країнах і США: гнучкість програм підготовки; 
проходження практики у спеціальних установах; посилена увага до 
контролю якості підготовки; науково-дослідницьке спрямування 
професійної підготовки; застосування активних методів навчання, 
інформаційно-комунікаційних технологій (Козак, 2014). Ми підтримуймо 
наукову позицію автора, що вказані аспекти є перспективними і для 
української освіти. Крім того, звертаємо увагу на дослідження 
О. Огієнко, яка зазначає, що впровадження магістерських програм у 
країнах Європи різниться за способом відбору претендентів на навчання 
(конкурсний відбір, співбесіди, наявність практичного досвіду тощо), але 
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має практичну спрямованість, розвиває навички самостійного навчання, 
творчого потенціалу, готовності до здійснення самоосвіти, професійного 
розвитку та навчання впродовж життя (Огієнко, 2012, с. 330). 

У низці робіт подано форми та методи підготовки магістрів. Так, 
Н. Волкова робить наголос на розв’язанні психологічних, педагогічних 
задач; моделюванні неоднозначних, проблемних ситуацій, фіксації 
проблемних ситуацій, що спонтанно виникали в групі магістрантів; 
залученні магістрантів у життєві ситуації шляхом систематичної зміни 
умов одного і того ж завдання (Волкова, 2015, с. 99). Л. Козак пропонує 
використовувати проблемні лекції, інтерактивні лекції, лекції-прес-
конференції, лекції-візуалізації, інтегровані лекції, лекції-дискусії, 
семінари-евристичні бесіди, пошукові семінари; семінари-конференції, 
творчі практикуми, практичні заняття з використанням проектного 
навчання, комунікативний тренінг, творчу і пошукову самостійну роботу, 
науково-дослідну роботу, науково-практичні конференції з проблем 
інновацій, інноваційно-орієнтовану асистентську практику (Козак, 2014). 
Причому слушною є позиція С. Сисоєвої, що магістранти на лекціях не 
повинні отримувати інформацію, з якою вони можуть ознайомитися 
самостійно, оскільки така ситуація не сприяє розвитку самостійного 
мислення студентів (Сисоєва, 2013, с. 128). Досвід провідних зарубіжних 
університетів свідчить, що у процесі фахової підготовки магістрантів 
переважає самостійна робота студентів (знаходження матеріалів, 
ознайомлення з ним, аналіз, інтерпретація, презентація, пошук 
перспектив подальшого розвитку тощо). 

Крім того, до методів автор відносить проблемні методи (аналіз 
професійних ситуацій, кейс-метод, проблемно-рефлексивний полілог), 
евристичні (метод евристичних питань, метод прогнозування, метод 
придумування, мозковий штурм, метод синектики, метод фокальних 
об’єктів, аукціон ідей), діалогічні (синтез думок, незакінчені речення, 
карусель, мікрофон), дискусійні (дискусія, діалог, полілог), ігрові (ділові 
та рольові ігри, ігрове моделювання); навчання у співпраці (навчання в 
малих групах), творчі ситуації та задачі, проектні методи, методичне 
«портфоліо», мікровикладання, вправи на рефлексію, метод групової 
оцінки та ін. (Козак, 2014). 

Серед реалій сьогодення провідне місце посідає використання 
цифрових технологій в освітньому процесі, що спонукає університети 
вживати відповідні заходи. Наведемо приклади позитивного досвіду 
Київського університету імені Бориса Грінченка щодо підвищення рівня 
цифрової компетенцій викладачів і студентів як запоруки використання 
цифрових технологій в освітньому процесі. 

Так, у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
реалізовується Програма підвищення кваліфікації викладачів задля 
їхнього компетентнісного розвитку. Починаючи з 2015 р. в університеті 
діє пролонгована система підвищення кваліфікації у контексті розвитку 
фахової, дидактичної, дослідницької, цифрової та лідерської компетенцій 
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викладачів. У рамках програми підвищення кваліфікації організовано 
змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології», який 
спрямований на розвиток у викладачів загальних уявлень про шляхи і 
перспективи інформатизації в галузі освіти; здатність і відчуття 
необхідності до постійної самоосвіти і самовдосконалення, застосування 
інноваційних педагогічних та цифрових технологій, сервісів Веб 2.0 в 
освітньому процесі.  

Програмою змістового модуля передбачено вивчення наступних 
тем:  

 «Сучасні освітні тренди та шляхи впровадження в освітній 
процес інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій»; 

 «Змішане навчання. Технології е-навчання. Ресурси для 
створення е-контенту та критерії його оцінювання»; 

 «Навички ХХІ століття. Інтернет-сервіси та ІК технології 
ефективної комунікації»; 

 «Інтернет-сервіси та ІК технології ефективної співпраці»; 
 «Інтернет-сервіси та ІК технології для формувального 

оцінювання».  
Викладачі на практиці використовують ресурси для створення  

е-контенту, різноманітні інтернет-сервіси та інформаційні технології для 
ефективної комунікації, співпраці та моніторингу якості освітнього 
процесу. Крім означеного модуля кожен з викладачів може підвищити 
цифрову компетенцію у процесі розроблення та сертифікації 
електронного навчального курсу для реалізації е-навчання. 

В університеті розроблено Корпоративний стандарт цифрової 
компетентності викладача, що подано у вигляді моделі, яка охоплює різні 
види діяльності викладачів (навчальна, наукова та ін.) та інструменти з 
вимірювання щодо цифрової компетентності за трьома складниками: 
технологічна грамотність, поглиблення знань та створення знань. 

З метою забезпечення накопичення, систематизації та зберігання в 
електронному вигляді інтелектуальних продуктів університетської 
спільноти в університеті діє Інституційний репозиторій Київського 
університету імені Бориса Грінченка, який призначений для 
накопичення, систематизації та зберігання в електронному вигляді 
інтелектуальних продуктів наукового загалу університету, надання 
відкритого доступу до них засобами Інтернет-технологій, поширення 
наукових матеріалів у світовому науковоосвітньому просторі. Це ресурс 
відкритого доступу, розміщений на сервері Університету в мережі 
Інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час. 

Репозиторій дозволяє переглядати та сортувати інформацію за 
критеріями: рік, тематика (автореферати, дисертації, звіти за науковими 
проектами, звіти структурних підрозділів, монографії, музичні твори, 
навчально-методичні матеріали, навчальні посібники, науково-популярні 
видання, наукові конференції, наукові школи, нормативні документи, 
патенти на винаходи, підручники, свідоцтва, сертифікати, свідоцтво на 
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реєстрацію авторського права на науковий твір, словники, енциклопедії, 
довідники, статті у журналах, статті у наукометричних базах), 
структурний підрозділ та автор. 

Реальна практика реалізації освітнього процесу дозволяє нам також 
виділити певні цифрові ресурси, які варто використовувати в контексті 
соціально-гуманітарної підготовки майбутніх магістрів природничих 
спеціальностей (Прошкін, 2018): 

1. Засоби для створення спільних документів за науковим проектом 
у хмарі на Google Диск, Dropbox, OneDrive, Zoho, планування спільної 
роботи та генерування шляхів розв’язання поставленої проблеми за 
допомогою мережних ресурсів, які сприяють реалізації завдань в 
управлінні проектом та організації колективної роботи, такі як: Trello, 
Kanbanchi, PodiО, RealtimeBoard.  

2. Засоби для збору даних та швидкого їх аналізу: Zoho Creator, 
Google-форми, Microsoft Forms тощо. Такі інтернет-ресурси після 
реєстрації дають можливість створювати запитання різних типів: текст, 
текст абзацу, множинний вибір, прапорці, виберіть зі списку, шкала, 
сітка тощо, та надсилати форму поштою, або ділитися за допомогою 
лінку.  

3. Засоби для графічної інтерпретації інформації: Lucidchart 
Diagrams, Gliffy, Creately, Cacoo. 

4. Засоби для створення презентаційних матеріалів за допомогою 
інформаційних плакатів, які можна створити за допомогою ресурсів 
мережі Інтернет таких як: Piktochart, Infogr.am, Easel, PowerBi. 

5. Засоби для хронологічного представлення матеріалів за 
допомогою ресурсів: Timerime, Timetoast. 

6. Засоби для представлення класифікацій, ідей, структур за 
допомогою ментальних карт, які можна створити на ресурсах: Mindomo, 
Mindmeister, Bubbl. 

Отже, основуючись на результатах досліджень (Сисоєва, 2013) і 
власному досвіді магістерської підготовки студентів зазначимо, що 
система такої підготовки повинна мати випереджувальний характер, 
адже саме магістри повинні стати каталізаторами освоєння нових 
наукоємних технологій, інноваційного розвитку виробництва, носіями 
інноваційної культури та інноваційної освіти тощо. Проведене 
дослідження уможливило виділення перспектив: 

1. Започаткування й проведення науково-методичної школи з 
розвитку цифрової компетентності магістрантів природничих 
спеціальностей. 

2. Уточнення структури цифрової компетентності магістрантів 
природничих спеціальностей, моніторинг її сформованості відповідно до 
визначених складників. 

3. Організація та проведення серії майстер-класів «Використання 
цифрових засобів в умовах вищої школи». 
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Прошкін В. В. Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх 

магістрів природничих спеціальностей засобами цифрових 
технологій 

У статті окреслено відмінність програм магістерської підготовки, 
що полягає у їхній глибокій орієнтації на фундаментальні знання, 
спрямованості на інноваційну діяльність, у тому числі в науковій галузі. 
З’ясовано, що підготовка магістрів природничих спеціальностей є 
багатофакторним процесом, що вимагає інтеграції наукових підходів, 
зокрема системного, синергетичного, аксіологічного, компетентнісного 
та акмеологічного. Виділено принципи (проблемності, системності, 
фундаменталізації, вapіaтивності, слідування), характеристики, форми, 
методи, засоби магістерської підготовки студентів. 

Подано результати дослідження «Компетенції викладачів вищої 
школи в добу змін», які були отримані науковцями Київського 
університету імені Бориса Грінченка при виконанні міжнародного 
проекту Вишеградського фонду. Представлено позитивний зарубіжний 
досвід магістерської підготовки. Наведено приклади позитивного досвіду 
Київського університету імені Бориса Грінченка щодо підвищення рівня 
цифрової компетенцій викладачів і студентів як запоруки використання 
цифрових технологій в освітньому процесі. 

Виділено цифрові ресурси, які варто використовувати в контексті 
соціально-гуманітарної підготовки майбутніх магістрів природничих 
спеціальностей: засоби для створення спільних документів, засоби для 
збору даних та швидкого їх аналізу, засоби графічної інтерпретації 
інформації, засоби для створення презентаційних матеріалів, засоби для 
хронологічного представлення матеріалів, засоби для подання 
класифікацій, ідей, структур. 

Ключові слова: соціально-гуманітарна підготовка, майбутній 
магістр, природничі спеціальності, цифрові технології, професійна 
освіта. 
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Прошкин В. В. Социально-гуманитарная подготовка будущих 
магистров естественных специальностей средствами цифровых 
технологий 

В статье представлены отличия программ магистерской 
подготовки, которые заключаются в глубокой ориентации на 
фундаментальные знания, направленности на инновационную 
деятельность, в том числе в научной отрасли. Выявлено, что подготовка 
магистров естественных специальностей является многофакторным 
процессом, требующим интеграции научных подходов, в частности 
системного, синергетического, аксиологического, компетентностного и 
акмеологического. Выделены принципы (проблемности, системности, 
фундаментализации, вapиaтивности, следования), характеристики, 
формы, методы, средства магистерской подготовки студентов. 

Представлены результаты исследования «Компетенции 
преподавателей высшей школы в эпоху перемен», которые были 
получены учеными Киевского университета имени Бориса Гринченко 
при реализации международного проекта Вышеградского фонда. 
Представлено положительный зарубежный опыт магистерской 
подготовки студентов. Наведены примеры положительного опыта 
Киевского университета имени Бориса Гринченко по повышению уровня 
цифровой компетентности преподавателей и студентов как основы 
использования цифровых технологий в образовательном процессе. 

Выделены цифровые ресурсы, которые следует использовать в 
контексте социально-гуманитарной подготовки будущих магистров 
естественных специальностей: средства для создания совместных 
документов, средства для сбора данных и быстрого их анализа, средства 
для графической интерпретации информации, средства для создания 
презентационных материалов, средства для хронологического 
представления материалов, средства для представления классификаций, 
идей, структур. 

Ключевые слова: социально-гуманитарная подготовка, будущий 
магистр, естественные специальности, цифровые технологии, 
профессиональное образование. 

 
Proshkin V. Social-Humanitarian Training of Future Masters of 

Natural Specialties by Means of Digital Technologies  
The article outlines the difference between master’s degree programs, 

which is their deep focus on fundamental knowledge, focus on innovation, 
including the scientific field. It has been found that the training of masters of 
natural specialties is a multifactorial process that requires the integration of 
scientific approaches, including systematic, synergistic, axiological, 
competence and acmeology. Principles (problem, systematic, 
fundamentalization, variativity, following) characteristics, forms, methods, 
means of master’s training of students are distinguished.  
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The results of the study “Competencies of higher school teachers in the 
age of change”, which were obtained by scientists of the Borys Grinchenko 
Kyiv University during the implementation of the international project of the 
Visegrad Fund, are presented. Positive foreign experience of master’s training 
is presented. The examples of the positive experience of the Borys Grinchenko 
Kyiv University in raising the level of digital competences of teachers and 
students as a guarantee of the use of digital technologies in the educational 
process are given. 

The digital resources that should be used in the context of socio-
humanitarian training of future masters of natural specialties are highlighted: 
means for creating joint documents, means for data collection and rapid 
analysis, means of graphical interpretation of information, means for creating 
presentation materials, means for chronological presentation of materials, 
means for presenting classification, ideas, structures. 

Key words: social-humanitarian training, future master, natural 
specialties, digital technologies, professional education. 
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ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ НАОЧНИХ ЗАСОБІВ  

У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ТЕХНОЛОГІЙ МЕДИЧНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ 

 
Однією з основних частин інтегральної компетентності фахівця з 

технологій медичної діагностики та лікування є здатність розв’язувати 
складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми при виконанні 
досліджень у лабораторіях різного профілю, інтерпретації результатів 
цих досліджень (Про затвердження стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування», 
2018). Відповідно, інтегральна компетентність включає формування 
базових компетентностей фахівців, таких як здатність інтерпретувати 
результати, розуміючи взаємозв’язок між результатами аналізу, 
діагнозом, клінічною інформацією і лікуванням, та застосовувати 
навички наукового дослідження для аналізу, оцінювання або розв’язання 
медико-біологічних проблем. Однією з основних умов успішного 
формування зазначених компетентностей є оволодіння студентом 
навичками коректного встановлення причинно-наслідкових зв’язків при 
оцінці взаємодії об’єктів в медико-біологічних системах.  

Дидактичним основам формування навичок абстрактного 
просторового мислення та навичок коректного розуміння причинно-
наслідкових зв’язків присвячено достатня кількість педагогічних праць: 
І. Малайфік (2015), Н. Мойсеюк (2009), І. Зайченко (2009), 
П. Підкасистий (2015) та ін. При цьому завжди зазначалася особлива 
роль наочності для успішного оволодіння навчальним матеріалом. 
Однак, стосовно медичної галузі такі дослідження є несистемними і 
мають доволі прикладний та вузько-спеціалізований характер. Тому 
основною метою статті став розгляд підходів до класифікації наочних 
засобів у підготовці майбутніх фахівців з технологій медичної 
діагностики та лікування з урахуванням існуючих в медицині уявлень 
про фундаментальні медико-біологічні закономірності. 

Спроможність виявляти корелятивні причинно-наслідкові зв’язки 
базується на основі об’єктивного уявлення про медико-біологічні об’єкти 
та їх просторово-часову мінливість та взаємодію. Стосовно медичної 
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галузі у студента необхідно сформувати об’єктивні уявлення про 
зовнішні характеристики медико-біологічних об’єктів (тобто 
морфологію), внутрішню будову об’єктів – анатомію, гістологію, 
цитологію тощо, а також генотипічну та фенотипічну обумовленість змін 
цих об’єктів в часі. Окрім того, фахівець ТМДЛ повинен мати істинні 
уявлення про механізми просторово-часової взаємодії об’єктів медико-
біологічних систем (тобто поняття про функцію), як в умовах норми 
організму, так і при розвитку патології. Тільки за таких умов можлива 
реалізація основної мети медичної діагностики – виявлення причини та 
механізму патології, встановлення патологічних наслідків, оцінка 
ступеня їх важкості, провадження відповідної схеми лікування з 
необхідною своєчасною корекцією та можливістю прогнозування 
реконвалесценції. 

Така складна та багатокомпонентна модель базових 
компетентностей фахівця в області ТМДЛ вимагає формування (ще на 
стадії навчання студента), особистісних здібностей до уявного 
абстрактного моделювання як самих медико-біологічних об’єктів, так і їх 
взаємодії у просторі і часі. У повсякденній медичній практиці це 
реалізується в об’єктивному, істинному уявленні фахівця про будову і 
функції органів, систем органів та організму в цілому, принципів 
регуляції та підтримки гомеостазу, закономірностей існування у 
середовищі та взаємодії з його чинниками, механізмами розвитку 
патології тощо. 

У системі сучасної підготовки фахівців значна роль у формуванні 
навичок мисленого моделювання об’єктів та механізмів їх взаємодії у 
просторі-часі належить засобам наочності, які за останнім часом швидко 
модернізуються та функціонально-технічно удосконалюються. 
Значущість засобів наочності, перш за все, зумовлена вже 
вищезазначеною специфікою, багатокомпонентністю та функціональною 
складністю медико-біологічних систем, що робить їх неосяжними для 
цілісного сприйняття, та досконалого осмислення в усьому різноманітті 
характеристик та проявів. Тому сформувати уявлення про такі системи 
можна тільки через аналітичне абстрактне моделювання, що і є основною 
сутністю створення будь-якого засобу наочності. Саме процес 
аналітичної абстракції, що забезпечує спрощення та ефект акценту на 
значущих характеристиках дає можливість ефективного осмислення 
істинної, об’єктивної суті медико-біологічних об’єктів та систем в їх 
просторово-часовому розвитку. 

Розглядаючи наочні засоби навчання, неможливо не торкнутися 
проблеми їх класифікації, яка, на наш погляд, є досить важливою 
проблемою у педагогіці, зокрема педагогіці медицини. У сучасній 
педагогіці існує безліч різноманітних класифікацій наочних засобів 
навчання заснованих на різних критеріальних підходах (Романюк, 2017). 
Загальної всеосяжної та узгодженої науковою спільнотою класифікації 
наочних засобів навчання у доступних нам джерелах ми не знайшли. 
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Можна припустити декілька причин такого різноманіття класифікацій, а 
іноді ще й їх неузгодженості.  

Першою причиною є те, що сучасні наочні засоби навчання 
здебільшого базуються на використанні сучасних технічних засобів 
навчання. Тому на практиці дуже чітко відстежується тенденція 
абсолютного синтезу та інтеграції технічних засобів та деяких наочних 
засобів навчання. Найяскравішим прикладом є об’ємні моделі, які у 
сучасних умовах найдоцільніше згенерувати програмними засобами 
комп’ютерної техніки (3D моделювання) і демонструвати за допомогою 
мультимедійних електронно-обчислювальних засобів. І якщо об’ємні 
моделі ще використовуються як окремі спеціально виготовлені предметні 
засоби у викладанні медико-біологічних дисциплін (наприклад муляж), 
то поняття фотографії, як процесу створення двомірної проєкції 
(зображення) при реєстрації оптичного випромінювання за допомогою 
світлочутливого фотоматеріалу з його подальшою хімічною обробкою на 
сучасному етапі розвитку технологій майже не використовується. 
Сучасна фотографія створюється на основі реєстрації світлового 
випромінювання полупровідниковим перетворювачем з подальшою 
програмною обробкою за допомогою електронно-обчислювальної 
техніки. Теж саме стосується і створення сучасних фільмів (відеоряду, 
відеограми). Більш того, якщо електронну фотографію ще можна 
матеріалізувати поза електронно-обчислювальною технікою – наприклад 
роздрукувати, то відеопродукція завжди візуалізується тільки завдяки 
реалізації програмно-електронного коду і демонструється переважно за 
допомогою електронно-обчислювальної техніки (комп’ютерні проєктори 
та монітори, планшети, смарт-телевізори тощо). Тобто деякі сучасні 
наочні засоби нерозривно асоційовані з технічними засобами навчання і 
не можуть використовуватися окремо або таке використання недоцільно. 
Можемо припустити, що саме така тенденція сучасного технічного 
розвитку дає можливість деякім авторам відносити технічні засоби 
навчання до одного з видів наочних засобів навчання (Підкасистий, 
2015). В протилежність деякі автори все ж таки чітко розрізняють 
технічні засоби навчання та наочні засоби навчання, мотивуючи це тим, 
що безпосередньо технічний засіб не є джерелом інформації (Терещенко, 
Романов & Козинець, 2006). На нашу думку, ці автори також мають 
деяку рацію, тому що інформація дійсно зберігається у файлах – по суті, 
це програмний код. І хоча ця інформація не може бути повністю 
відчужена від електронно-обчислювальних засобів та відтворюватися за 
допомогою інших видів технічних засобів, але інформація може 
передаватися від одного конкретного електронно-технічного засобу до 
іншого.  

Ще більша невизначеність класифікації наочності спостерігається 
при розгляді комп’ютерних програм. З одного боку комп’ютерні 
програми беззаперечно виконують функції наочності (на теперішній час 
це одні з самих ефективних засобів наочності) (Буйницька, 2012). З 
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іншого боку, вони є невід’ємною частиною технічних засобів навчання 
(комп’ютерів) і не можуть використовуватися окремо один від одного, 
але в той же час за своєю сутністю взагалі являють собою специфічний 
вид кодованої інформації (SO/IEC/IEEE 24765:2010, 2010). Тому 
більшість авторів класифікують комп’ютерні програми у відповідності 
до дидактичних задач наукового дослідження або виділяють в окрему 
групу засобів або ж взагалі уникають питання класифікації (Андресен, 
Бринк, 2007; Краюшкин, Перепёлкин, Александрова, Ефимова & 
Фёдоров, 2012). 

Зазначені проблеми класифікації можливо пов’язані з відсутністю 
чіткого та загальноприйнятого науковою спільнотою визначення, що є 
другою методологічною проблемою впровадження наочних засобів. 
Більшість дефініцій засобів наочності визначають призначення та 
перелічують їх, але одночасно вони уникають визначення самої сутності 
засобів наочності (Зайченко, 2009). 

Третьою проблемою є невідповідність швидкості розвитку 
технічних засобів від яких залежать еволюція й самих наочних засобів та 
швидкість впровадження цих новітніх технічних досягнень у практичну 
педагогіку на основі науково обґрунтованих педагогічних методик та 
технологій. Одним з індикаторів такої розбіжності є те що і досі у 
підручниках з педагогіки центральними засобами наочності які 
підлягають класифікації виступають діафільми, діапозитиви, плакати, 
кінофільми, епіпосібники (Малайфік, 2015; Мойсеюк, 2009) та інші 
засоби наочності які в повсякденній педагогічній практиці вже замінені 
на програмні аналоги. 

Якщо ж говорити про класифікації наочності (засобів наочності) у 
відповідності до дидактичних потреб підготовки фахівця технологій 
медичної діагностики та лікування, то перш за все необхідно спиратися 
на вже вищезазначені уявлення, які потрібно сформувати. Це об’єктивні 
уявлення про структуру медико-біологічного об’єкту (морфологія, 
анатомія, гістологія тощо), функція в умовах гомеостазу (взаємодія 
медико-біологічних об’єктів в системі та їх просторово-часові зміни) і 
останнє фундаментальне уявлення, яке має безпосереднє значення для 
формування фахівця-лікаря, – функція при розвитку патології (взаємодія 
медико-біологічних об’єктів в системі в умовах розвитку патології та їх 
просторово-часові зміни, механізми руйнування та відновлення). 
Враховуючи таку логіко-структурну схему уявлень вважаємо можливим 
класифікацію за ознаками динамічності та варіативності. 

За такого підходу засоби наочності можна поділити на: 
1. Статичні: 
 2D – фотоматеріали, презентації, плоскі моделі-малюнки, 

таблиці, схеми тощо; 
 різнорідні об’ємні моделі в тому числі муляжі тощо; 
 натуральні об’єкти, демонстраційні макро- та мікропрепарати, 

наочна медична апаратура та інструментарій, реальні біологічні об’єкти. 
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2. Динамічні:  
 науково-документальні відеофільми; 
 відеофільми на основі фотореалістичної та схематичної 2D-

анімації; 
 відеофільми на основі фотореалістичної та схематичної 3D-

анімації; 
 демонстраційний експеримент; 
3. Інтерактивні:  
 електронно-програмні 2D продукти з можливістю варіативності 

параметрів та налаштувань у безпосередній взаємодії з користувачем; 
 електронно-програмні 3D продукти з можливістю варіативності 

параметрів та налаштувань у безпосередній взаємодії з користувачем; 
 демонстраційні інтерактивні макети, муляжі з аналоговим або 

програмним забезпеченням. 
Особливим предметом дискусії в медицині є проблема наочності 

пов’язана зі взаємодією студента та пацієнта при навчанні на клінічних 
базах, коли для формування у студента об’єктивного уявлення необхідна 
демонстрація клінічно значущих проявів (симптомів, синдромів тощо) 
безпосередньо на пацієнті. Враховуючи базові етико-деонтологічні 
основи медицини, слід відносити такі ситуації до методів практичного 
навчання, а не намагатися класифікувати їх як засоби наочності. 
Відповідно, у таких випадках необхідно використовувати 
методологічний апарат та дидактичні принципи, які застосовуються до 
практичних методів навчання. 

Підсумовуючи вищезазначене, варто розуміти, що представлена 
класифікація, є більш відбитком сучасної реальної педагогічної практики 
при реалізації навчання студентів у напрямі технологій медичної 
діагностики та лікування, ніж описом ідеальної педагогічної системи. 
Вона спрямована на вирішення задач, пов’язаних з формуванням 
об’єктивних уявлень про медико-біологічні об’єкти, їх істинної 
структурної сутності, взаємодії та перетворенні у просторі-часі. Для 
вирішення інших дидактичних задач, звісно, необхідна її модифікація. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у науковому 
обґрунтуванні й удосконаленні педагогічних методик з підготовки 
фахівців технологій медичної діагностики та лікування, які базуються на 
використанні наочних засобів (наочності) з точки зору домінування 
електронно-програмних методів навчання та врахування умов глобальної 
інформатизації. Особливо привабливими з дослідницької точки зору є 
дослідження в області інтерактивного програмного 3D-моделювання у 
педагогіці медицини. 
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Степаненко В. В. Підходи до класифікації наочних засобів у 

підготовці фахівців з технологій медичної діагностики та лікування 
У статті розглянуті основні підходи до класифікації наочних засобів 

у підготовці майбутніх фахівців з технологій медичної діагностики та 
лікування з урахуванням існуючих в медицині уявлень про 
фундаментальні медико-біологічні закономірності. Зазначається, що 
формування основних професійних компетентностей фахівців з 
технології медичної діагностики та лікування базуються на формуванні 
об’єктивних базових уявлень фахівця про будову і функції органів, 
систем органів та організму в цілому, принципів регуляції та підтримки 
гомеостазу, закономірностей існування у середовищі та взаємодії з його 
чинниками, механізмами розвитку патології тощо. На основі специфіки 
медичних знань був проведений аналіз основних підходів щодо 
класифікації засобів наочності. Зазначається існування різноманітних 
класифікацій наочних засобів навчання заснованих на різних 
критеріальних підходах. Також в статті розглянуті основні проблеми 
класифікації засобів наочності. Основними факторами які зумовлюють 
проблемами у підходах до класифікації засобів наочності є досить велика 
їх різноманітність, залежність та щільна функціональна інтегрованість з 
технічними засобами навчання. Представлена класифікація засобів 
наочності яка враховує специфіку медицини та найбільш відповідає 
дидактичним вимогам навчання фахівців з технологій медичної 
діагностики та лікування. Визначені основні перспективні напрямки 
майбутніх наукових досліджень, які можуть бути спрямовані на 
удосконалення педагогічних методик підготовки фахівців з технологій 
медичної діагностики та лікування. 

Ключові слова: технології лабораторної діагностики та лікування, 
засоби наочності, медична освіта. 
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Степаненко В. В. Подходы к классификации наглядных средств 
в подготовке специалистов технологий медицинской диагностики и 
лечения 

В статье рассмотрены основные подходы классификации 
наглядных средств в подготовке будущих специалистов технологий 
медицинской диагностики и лечения с учетом существующих в 
медицине представлений о фундаментальных медико-биологических 
закономерностях. Отмечается, что формирование основных 
профессиональных компетентностей специалистов технологий 
медицинской диагностики и лечения базируются на формировании 
объективных, базовых представлений специалиста о строении и функции 
органов, систем органов и организма в целом, принципов регуляции и 
поддержания гомеостаза, закономерностей существования в среде и 
взаимодействия с его факторами, механизмами развития патологии. На 
основе специфики медицинских знаний был проведен анализ основных 
подходов классификации средств наглядности. Отмечается 
существование различных классификаций средств наглядности обучения 
основанных на различных критериальных подходах. Также в статье 
рассмотрены основные проблемы классификации средств наглядности. 
Основными факторами, которые обусловливают проблемы 
классификации средств наглядности является их большое разнообразие, 
зависимость и функциональная интегрированность с техническими 
средствами обучения. Представлена классификация средств наглядности, 
учитывающая специфику медицины и наиболее соответствующая 
дидактическим требованиям обучения специалистов технологии 
медицинской диагностики и лечения. Определены основные 
перспективные направления будущих исследований, которые могут быть 
направлены на совершенствование педагогических методик подготовки 
специалистов технологий медицинской диагностики и лечения. 

Ключевые слова: технологии медицинской диагностики и лечения, 
средства наглядности, медицинское образование. 

 
Stepanenko V. Approaches to the Classification of Demonstrative 

Aids in the Training of Medical Diagnostic and Treatment Technology 
Specialists 

The article discusses the main approaches to the classification of 
demonstrative aids in the training of future in medical diagnostic and treatment 
technology specialists, taking into account the existing medical ideas about 
fundamental biomedical laws. It is noted that the formation of the basic 
professional competencies of medical diagnostic and treatment technology 
specialists is based on the formation of objective, basic representations of a 
specialist about the structure and function of organs, systems of organs and the 
body as a whole. As well as on the principles of regulation and homeostasis 
maintenance, patterns of existence in the environment and interaction with its 
factors, mechanisms of the pathology development. Based on the specifics of 
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medical knowledge, an analysis was made of the main approaches to the 
demonstrative aids classification. The existence of various demonstrative aids 
classifications based on various criteria approaches is noted. The article also 
considers the main problems of classifying demonstrative aids. The main 
factors that cause classification problems are their great diversity, dependence 
and functional integration with technical teaching aids. The classification of 
demonstrative aids is presented, taking into account the medicine specifics and 
most relevant to the didactic requirements of training specialists in medical 
diagnostic technology and treatment. The main promising areas of future 
research are identified, which can be aimed at improving pedagogical methods 
of training specialists in medical diagnosis and treatment technologies. 

Key words: technologies of medical diagnostics and treatment, visual 
aids, medical education. 
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АНАЛІЗ СТАНУ РОЗРОБЛЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО НАДАННЯ ФАСИЛІТАТИВНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ В УКРАЇНІ 
 
Процеси гуманізації сучасного суспільства та освітнього простору 

зумовили модернізацію середньої освіти в Україні, основні напрями якої 
визначено в Концепції Нової української школи. 

Одним з ключових принципів розбудови Нової школи є педагогіка 
партнерства, що розглядається в тріаді трьох учасників освітнього 
процесу: учень, учитель та батьки. Підґрунтям зазначеної педагогіки є 
саме ідея про необхідність забезпечення співробітництва між цими 
учасниками в процесі спілкування, взаємодії та співпраці, причому 
педагог виступає в ньому фасилітатором, який створює сприятливі умови 
для розвитку учня та залученню батьків до такої співпраці. Важливо 
зауважити, що якщо в традиційній парадигми шкільної освіти вчитель 
сприймається насамперед як організатор та керівник педагогічного 
процесу, а учні та батьки – як значною мірою пасивні виконавці його 
розпоряджень, то в межах теорії педагогіки партнерства кожний із 
учасників набуває статус рівноцінних суб’єктів освітнього процесу. 

Відтак професія учителя в сучасних умовах передбачає підвищення 
вимог до особистості педагога та його професійної діяльності. Нові 
виклики часу зумовили зміни в нормативних документах в галузі освіти 
та системі суспільних цінностей, що, у свою чергу, вимагає від вчених і 
практикуючих педагогів відповідних реакцій у напрямку підготовки 
студентів як майбутніх педагогів і, зокрема, забезпечення їхньої 
готовності до реалізації педагогіки партнерства на практиці.  

У світлі цього особливої актуальності набуває проблема підготовки 
майбутніх вчителів до надання фасилітативної педагогічної підтримки 
сімей в Україні. Зазначена проблема є достатньо новою для вітчизняної 
наукової думки, а тому в межах проведення сучасних досліджень не 
набувала належного рівня розробленості. Це обумовлює доцільність її 
методологічного обґрунтування та вимагає пошуку шляхів розв’язання 
на рівні педагогічної практики. 
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Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблеми педагогічної 
діяльності були висвітлені в численних трудах українських та 
зарубіжних вчених (І. Зимня, В. Золотухіна, В. Шаталов тощо) 
радянських (Ш. Амонашвілі, Ю. Бабанський, Н Кузьміна, В. Сластьонін 
та ін., Б. Блум, Д. Дьюї, К. Роджерс тощо). 

Сучасна педагогічна думка з окресленої проблеми представлена 
великою кількістю досліджень, присвячених розкриттю загальних питань 
підготовки майбутніх учителів у вищій школі та різноманітних аспектів 
професійної діяльності вчителів загалом (Т. Авксентьєва, 
Б. Гершунський, О. Грушко, А. Лісниченко, В. Кремень, О. Комар, 
Л. Коваль, Г. Черненко, М. Юзик та ін.). Висвітленню перспектив 
подальшого розвитку вищої освіти в умовах сучасних змін суспільства, 
забезпеченню гуманізації освітнього простору та реалізації сучасних 
вимог ринку праці присвячені наукові розвідки інших науковців 
(В. Андрущенко, В. Ковальчука, Л. Семенець та ін.). Названі дослідники 
також здійснили огляд теоретичних і педагогічних аспектів підготовки 
майбутніх вчителів за умови глобалізації, розкрили сутність поняття 
«новий учитель», визначили критерії професійної готовності майбутніх 
учителів. 

Проблема підготовки майбутніх учителів до здійснення 
фасилітативної взаємодії з учнями одержала широке висвітлення в 
наукових працях таких вітчизняних дослідників, як Г. Волошко, 
С. Гаркавець, О. Галіцан, С. Коломійченко, О. Фісун та ін. Предметом 
дослідження багатьох вітчизняних (А. Гельбак, Т. Гура, Н. Нестеренко, 
О. Фокша та ін.) і зарубіжних учених (А. Абдурашидов, Р. Овчарова, 
А. Москвіна, Д. Кузнецов, О. Шахматова та ін.) став також феномен 
педагогічної фасилітації. Важливі акценти в роботі з батьками учнів в 
контексті розбудови Нової української школи, компоненти готовності 
вчителя до такої роботи визначено в працях таких науковців, як 
Т. Коваль, Ж. Стельмашук, Л. Хоміч. 

Сьогодні творчого переосмислення вимагають також ідеї про 
необхідність гуманізації освітнього процесу, забезпечення супроводу 
дитини в набутті життєво важливих знань і вмінь, формування в неї 
прагнення набувати знання протягом усього життя, сформульовані ще в 
доробках відомих українських педагогів-новаторів (Х. Алчевська, 
М. Драгоманов, Г. Сковорода, В. Сухомлинський).  

На основі аналізу результатів наукових розвідок вчених, в яких 
започатковано вивчення феномену педагогічного партнерства, зроблено 
висновок про те, що у вітчизняній науці, незважаючи на велику кількість 
наукових доробок, проблема підготовки майбутніх учителів саме до 
надання фасилітативної педагогічної підтримки сімей недотстаньо 
досліджена на теоретичному та практичному рівні. Зокрема, у 
педагогічній літературі відсутність чітке однозначне тлумачення 
феномену «фасилітативна педагогічна підтримка», що зумовлює 
доцільність продовження наукового пошуку в окресленому напрямі. 
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Мета статті – визначити та проаналізувати стан теоретичної 
розробленості проблеми підготовки майбутніх учителів до надання 
фасилітативної педагогічної підтримки сімей. 

Для вирішення поставленої мети та формування основних 
положень роботи було застосовано такі загально-наукові методи: синтез, 
теоретичний аналіз науково-педагогічної літератури, дефініційний 
аналіз, узагальнення й систематизація інформації. 

Як установлено в дослідженні, сучасні процеси гуманізації освіти 
породжують соціальне замовлення на вчителя нової формації, 
конкурентного в сучасному суспільстві – гуманістично орієнтованого 
педагога, педагога-фасилітатора. Отже, сучасна модернізація освіти 
вимагає від педагога прийняти позицію фасилітатора по відношенню до 
учня та батьків. 

Для досягнення мети наукового пошуку доцільно уточнити ключові 
поняття дослідження. 

У витоків гуманістичних підходів до навчання, які передбачають 
сприйняття учасників освітнього процесу як суб’єктів, необхідність 
урахування в педагогічній взаємодії індивідуальних особливостей 
кожного з них, стояли відомі психологи гуманістичного спрямування 
Е. Берн, А. Мослоу, К. Роджерс, В. Сатир тощо. Саме один із фундаторів 
і лідерів розвитку гуманістичного напрямку в психології та педагогіці 
К. Роджерс ввів у науковий обіг поняття «фасилітація» (Роджерс, 1994). 
Зокрема, «фасилітація» в перекладі з англійської мови означає «сприяти, 
полегшувати, просувати, направляти, допомагати».  

Як установлено, К. Роджерс називав «фасилітатором» такого 
педагога, який підтримує та допомагає дитині на шляху її розвитку та 
зростання (Роджерс, 1994). Отже, педагог-фасилітатор, ураховуючи 
інтереси та здібності кожного учня, створює оптимальні умови для його 
особистісного зростання. На відміну від традиційної освітньої моделі, де 
взаємовідношення та контакт між учнем та вчителем мають схематичний 
та формальний характер, у межах системи гуманістичної освіти учень і 
вчитель завжди відкриті один до одного, а процеси взаємодії 
відбуваються за принципами глибинного спілкування між людьми 
(взаєморозуміння, прийняття, взаємодовіри, взаємоповаги) (Фісун, 2010). 

Сучасні науковці вважають, що, педагог-фасилітатор повинен мати 
три установки, надважливі для розвитку особистості учня та створення 
умов, які сприяють створенню позитивного приймаючого клімату у 
колективі: 

1. Аттрактивність – спонукання учнів привертати значну увагу 
розвитку власних здібностей, формувати в них позитивне ставлення до 
себе, адже «воно завжди пов’язане з позитивними почуттями до інших, 
емпатією, щирістю, відкритістю, конгруентністю».  

2. Толерантність – уміння бути терпимим, без упередження 
ставитися до індивідуальних особливостей (думок, поглядів, звичок) 
інших людей. 
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3. Асертивність – позитивне сприйняття, пов’язане з упевненістю у 
власних здібностях і можливостях, віра у власний потенціал (Овчарова, 
2016, с. 12). 

На думку О. Фісун, характерними ознаками вчителя-фасилітатора є 
насамперед такі: 

 сформованість у нього відповідних гуманістичних особистісних 
якостей: правдивості, щирості, довіри, емпатії, тактовності, коректності, 
тактовності, товариськості, здатності до рефлексії; 

 упевненість у потенціалі своїх учнів, у тому, що кожна дитина 
прагне до самопізнання й самореалізації. 

Важливими професійними якостями педагога-фасилітатора є також 
здатність до співпраці, прояву позитивного ставлення до діяльності й 
самореалізації людини, спроможність здійснювати внутрішній контроль, 
самодіагностику та рефлексію (Фісун, 2010). Саме сформованість у 
вчителя-фасилітатора зазначених якостей дає йому змогу успішно 
виконуватися своє основне професійне завдання, що полягає в наданні 
допомоги учневі зрозуміти та виробити свою власну позицію в житті 
шляхом організації комфортного простору взаємодії всіх учасників 
освітнього процесу.  

Як підкреслює Є. Скибицький, забезпечення в освітньому процесі 
педагогічної фасилітації дозволяє створювати комфортно-вимогливу 
атмосферу в аудиторії, мотивувати суб’єктів навчання до активної участі 
в цьому процесі, стимулювати і підтримувати потребу кожного з них в 
самоосвіті, а це, у свою чергу, активізує особистісний розвиток кожного 
учасника освітнього процесу (Скибицький, 2017).  

В нашому попередньому етапі дослідження, результати якого 
відображені в авторській статті, ми відзначили важливість забезпечення 
педагогічної фасилітації як засобу стимулювання особистісного розвитку 
учнів, та прийшли висновку, що в сучасній науковій думці немає єдино 
прийнятого визначення суті зазначеного феномену. Зокрема, у науково-
педагогічному полі педагогічну фасилітацію розглядають як: суб’єкт-
суб’єктну педагогічну взаємодію (К. Роджерс, Л. Куликова, В. Смирнов), 
двобічний процес взаємовпливу (О. Шахматова), вид педагогічної 
діяльності (С. Хілько) технологію (Е. Скибицський, Ю. Скибицька), 
уміння (А. Лісенна, Т. Філь), прогресивний метод (Т. Гура), умову 
продуктивності навчання (Г. Волошко), здатність педагога (О. Фісун), 
функцію (Ф. Мухаметзянова, Р. Хайрутдинова). 

Крім цього ми запропонували розглядати педагогічну фасилітацію 
як специфічний вид педагогічної діяльності, яка проявляться у 
стимулюванні, ініціюванні й заохочення саморозвитку і самовиховання 
суб’єктів освітнього процесу, самостійного здійснення ними навчальної 
діяльності при отриманні чітко дозованої допомоги з боку педагога 
(Трухан, 2019). 

Педагогічна фасилітація відрізняється від звичайного управління 
тим, що її методи не директивні та не виходять за рамки самоорганізації 
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навчальної діяльності. А учитель-фасилітатор ділить з учнями і з 
батьками відповідальність за освітній процес, навчальне планування, 
спосіб управління і дії, політику творіння (Овчарова, 2016). 

Під час проведення дослідження з’ясовано, що багато вчителів 
намагаються уникати тісних контактів з батьками учнів, бо не мають 
навичок справлятися з конфліктними ситуаціями, що виникають під час 
«неадекватного» сприйняття батьками інформації стосовно їхньої 
дитини. Саме тому підготовка вчителів до педагогічної взаємодії з 
батьками потребує суттєвого вдосконалення. 

Аналогічної точки зору дотримується Г. Лактіонова, яка вважає, що 
успіх проведення роботи з батьками переважною мірою залежить від 
самої особистості педагога, його професійних та людських якостей, 
уміння спілкуватися з батьками, колегами, дітьми. Ураховуючи 
постійний зв’язок професійної діяльності учителя із сімейним 
вихованням та взаємодією з батьками учнів, дослідниця пропонує на 
передній план у професійній підготовці вчителя ставити питання 
оволодіння ними знаннями з психології, уміннями й навичками 
гуманізації шкільного середовища, гармонізації його взаємодії із 
соціумом тощо (Лактіонова, 2016).  

Схожі ідеї висловлює також Н. Аннєнкова, яка пропонує 
забезпечити цілеспрямовану підготовку студентів до роботи із сім’єю 
(учнями та батьками), адже в такому випадку вона зможе забезпечити 
більш дієву підтримку індивідуального розвитку особистості 
(Аннєнкова, 2009).  

Як установлено, поняття «підтримка» введено в педагогіку 
О. Газманом та отримало широкий розвиток у роботах С. Коляденко, 
Н. Крилової та інших дослідників. Зокрема, С. Коляденко розглядає її як 
професійну діяльність педагога, що спрямована на забезпечення 
допомоги дітям у вирішенні їх проблем. У широкому соціокультурному 
контексті ідея підтримки розуміється як природний акт сприяння комусь 
в самовизначенні і самореалізації, здійснення особистісних цілей, 
пов’язаних з освітою і саморозвитком. Незабаром у науковій літературі 
було виокремлено різні види підтримки, зокрема «соціальна підтримка», 
«педагогічна підтримка», «психолого-педагогічна підтримка», 
«соціально педагогічна підтримка», «медико-психолого-педагогічна 
підтримка», «соціально-психологічна підтримка» тощо (Коляденко, 
2014). 

Зазначимо, що в контексті порушеної проблеми дослідження 
першочергова увага приділялася аналізу наукових праць, присвячених 
розкриттю різних видів підтримки, суть яких наближена до поняття 
«фасилітативна педагогічна підтримка», а саме таких: «педагогічна 
підтримка», «соціально-педагогічна підтримка», «психолого-педагогічна 
підтримка». 

За ствердженням Н. Аннєнкова, важливим показником гуманізації 
сучасної системи освіти є розширення сфери застосування педагогічної 
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підтримки до різних категорій осіб (Анненкова, 2009). Сама ідея 
педагогічної підтримки й засоби її реалізації базуються на принципах 
К. Роджерса, за якими педагог має направляти свою професійну 
діяльність саме на забезпечення сприятливих умов для особистісного 
зростання своїх вихованців, вихідною умовою якого прийняття себе 
(Сергєєва, 2015).  

Деякі дослідники (Н. Крилова, О. Газман та ін.) розглядають 
педагогічну підтримку як професійну діяльність педагогів та громадських 
установ. У такому випадку зазначене поняття використовується в сенсі 
надання адресної допомоги батькам та дитині в процесі їхньої 
життєдіяльності. Н. Аннєнкова також наголошує, що надання дієвої 
педагогічної підтримки сім’ї можливо тільки за умови тісної взаємодї 
різних суб’єктів соціуму (педагоги, психологи, соціальні працівники, 
юристи, медики та інші фахівці по роботі з дітьми) і батьків. Указаний 
аспект характеризує педагогічну підтримку сім’ї як одну з форм соціальної 
взаємодії суб’єктів освітнього простору. Заклад освіти при цьому 
розглядається як базова ланка системи педагогічної підтримки сім’ї. 
Можна також сказати, що педагогічна підтримка сім’ї є компонентом 
виховної діяльності закладу освіти, де професійно підготовлені люди 
виявляють, визначають і вирішують проблеми сім’ї (Аннєнкова, 2009). 

Однак у реальній практиці вчителями часто спрощується розуміння 
змісту поняття «педагогічна підтримка сім’ї» в силу того, що вони 
розглядають її в основному крізь призму «освітянської моделі». Як 
уточнює Н. Аннєнкова, при цьому «основний акцент робиться на 
формування свідомості батьків і залишається поза увагою цілісність їх 
особистості, можливості окремої родини у вихованні конкретної дитини» 
(Аннєнкова, 2009, с. 67). 

В процесі проведення дослідження з’ясовано, що соціально-
педагогічна підтримка розглядається вченими як особливий вид 
соціально педагогічної діяльності та трактується як система заходів, 
спрямованих на: 

 вирішення проблем членів сім’ї шляхом надання їм допомоги чи 
необхідних видів соціальних послуг; 

 створення умов, що дозволяють забезпечити соціальну 
захищеність людей (Коляденко, 2014). 

Як стверджує Н. Сергєєва, соціально-педагогічна підтримка – це 
допомога сприйняття, при якої діяльність педагога спрямована на 
стимулюванні саморозвитку й самовиховання учня та оформлюється в 
систему певних дій, об’єднаних необхідністю оптимізувати взаємодію 
кількох суб’єктів соціалізації з метою створення сприятливого 
середовища для особистості (Сергєєва, 2015). Отже, зазначена підтримка 
має відношення не тільки до освітньої царини, вона реалізується в усіх 
сферах життя сучасної людини.  

Уточнимо, що соціально-педагогічна підтримка відрізняться від 
педагогічної значно вужчим діапазоном функціонування та 
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відмінностями у функціональному призначенні. Це підтверджу аналіз 
уявлень науковців. 

Так, Н. Сергєєва у своїх наробітках пише, що педагогічна 
підтримка – це дії вчителя в закладі освіти «з надання учням 
різноманітної допомоги педагогічного характеру», у той час як 
соціально-педагогічна підтримка – це «допомога соціального педагога 
кризовим категоріям населення» (Сергєєва, 2015). 

Під час проведення дослідження також було з’ясовано, що поняття 
«психолого-педагогічна підтримка» переважно пов’язана із сім’ями, які 
виховують дітей з особливими потребами. При цьому зазначена 
підтримка сім’ї, яка має дитину з виявленими порушеннями розвитку 
(ризиком порушення) полягає в підборі адекватних способів взаємодії з 
дитиною, її виховання і навчання, корекція відхилень у розвитку. 

У науковій літературі також широко застосовується поняття 
«психолого-педагогічний супровід» як засіб організації педагогічного 
процесу в межах модернізації освіти. Зокрема, у наукових публікаціях 
Н. Степанової психолого-педагогічний супровід трактується як система 
професійної діяльності педагога, спрямованої на створення соціальних і 
психологічних умов, орієнтованих не тільки на зону актуального, а й на 
зону найближчого розвитку дитини, що допомагає успішності навчання 
та психологічного його розвитку в ситуаціях взаємодії з педагогами 
(Степанова, 2017). Взаємодіючи із сім’єю, педагог транслює її членам 
певний мінімум педагогічних знань та формує в батьках упевненість у 
своїх можливостях як учасників процесу супроводу. При цьому 
спеціаліст, допомагаючи осмислити необхідність зазначеної роботи, під 
час надання сім’ї зазначеної підтримки враховує висновки фахівців про 
те, що спільна коригувально-розвивальна діяльність, заснована на 
творчому й емоційному ставленні до дитини, дозволяє навіть при 
тривалому стресі нівелювати руйнівний внутрішній психологічний стан 
членів сім’ї, актуалізувати їхні життєві ресурси (Бородуліна, 2018). 
Очевидно, що механізм надання психолого-педагогічної підтримки сім’ї 
тісно пов’язаний з різними аспектами та завданнями забезпечення 
фасилітативної педагогічної підтримки дітей і батьків. 

На основі аналізу наукової літератури з проблеми дослідження ми 
дійшли висновку, що фасилітативна педагогічна підтримка як унікальний 
феномен та педагогічна категорії на сьогодні ще недостатньо досліджена 
науковцями. Крім того, у сучасній вітчизняній педагогічній думці не 
існує загальноприйнятого визначення цієї категорії. Однак, спираючись 
на праці дослідників досліджуваної проблеми, можна говорити, що 
вітчизняними науковцям (Г. Артюшин, М. Кабачинський) фасилітативна 
педагогічна підтримка розглядається як різновид професійної діяльності 
вчителя, яка передбачає застосування ним особливого стилю 
спілкування, прояву гуманістичної суб’єктивної позиції в освітньому 
процесі, надання адресної допомоги учням та їх батькам, забезпечення 
залучення їх до процесів цілескладання, самопізнання, контролю й 
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рефлексії власної діяльності, а це, у свою чергу, сприяє формуванню 
кожним суб’єктом взаємодії власних гуманістичних сенсів та цінностей, 
розвитку в нього потреби в саморозвитку. Варто також зазначити, що 
фасилітативна педагогічна підтримка реалізується завдяки технологіям, 
що підвищують інтерес учнів до процесу навчання, спонукають їх до 
здійснення самоосвіти й самовиховання, активізації власного 
саморозвитку, а також сприяють створенню сприятливого 
психологічного клімату в процесі навчання, простору свободи для 
прийняття рішень і розвитку особистого потенціалу кожного учасника 
освітнього процесу. При цьому фасилітативні можливості педагога нової 
формації базуються на випереджувальній, проблемній, діяльнісній, 
діалоговій, особистісно-смисловій основі (Артюшин, 2017). 

Як свідчить проведене дослідження, у Новій українській школі 
організація освітнього процесу має базуватися на засадах співробітництва, 
взаємоповаги та взаєморозуміння суб’єктів освітнього процесу. В її 
концепції зроблено акцент на різносторонніх формах спілкування, які 
передбачають спілкування з батьками, ураховуючи при цьому їхні 
індивідуальні особливості, сімейні умови тощо. Слід зазначити, що 
спілкування з батьками має бути систематичним, зміст якого повинен 
складатися з навчальної програми, результатів дітей, очікувань батьків. 
Саме знання важливих аспектів фасілітативної педагогічної підтримки 
сім’ї, її інструментів дозволяють педагогу вибудовувати довірчі відносини, 
продуктивно спілкуватися, розуміти і приймати кожну людину, 
спілкуватися на основі врахування індивідуальних особливостей 
партнерів, що допоможіть йому «бути почутим» і «чути самому», успішно 
реалізовувати цілі Нової української школи. 

Отже, під час проведення наукових розвідок визначено, що в 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів чільне місце має 
займати формування в них готовності до надання дієвої фасилітативної 
педагогічної підтримки сімей. Під цим поняттям в публікації розуміється 
компонент професійної діяльності педагога освітнього закладу, який 
полягає в цілеспрямованій, організованій, систематичній взаємодії з 
учасниками освітнього процесу за мету якої ставиться реалізація прав 
дитини на повноцінний розвиток і освіту та створення стимулюючих 
умов для розкриття соціальної активності і власного виховного 
потенціалу кожної сім’ї. Основними принципами організації 
фасілітатівно педагогічної підтримки сім’ї є суб’єкт-суб’єктні відносини, 
взаємоповага, адресність, співпраця, толерантність. 

Оскільки зміни, які відбуваються в освітньому просторі країни, є 
результатом адаптації вітчизняної освіти до європейських стандартів, 
перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо в дослідженні стану 
теоретичної та практичної розробленості проблеми підготовки майбутніх 
учителів до надання фасилітативної педагогічної підтримки сімей в 
інших країнах, зокрема в Норвегії. 
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Трухан А. В. Аналіз стану розробленості проблеми підготовки 

майбутніх учителів до надання фасилітативної педагогічної 
підтримки сімей в Україні 

Статтю присвячено питанням підготовки майбутніх вчителів до 
надання фасілітатівной педагогічної підтримки сім’ям. Проведено аналіз 
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умов формування та розвитку педагога нової формації, педагога – 
фасилітатора. Розкрито ключові поняття дослідження: фасилітатор, 
фасилитация, педагог – фасилітатор, підтримка, педагогічна підтримка. 
Акцентовано увагу на принципових психологічних якостях педагога-
фасилітатора, які сприяють підвищенню мотивації учнів і допомагають 
створювати умови для розкриття потенціалу всіх учасників освітнього 
процесу. Розроблено авторське визначення поняття «фасілітатівная 
педагогічна підтримка», проведен порівняльний аналіз різних видів 
педагогічної підтримки, практичної розробленості проблеми підготовки 
майбутніх вчителів до надання фасілітатівной педагогічної підтримки 
сімей в Україні. Доведено, що розуміння принципових аспектів 
фасілітатівной педагогічної підтримки сім’ї, її інструментів дозволить 
педагогу вибудовувати довірчі відносини, продуктивно спілкуватися, 
враховуючи індивідуальні особливості всіх учасниками освітнього 
процесу, більш успішно реалізовувати цілі Нової української школи. 

Ключові слова: фасилітатор, педагогічна фасилітація, фасилітативна 
педагогічна підтримка сімей, концепція Нової української школи, робота 
педагога з батьками. 

 
Трухан А. В. Анализ состояния разработанности проблемы 

подготовки будущих учителей к оказанию фасилитативной 
педагогической поддержки семей в Украине 

Статья посвящена вопросам подготовки будущих учителей к 
оказанию фасилитативной педагогической поддержки семьям. Проведен 
анализ условий формирования и развития педагога новой формации, 
педагога – фасилитатора. Раскрыты ключевые понятия исследования: 
фасилитатор, фасилитация, педагог – фасилитатор, поддержка, 
педагогическая поддержка. Акцентировано внимание на важных 
психологических качествах педагога-фасилитатора, которые 
способствуют повышению мотивации учащихся и помогают создавать 
условия для раскрытия потенциала всех участников образовательного 
процесса. Разработано авторское определение понятия «фасилитативная 
педагогическая поддержка», проведён сравнительный анализ различных 
видов педагогической поддержки, практической разработанности 
проблемы подготовки будущих учителей к оказанию фасилитативной 
педагогической поддержки семей в Украине. Приводится доказательство 
того, что понимание важных аспектов фасилитативной педагогической 
поддержки семьи, её инструментов позволит педагогу выстраивать 
доверительные отношения, продуктивно общаться, учитывая 
индивидуальные особенности всех участниками образовательного 
процесса, более успешно реализовывать цели Новой украинской школы. 

Ключевые слова: фасилитатор, педагогическая фасилитация, 
фасилитаивная педагогическая поддержка семей, концепция Новой 
украинской школы, работа педагога с родителями. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 2 (333), Ч. І, 2020  
 

 

195

Trukhan A. Analysis of the State of Elaboration of Thepreparing 
Future Teachers’ Problem for the Provision of Facilitated 
Pedagogicalsupport for Families in Ukraine 

The article is devoted to the issues of the preparing future teachers for 
providing facilitative pedagogical support to families. The analysis of the 
conditions of the formation and the development of a teacher of a new 
formation, a teacher – as a facilitator has been done. Key research concepts are 
revealed: facilitator, facilitation, teacher – facilitator, support, pedagogical 
support. The attention is focused on the important psychological qualities of 
the facilitator teacher that contribute to increasing student motivation and help 
to create the conditions for discovering the potential of all participants in the 
educational process. The author’s definition of “facilitative pedagogical 
support” has been developed; a comparative analysis of various types of 
pedagogical support, the practical elaboration of the problem of preparing 
future teachers for the provision of facilitated pedagogical support for families 
in Ukraine has been carried out. It is taught that understanding the important 
aspects of the facilitative pedagogical support of the family and its tools will 
allow the teacher to build trusting relationships, communicate productively, 
taking into account the individual characteristics of all participants in the 
educational process, to realize more successfully the goals of the New 
Ukrainian School. 

Key words: facilitator, pedagogical facilitation, facilitated pedagogical 
support for families, the concept of the New Ukrainian School, the work of the 
teacher with parents. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ 

ПИСЬМЕННИКІВ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 

Особистісно-компетентісний підхід до освітньої траєкторії, 
викликаний необхідністю модернізації сучасної освіти в Україні, 
направлений на формування в її здобувача інтелектуального потенціалу, 
здатного до постійного самовдосконалення й пошуку адекватного 
вирішення поставлених завдань. Власне, такі ж виклики стоять наразі й 
перед початковою шкільною ланкою.  

Державний стандарт початкової освіти окреслив вимоги до 
обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти, основу яких склали 
ключові компетентності: мовно-літературна, комунікативна, 
математична, природничо-технологічна, інноваційна, екологічна, 
інформаційно-комунікаційна, громадянсько-соціальна, культурна, 
фінансова тощо. Одним із знакових спільних умінь із зазначених 
компетентностей є уміння висловлювати власну думку й здатність 
логічно її обґрунтовувати. Окрім цього на рівні формування культурної 
компетентності окреслено уміння творчого самовираження та повага до 
національної та світової мистецької спадщини (Державний стандарт 
початкової освіти, 2020). Ці уміння формуються зокрема у процесі 
роботи над текстами на заняттях філологічного циклу, де з-поміж 
можливих форм роботи виокремлюються робота над інтерпретацією 
художнього тексту й ознайомлення з біографією письменника, адже за 
сучасними шкільними програмами результати навчання читання для 
початкової школи передбачають, що здобувач початкової освіти 
повинен: 

 знати прізвища, ім’я українських письменників-класиків (Тарас 
Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леонід 
Глібов та інш.), а також тих письменників, із творами яких неодноразово 
зустрічалися під час навчання; 

 знати сюжети 6-7 фольклорних казок, а також літературних 
творів, прізвища та імена їх авторів; 

 вміти назвати основні теми дитячої літератури; 
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 усвідомлювати взаємозв’язки: письменники – теми, письменник 
– жанр, розуміти письменника як талановиту людину; 

 знати біографії, автобіографії письменників, які призначені для 
молодших школярів (Типова освітня програма, розроблена під 
керівництвом Савченко О.Я., 2020). 

Як бачимо, важливою складовою формування літературної 
компетентності здобувачів освіти початкової шкільної ланки є вивчення 
(хоча й фрагментарне) біографії класиків і сучасників. Життєпис 
письменника – це своєрідне уособлення часу, тобто віхи «дорослішання» 
людства, набуття ним культурного, мистецького досвіду, без якого 
неможливий зв’язок поколінь. Крім того, саме знайомство дитини з 
видатними представниками формує глибокі патріотичні почуття, в 
основу яких покладена співпречасність юного громадянина до здобутків 
свого народу. З цього приводу Іван Франко зазначав, що генії, обранці 
долі, великі і оригінальні в щасті та стражданні, а життєпис корифеїв 
дасть змогу увійти в таємниці духа їхньої епохи, бо саме в них він 
міститься (Савченко, 1997, с. 4–5). 

Серед завдань, які реалізовуються під час вивчення біографічного 
матеріалу, маємо особливо звернути увагу на виховне, оскільки саме у 
процесі знайомства з видатною людиною відбувається естетичний 
розвиток особистості дитини, формується одна з провідних цінностей – 
бажання самовдосконалення та наслідування позитивного прикладу, 
адже «за читацькою цікавістю до біографії завжди стоїть потреба 
побачити красиву й багату людську особистість» (Лотман, 2020). 

Мета статті – розглянути принципи й прийоми вивчення біографії 
письменників у початковій ланці загальної середньої освіти, окреслити 
можливі адекватні шляхи ознайомлення здобувачів початкової освіти з 
літературним процесом через вивчення окремих постатей мистецтва. 

При вивченні біографій видатних представників культури і 
мистецтва вирішується цілий комплекс освітньо-виховних завдань. 
Ґрунтовне знайомство з біографією митця відбувається на уроках 
літератури в середній ланці шкільної освіти, про що, власне, свідчать 
дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців В. Андрусенко, 
Н. Волошиної, О. Демчука, В. Дробота, В. Захарової, С. Жили, І. Каплан, 
С. Кравчук, Л. Овдійчук, Є. Пасічника, С. Привалової, Б. Степанишина, 
Н. Супринової, Г. Токмань Н. Фіщенко. Питання про те, яке місце 
повинна займати біографія письменника на уроках літературного 
читання в початковій школі під час знайомства з художніми текстами, є 
об’єктом уваги й суперечок педагогів-словесників і методистів. Зокрема 
Л. Бєленька, З. Гріценко, О. Джежелей, С. Єршова, М. Качурін, 
Я. Кодлюк, В. Мартиненко, А. Мовчун, В. Науменко, Г. Одинцова, 
Л. Сараскіна, Н. Свєтловська, В. Стоюнін, Л. Стрєльцова, 
І. Ходорківський, М. Шістерон осмислювали проблему введення 
біографії письменників як елементу глибшого тлумачення тексту, 
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розуміння його художньо-естетичної вартості в контекст уроку 
літературного читання в початкових класах. 

Звичайно, у початкових класах закладається фундамент, на якому 
будується інтерес дитини до подальшого знайомства з літературою, у 
тому числі інтерес до осіб, які створили українську культуру й стали 
окрасою вітчизняного красного письменства, а також вивели його на 
загальноєвропейський мистецький простір. Такі знання стають 
підґрунтям для формування основних громадянських якостей 
особистості, дозволяють дитині продивитися на мистецький процес як на 
живий організм, усвідомити роль сучасників у становленні культури.  

Методика ознайомлення дитини з біографією письменника 
виробила прийоми й окреслила шляхи, які повинні допомогти уникнути 
одноманітності й нецікавості такого знайомства, адже кожен дотик до 
життя і творчості видатної особи для молодшого школяра має бути 
захопливою подією, емоційно насиченим відкриттям. Тому доволі 
важливо шукати нестандартні форми проведення занять, на яких 
відбуватиметься вивчення життя письменників.  

Основними традиційними принципами організації процесу 
вивчення біографії у шкільному курсі є принципи концентризму й 
лінійності. Концентрична побудова матеріалу передбачає певний 
накопичувальний ефект знайомства з фактами життя митців, тобто те, що 
вивчалося у молодших класах згодом, у середній та старшій ланці, 
повторюється, але з різним ступенем заглиблення в матеріал. Початковий 
етап вивчення начального матеріалу характеризується особливим 
чуттєвим сприйняттям, накопиченням окремих відомостей. Під час 
наступного етапу повторюваний матеріал ускладнюється іншими 
відомостями й набуває систематичності, теоретичної узагальненості 
(Изучение биографии писателя в школе: Пособие для учителя, 1988, 
с. 56). Тобто в початкових класах відбувається перше, фрагментарне, 
знайомство з письменником, яке має бути настільки цікавим, щоб 
викликати в дитини захоплення особистістю майстра слова або 
запам’ятатися в аспекті його значимості для культурного життя країни. 
Таке, хоча й побіжне, вивчення життєпису вітчизняних й зарубіжних 
письменників дозволить здобувачам початкової освіти створити певну 
мистецьку мапу світу, в якій творчий процес не буде безликим, але, 
навпаки, представлений строкатою багатоликою й цікавою когортою 
особистостей. 

Для здійснення взаємозв’язку вивчення біографії письменника з 
його творчістю рекомендується використовувати дидактичний принцип 
лінійності, коли творча постать митця розглядається у процесі 
безпосереднього вивчення його текстів. При цьому вивчається біографія 
уся й зразу під час роботи над творами, з тією глибиною, що необхідна 
для саме для розуміння всіх нюансів інтерпретованого тексту.  

Крім того методика вивчення життєпису митця ґрунтується на 
таких загальних принципах: 
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 принципі історизму, який передбачає осмислення постаті 
письменника як представника певної історичної доби й певної країни;  

 принципі актуальності, який має будуватися як узагальнення, що 
ґрунтується на достовірних фактах, й тут слід наголошувати на подіях, 
які були визначальними для становлення особистості митця, знакові 
повороти долі;  

 принципі психологізму, сутність якого полягає у висвітленні 
проблеми розкриття внутрішніх мотивів вчинків автора, переживання 
життєвих подій, провідні риси характеру, почуття і думки, що були 
реакцією на світ;  

 принципі естетизму, який пояснює сутність творчої лабораторії 
митця (Кафлик, Куц, 2020).  

Поза сумнівом, ознайомлення дітей із біографією письменника – 
процес пропедевтичний, проте розповідь про яскраві події життя митця 
сприятиме зацікавленню молодших школярів уславленою особистістю, 
що допоможе не тільки створити цілісну історичну картину минувшини 
або сучасності, але й створить позитивний приклад для наслідування. 

Навчальні програми для підготовки здобувачів початкової освіти не 
спрямовують учителя на монографічне вивчення біографії письменників, 
що, власне, й зумовлює відсутність ґрунтовних методичних розробок 
викладання життєпису видатних осіб культури. Це дає змогу вчителю 
довільно обирати методику ведення роботи над яскравими подіями життя 
видатних людей, при цьому добираючи адекватні прийоми, методи й 
шляхи. У цьому аспекті, а також враховуючи психологічні особливості 
дітей молодшого шкільного віку, методично виправданим буде розповідь 
про дитячі роки, цікаві неординарні випадки життя, що спровокують 
цікавість до видатної персони, створить певну інтригу щодо майбутнього 
вивчення художнього тексту. Цікавість у дітей можуть викликати факти, 
що пояснюють процес творчості: як народжується твір, що відчуває 
автор у момент його творення, а також історія імені автора (справжнє або 
псевдонім) тощо. Особливий смак біографічна історія набуває, коли 
дитина дізнається не тільки про позитивні якості письменника, але й про 
негативні риси характеру, вчинки, особливі звички. 

Біографія як жанр є складним для сприйняття, оскільки від цього 
жанру читач очікує наукової точності, чарівної правдивості белетристики 
й повчальності історії (Граник, Концевая, 2006, с. 214).  

Біографія – життєпис якої-небудь людини (Словник іншомовних 
слів, 2020). Крім біографії до життєписної белетристики також відносимо 
автобіографію, біографічне оповідання, біографічна довідка, художня 
біографія тощо. 

Різновидом біографії є текст написаний від першої особи – 
автобіографія – літературний жанр, головним героєм якого (в 
літературному сенсі) є сам автор; основа автобіографістики, що включає, 
крім автобіографії, мемуари (спогади), щоденники, почасти й 
листування, а також автобіографічні художні твори. Усе це можна 
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означити терміном «автобіографізм», тобто тією особливістю, що 
полягає в наповненні твору фактами з власного життя письменника. Як 
жанр, автобіографія у літературі дуже поширений і має давню історію. 
Однак на відміну від щоденника та мемуарів, автобіографія 
зосереджується на житті самого автора, тоді як перші більше уваги 
приділяють спогадам про людей, з якими письменник зустрічався. 
подіям, свідком яких був. Автобіографії притаманно узагальнювати події 
та факти власного життя та підпорядковувати їх певній художній 
концепції, що надає творові ідейно-художньої цілісності. Виняткова роль 
автобіографії у збереженні історичної пам’яті, у самопізнанні людини та 
нації (Биографическая книга: Проблемы и трудности жанра, 1977, с. 8). 

Існують такі форми знайомства з біографічними та історико-
біографічними матеріалами для здобувачів освіти початкової шкільної 
ланки: розповідь учителя, розповідь на основі наглядності (презентації, 
тематичні журнали, виставки світлин тощо), кіно урок, бесіда, 
літературна екскурсія (до музею письменника або заочна) (Демчук, 2002, 
с. 12). Крім цього можна використовувати вивчення біографії митців як 
один із способів вирішення проблеми читання, яка наразі є достатньо 
актуальною. 

Працюючи над біографічніми відомостями про автора методично 
виправданим буде структурування матеріалу за такою схемою: 
письменник – автор, письменник – людина, письменник – культурний 
діяч, і, можливо, письменник – політичний діяч. Особливості вивчення й 
сприйняття цієї теми здобувачами початкової освіти вимагає особивої 
стратегії організації матеріалу (за Л. Сараскіною та Л. Стрєльцовою): 

 бесіда про твір з «виходом на автора», яка передбачає вміння 
виявити авторське відношення до відображеного, авторський настрій та 
образ думок; 

 формування перших уявлень про автора – письменника на 
матеріалі декількох його творів; вміння відповісти на запитання: про що 
та на які теми пише цей письменник; як він про це пише; 
найулюбленіший герой автора в його творах. Формування перших 
уявлень про письменника передбачає також вміння побачити загальне в 
різних творах одного письменника (тема, герой, відношення); вміння 
побачити загальне та відмінне в розкритті однієї теми в різних 
письменників, вміння дати письменнику загальну оцінку, яка ґрунтується 
на читанні та обговоренні творів (ім’я, час життя, перше враження від 
прочитаного, тематика його творів, герої, загальний настрій); поступове 
розширення уявлень про письменника; створення «каталога відгуків» про 
письменників, відомих дітям; вміння відповісти на запитання: хто пише 
про тварин, про природу, про дітей (Сараскина, 1981, с. 68). 

Матеріали життєвого шляху письменника можуть сприяти 
формуванню в молодших школярів моральних якостей – повага до праці, 
любов до рідного краю, свого народу, мови, чесність, принциповість, 
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гуманність. Вішити таке завдання допоможуть інноваційні підходи до 
проведення уроку, який називають нестандартним: 

 уроки-подорожі, що дають можливість відправитися в епоху, яку 
жив і творив великий художник, подорожуючи за ним місцями, які 
надихали його на творчість, де жив, страждав, боровся тощо; 

 урок-рольова гра; 
 урок-казка; 
 урок-вистава, в якому інсценуються епізоди з життя 

письменника; 
 урок мудрості, сповіді, на якому мають бути зачитані афоризму 

або цікаві роздуми письменника; 
 урок-«телеміст»; 
 урок-інтерв’ю, що в ігровій манері дозволить поставити перед 

автором питання від «журналістів», з’ясувавши ті моменти життя і 
творчості, які будуть цікавити дітей; 

 урок-творча майстерня. Майстерня – це саме та форма роботи, 
яка є саме такою технологією, яка матиме стимулюючий вплив на 
розвиток інтересу дитини до знакових особистостей для країни, 
зацікавленню особою митця, вивченню його особливого творчого почерку. 

Під час вивчення біографії письменників також бажано 
використати технічні засоби навчання, кінофільми, діафільми та 
навчальне телебачення. Крім навчальних і хронікально-документальних 
фільмів, учитель може звертатися і до фільмів ігрового характеру, в яких 
образи письменника та його сучасників створюються акторами. Перегляд 
фільму завершується бесідою про письменника, його характер, думки, 
значення для розвитку культури і мистецтва тощо. 

Отже, вивчення біографії видатних митців – надзвичайно цінний 
для осмислення матеріал, бо спирається на світоглядні, морально-етичні 
й національні аспекти. Елементи біографічного матеріалу, що 
пропонуються до вивчення в початкових класах, є благодатним 
підґрунтям для самовиховання й становлення громадянина з чіткою 
програмою людинознавчого й народознавчого спрямування. 

До того ж першорядним завданням вчителя під час вивчення 
біографії є ефект «присутності», коли завдяки методично грамотному 
доборові методів, прийомів, а також матеріала діти відчувають митця як 
близьку, цікаву й непересічну особистість, але тим більше – людину. 
Головними методами викладання біографії є кілька різновидів художньої 
розповіді, проте обов’язковим і доцільним є застосування різноманітних 
активних та інтерактивних методів та прийомів, а також засобів навчання, 
що можуть зробити цей етап по-справжньому цікавим для учнів. 

Методика викладання біографії постійно вдосконалюється, 
вводяться нові методи, засоби та прийоми, покликані покращити його, 
зробити цікавішим та ефективнішим, що обґрунтовує перспективність 
подальших досліджень даної теми. 
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Цалапова О. М. Методичні аспекти вивчення біографії 

письменників у початкових класах 
Стаття розкриває проблему ознайомлення здобувачів початкової 

світи з елементами біографії письменників, твори яких хрестоматійно 
представлені в навчальній програмі літературної освіти. Опираючись на 
наукові й науково-методичні роботи вітчизняних і зарубіжних 
дослідників, розглянуто методику студіювання біографії письменників, 
зокрема, традиційні прийоми й методи роботи з таким жанром на уроках 
у початкових класах, а також окреслено шляхи, які дозволяють уникнути 
одноманітності й нецікавості, адже кожен дотик до життя і творчості 
видатної особи для молодшого школяра має бути захопливою подією, 
емоційно насиченим відкриттям. 

У тексті статті осмислені принципи організації роботи з фактами 
біографії у шкільному курсі початкової школи. Зокрема, особлива увага 
сконцентрована на принципах концентризму й лінійності. Зауважено, що 
для початкової ланки середньої освіти більше прийнятна концентрична 
побудова матеріалу, оскільки передбачає певний накопичувальний ефект 
знайомства з фактами життя митців. Також увагу зосереджено й на 
інших вагомих принципах вивчення життєпису письменників: принципі 
історизму, принципі актуальності, принципі психологізму, принципі 
естетизму. 

Крім цього, подано характеристику основних шляхів ознайомлення 
дітей із біографічними та історико-біографічними матеріалами: розповідь 
учителя, розповідь на основі наглядності (презентації, тематичні 
журнали, виставки світлин тощо), кіно урок, бесіда, літературна 
екскурсія. Крім цього можна використовувати вивчення біографії митців 
як один із способів вирішення проблеми читання, яка наразі є достатньо 
актуальною. Також обґрунтовано необхідність використання 
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нестандартних підходів до вивчення біографічних матеріалів: урок-
подорож, урок-рольова гра, урок-казка, урок-вистава, урок мудрості, 
сповіді, урок-«телеміст», урок-інтерв’ю, урок-творча майстерня тощо. 

Також зазначено, що вивчення біографії видатних митців – 
надзвичайно цінний для осмислення матеріал, бо спирається на 
світоглядні, морально-етичні й національні аспекти. 

Ключові слова: біографія, автобіографія, принцип, методика, 
початкова школа. 

 
Цалапова О. Н. Методические аспекты изучения биографии 

писателей в начальных классах 
Статья раскрывает проблему ознакомления соискателей начального 

образования с элементами биографии писателей, произведения которых 
хрестоматийно представлены в учебной программе литературного 
образования. Опираясь на научные и научно-методические работы 
отечественных и зарубежных исследователей, рассмотрена методика 
изучения биографии писателей, в частности, традиционные приемы и 
методы работы с этим жанром на уроках в начальных классах, а также 
намечены пути, позволяющие избежать однообразия и неинтересности, 
ведь каждое прикосновение к жизни и творчеству выдающейся личности 
для младшего школьника должно быть увлекательным событием, 
эмоционально насыщенным открытием. 

В тексте статьи осмыслены принципы организации работы с 
фактами биографии в школьном курсе начальной школы. В частности, 
особое внимание сконцентрировано на принципах концентризма и 
линейности. Замечено, что для начального звена среднего образования 
более приемлемо концентрическое построение материала, поскольку 
предполагает определенный накопительный эффект знакомства с 
фактами жизни художников. Также внимание сосредоточено и на других 
весомых принципах изучения биографии писателей: принципе 
историзма, принципе актуальности, принципе психологизма, принципе 
эстетизма. 

Кроме того, дана характеристика основных путей ознакомления 
детей с биографическими и историко-биографическими материалами: 
рассказ учителя, рассказ на основе наглядности (презентации, 
тематические журналы, выставки фотографий и т.п.), киноурок, беседа, 
литературная экскурсия. Кроме этого можно использовать изучение 
биографии художников как один из способов решения проблемы чтения, 
которая сейчас является достаточно актуальной. Также обоснована 
необходимость использования нестандартных подходов к изучению 
биографических материалов: урок-путешествие, урок-ролевая игра, урок-
сказка, урок-спектакль, урок мудрости, исповеди, урок-«телемост», урок-
интервью, урок-творческая мастерская и т.п.  
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Также отмечено, что изучение биографии выдающихся художников 
– ценнейший для осмысления материал, потому что опирается на 
мировоззренческие, морально-этические и национальные аспекты. 

Ключевые слова: биография, автобиография, принцип, методика, 
начальная школа. 

 
Tsalapova O. The Methodical Aspects of Studying the Writers' 

Biography in in the Primary School 
The article reveals the problem of acquaintance of the elementary world 

applicants with the elements of biography of writers whose works are readily 
presented in the curriculum of literary education. Drawing on the scientific 
and methodological work of domestic and foreign researchers, the methods of 
studying the biography of writers, in particular, the traditional methods and 
methods of working with such a genre in lessons in elementary classes, as well 
as ways to avoid the uniqueness and interest, because each to the life and work 
of an outstanding person for a younger student should be a thrilling event, an 
emotionally intense discovery. 

In the text of the article the principles of organization of work with 
biography facts in the elementary school school course are explained. In 
particular, the focus is on the principles of concentricity and linearity. It is 
noted that concentric construction of the material is more acceptable for the 
elementary elementary level of secondary education, since it implies a certain 
cumulative effect of acquaintance with the facts of artists' lives. Attention is 
also focused on other important principles of studying the writers' biographies: 
the principle of historicism, the principle of relevance, the principle of 
psychologism, the principle of aesthetism. 

In addition, a description of the main ways to familiarize children with 
biographical and historical and biographical materials: teacher's story, story 
based on transparency (presentations, thematic magazines, exhibitions of 
animals, etc.), movie lessons, conversation, literary excursion. In addition, 
studying biography of artists can be used as a way of solving a reading 
problem that is currently relevant. The necessity to use non-standard 
approaches to the study of biographical materials is justified: lesson-travel, 
lesson-role-playing, lesson-fairy-tale, lesson-performance, lesson of wisdom, 
confession, lesson-“telemist”, lesson-creative workshop, etc.. 

It is also noted that the study of biographies of eminent artists is 
extremely valuable material for reflection, because it is based on worldview, 
moral, ethical and national aspects. 

Key words: biography, autobiography, principle, methodology, primary 
school. 
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ  
ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В НІМЕЧЧИНІ 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими чи практичними завданнями. У світовому 
освітньому просторі дотепер відбувається зміна уявлень про сутність і 
мету освіти і виховання. Це викликає потребу у пошуку нових підходів 
до організації освітньо-виховного процесу. Тут слід пам’ятати, що в 
останній чверті минулого століття у світі відбулися кардинальні зміни, 
обумовлені процесом глобалізації. І в рамках цього процесу інтеграція 
стає наріжним каменем усіх перетворень у галузі освіти і виховання. Це 
обумовило вступ національних систем освіти в безперервний процес 
реформування, головною метою якого є підвищення якості освіти і 
виховання в процесі діалогу різних національних систем. У цьому 
зв’язку актуальним, як ніколи, є сьогодні зарубіжний досвід. Особливе 
місце серед зарубіжних країн посідає Федеративна Республіка 
Німеччина, яка створила одну з кращих освітніх систем у світі, де 
шкільне навчання є безкоштовним, загальним і обов’язковим. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливості національних 
систем освіти і раніше були предметом науково-педагогічних досліджень 
вітчизняних науковців: М. Курінної («Особливості змісту середньої 
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освіти Японії»), Н. Клочко («Організація початкової освіти в 
зарубіжному досвіді»), О. Локшиної («Оцінювання успішності учнів 
початкових шкіл у Західній Європі»), О. Ярової («Дидактичні основи 
організації навчання у початковій школі Євросоюзу») та інших. Але, на 
нашу думку, сьогодні особливої уваги потребує початкова школа, бо 
вона є фундаментом усієї системи освіти. 

Тому ми поставили собі за мету описати та проаналізувати систему 
початкової освіти ФРН, однієї з найрозвиненіших країн Європи. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
наукових результатів. Початкові школи існували ще в докайзерівській 
Німеччині, але до 1918 року вони називалися елементарними школами. 
Обов’язковою для всіх дітей початкова школа стала у 1920 році після 
прийняття Шкільною конфедерацією Рейху Основного закону Рейху, 
хоча до 1925 року школу відвідували переважно діти верхніх верств 
населення. Сучасна початкова школа утворилася з нижніх класів 
народної школи в кінці 60-х років минулого століття. У 2017 році в 
Німеччині було 15465 початкових шкіл (Grundschule in Deutschland). 

Початкова школа – це вступ дитини до системи освіти і вона є в 
Німеччині єдиною школою, де навчаються всі діти без ранжування 
відповідно до їх здібностей. Навчання у початковій школі триває 4 роки, 
лише у федеральних землях Берлін і Бранденбург – 6 років. 

Основним завданням початкової школи є введення дитини зі сфери 
гри до сфери навчання: залучення до навчальної діяльності, сприяння її 
(дитини) природному зростанню за допомогою розвитку 
інтелектуального, фізичного та духовного потенціалу, озброєння її 
необхідними знаннями і навичками, розвиток критичного мислення і 
творчих здібностей, формування цілісного світосприйняття і сучасного 
наукового світогляду, виховання патріотів, громадян правової 
демократичної держави, які поважають права і свободи інших громадян і 
мають високу моральність. Виховується людина з різнобічним 
кругозором, науковим світоглядом на природу, суспільство і людину, 
усвідомленням своєї особистої відповідальності за все, що відбувається у 
навколишньому світі, людина з критичним мисленням і здатністю до 
самостійності. Початкова школа формує навчальну базу для подальшого 
навчання і сприяє розвитку особистості дитини. Тут діти отримують 
знання і набувають основних соціальних навичок. Поряд з освітою 
розвиваються також психомоторні здібності. Дітей виховують таким 
чином, щоб вони самостійно мислили, діяли і вчилися працювати 
(Bildurgsplan für die Grundschule). 

У січні-лютому з майбутніми першокласниками проводиться 
співбесіда, за результатами якої виявляється готовність дитини до школи. 
Цю готовність виявляють лікарі і соціальні психологи, а критерієм 
готовності є не вміння читати і писати, а соціальна зрілість дитини: її 
здатність виконувати завдання разом з іншими дітьми, розуміти правила 
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гри, дотримуватися їх, концентрувати увагу, бути дисциплінованими, 
доводити почату справу до кінця. 

До початкової школи в Німеччині приймають дітей у віці 6 років. 
Причому у більшості федеральних земель 6 років має виповнитися до 
кінця червня, а в землі Баден-Вюртемберг – до кінця вересня, в Тюрингії 
– до кінця липня, а у Берліні і Бранденбурзі – до кінця грудня поточного 
року. Інколи до 1 класу зараховують дітей, яким виповнюється 6 років 
пізніше зазначених термінів, але вони досить добре розвинені фізично і 
розумово (Grundschule in Deutschland, Alter, Lehrstoff). 

Слід зазначити, що донедавна в Німеччині існувало поняття так 
званого мікрорайону початкової школи, коли дітей могли навчати лише у 
школі, до якої вони належать, тобто найближчої до їх місця проживання. 
Але останнім часом деякі федеральні землі дозволили вирішувати це 
питання громадам, і тепер батьки самостійно вирішують, до якої школи 
йтиме їхня дитина. 

Особливістю німецької системи початкової освіти є відсутність 
чітких дат початку і кінця навчального року, канікул. У кожній 
федеральній землі вони свої. Координацію дат бере на себе КМК 
(Конфедерація міністрів культури), щоб не було перенавантажень на 
транспорті і базах відпочинку. У більшості федеральних земель учні 
мають осінні канікули (у жовтні), різдвяні (у грудні-січні), зимові (у 
лютому), великодні, на Трійцю та літні, але у землях Баден-Вюртемберг 
та Шлезвіг-Гольштейн немає зимових канікул, у Бранденбурзі та землі 
Саар немає канікул зимових і на Трійцю. Літні канікули – найдовші, вони 
тривають, як правило, 6 тижнів, а починаються у деяких землях – у 
червні, в інших – у кінці липня. І навчальний рік, наприклад, школярі 
Берліна починають на першому-другому тижні серпня, а у землі Баден-
Вюртемберг – у першій половині вересня (Schulferien Deutschland). 

Уміти читати й рахувати до вступу до школи дітям у Німеччині 
зовсім не обов’язково. Вчителі самі всьому навчать. Проте офіційною 
мовою країни на момент вступу до 1 класу дитина має володіти на рівні 
В1, інакше питання про зарахування її до школи може бути відкладене на 
рік. 

Навчатися в початковій школі не примушують, а скоріше за все 
мотивують, і відбувається навчання в ігровій формі. 

У німецьких школах немає шкільної форми, вважається, що має 
бути максимально комфортно.  

Основними напрямами навчальної програми початкової школи є 
такі: 

 Німецька мова (читання і письмо, основи орфографії і 
граматики); 

 Математика (арифметичні операції з числами від 1 до 1000000 та 
основи геометрії); 

 Природознавство (перші відомості про хімічні та фізичні 
зв’язки); 
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 Краєзнавство (історико-географічні знання про свій регіон); 
 Спорт; 
 Музика; 
 Релігія, етика; 
 Самостійне користування персональним комп’ютером. 
У багатьох землях, крім цього, до освітньої програми початкової 

школи належить також транспортна освіта, у межах якої діти наприкінці 
4 класу отримують «водійське посвідчення та право користуватися 
велосипедом». 

Головним змістом навчання з основних предметів, а саме: з 
німецької мови, математики та природознавства є такі види діяльності: 

 Читання та письмо, оволодіння писемною мовою, орфографія, 
запам’ятовування, письмове висловлювання думок, письмо під диктовку 
(З 1 класу дітей намагаються навчити ставити питання, бачити проблему 
і відшукувати рішення). Діти пишуть невеликі твори, наприклад, «Як я 
провів канікули», а в 2 класі починають писати диктанти. Слід 
зауважити, що в 1 класі діти пишуть друкованими літерами, а в 2 класі – 
вже прописними. Учні початкової школи в Німеччині пишуть реферати 
ще коли вони роблять безліч помилок у правописі. Вчителі вчать їх 
алгоритму пошуку інформації, формують уміння структурувати текст. 
Діти самостійно обирають теми самостійно, а вчителі не ставлять 
суворих вимог до тематики доповідей та деталей їх оформлення); 

 Основні математичні дії з числами від 1 до 1000000, основи 
геометрії, час і розрахунок проміжків часу (В 1 класі числа їх вчать 
рахувати лише до 20, числа їх вчать складати не у стовпчик, а за 
спеціальною логічною системою, щоб дітей вміли рахувати усно, а не на 
папері); 

 Орієнтація у фізичних, хімічних та біологічних основах, що 
стосуються повсякденних реалій (Чому яблуко падає на землю, коли я 
його кидаю? Чому свічка гасне, коли я її накриваю стаканом? Що 
відбувається з моїм тілом, коли я розбиваю коліно?); 

 Просторова і частково історична орієнтація у своїй місцевості (у 
радіусі приблизно 20 км); 

 Елементарна політична освіта, формування історичної 
свідомості; 

 Навчання правил дорожнього руху: у 1 класі – правила 
пішоходів, далі – правила їзди на велосипеді та складання екзамену;’ 

 Проведення елементарних бесід; 
 Формування і розвиток демократичної і соціальної 

компетентностей . 
Оскільки християнське релігійне навчання, як навчальний предмет, 

забезпечується із залученням релігійних громад (церков), воно вводиться 
вже у початкових школах (за винятком федеральних земель – членів 
Бременської угоди). Якщо батьки відмовляються від цього предмету, 
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школа не повинна примушувати. У такому випадку пропонується 
вивчення елементарної етики або філософії, або соціальні уроки. На 
соціальних уроках діти в ігровій формі вчаться взаємодіяти у різних 
ситуаціях, висловлюють своє ставлення до різних ситуацій, вчаться 
толерантності у відношенні до дітей з іншим кольором шкіри, інших 
національностей та релігій. Нерідко соціальні уроки веде директор 
школи. 

Крім релігії, етики та філософії у початковій школі є предмети, які 
викладають спеціальні вчителі, а саме: 

 іноземна мова; 
 мистецтво (основи малювання, малювання по пам’яті); 
 спорт; 
 музика (спів та гра на музичному інструменті); 
 медійне виховання (самостійна робота на комп’ютері, 

знайомство з новими медіями). 
Регулярне обов’язкове навчання працювати на комп’ютері 

здійснюється у 4 класі, але перші кроки діти роблять у 2 класі. Вони з 
апаратним та програмним забезпеченням, а також з написанням програм 
обробки текстів, малюванням з найпростішим використанням графіки та 
роботою в Інтернеті. Під час роботи в Інтернеті звертається увага на 
певну небезпеку. Діти, які відвідують групу подовженого дня, мають 
можливість займатися в комп’ютерному класі під керівництвом фахівця. 
Це сприяє формуванню багатьох компетенцій. 

Іноземну мову діти вивчають з 1 або 2 класу. Тут слід зазначити, 
що протягом першого року її вивчення діти не пишуть і не читають, 
вивчають напам’ять пісеньки і віршики, запам’ятовують окремі слова, 
словосполучення і фрази, складають коротенькі діалоги і повідомлення. 

У 4 класі у німецьких школярів з’являється предмет «Хлопчики та 
дівчатка». На цих уроках дітям розповідають про відмінності хлопчиків 
та дівчаток і про те, що відбувається з їхнім організмом, коли вони 
дорослішають. 

Успішність учнів регулюється системою оцінок. Але з’являються 
оцінки в багатьох федеральних землях лише з 3 класу, за згодою батьків, 
а з 4 класу вони стають обов’язковими. До цього вчителі дають батькам 
словесну характеристику успішності їх дітей. Слід зауважити, що оцінки 
дітям ставлять лише за самостійні роботи й тести. За відповіді на уроках 
оцінки, як правило, не виставляються. Шкала оцінок у початковій школі 
Німеччини шестибальна: 

1 – дуже добре (рівень знань відповідає вимогам програми і навіть 
більше); 

2 – добре (рівень знань відповідає вимогам повністю); 
3 – задовільно (рівень знань в основному відповідає поставленим 

вимогам); 
4 – достатньо (рівень знань має недоліки, але в основному 

відповідає вимогам); 
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5 – погано (рівень знань не відповідає вимогам, але показує, що 
необхідні знання є, і недоліки можуть бути усунені в найближчому 
майбутньому); 

6 – недостатньо (рівень знань не відповідає вимогам, і навіть базові 
знання настільки неповні, що недоліки не можуть бути усунені в 
найближчому майбутньому). 

Якщо успішність має чітко виражену позитивну чи негативну 
тенденцію, то оцінка може відмічатися плюсом або мінусом. Оцінки 5 і 6 
вважаються незадовільними. Табелі з оцінками учні отримують двічі на рік. 

До 2 класу всіх дітей переводять автоматично, а далі діти, які з 
одного чи більше предметів мають 5 або 6 балів, протягом року 
переводяться до молодшого класу. Щорічно таких дітей може бути від 
1 до 3 на клас. 

Наприкінці 4 класу особливо ретельно перевіряються знання учнів з 
німецької мови та математики. Предмет «німецька мова» включає в себе 
читання, письмо, правила письма, обговорення прочитаного, писемне та 
усне використання мови. Рівень знань визначають оцінки з диктанту та 
твору. Математичні знання включають наступне: дії з числами та 
величинами у межах чотирьох арифметичних дій, представлення предметів 
за допомогою чисел і величин, рішення нескладних задач, уявлення про 
найпростіші просторові зображення (симетричні фігури, куб і т.і.). 

У початкових школах є групи подовженого дня, а в деяких існує ще 
так званий «обідній догляд», де можна залишити дитину на 1-2 години. 

На батьківських зборах у німецьких школах батьків знайомлять із 
загальним станом справ у класі, розбирають організаційні питання. 
Учитель дає рекомендації, як, наприклад, допомогти дитині оволодіти 
читанням, які методи сьогодні існують. В жодному випадку не 
обговорюють будь-якого учня перед іншими батьками. Для цього 
існують індивідуальні консультації для батьків. 

Німеччина – країна з дивовижною, дуже суперечливою і складною 
історією. Мабуть, саме з цим пов’язане таке педантичне ставлення німців 
до системи освіти. Якщо, наприклад, дитина раптом перестає відвідувати 
уроки без поважної причини, вирішенням цього питання займається 
поліція. Поліція суворо стежить за тим, щоб батьки не подорожували з 
дітьми під час навчання, а школам заборонено давати дітям дозвіл на 
пропуск занять за відсутності серйозної причини ( виїзд на відпочинок не 
є такою причиною). 

Протягом останніх десятиліть у Німеччині все частіше 
пропонується білінгвальна система навчання, насамперед у регіонах 
спільного проживання національних меншин. У 2008 році в країні було 
80 білінгвальних шкіл, у 2014 – вже 287. 

У федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія та Нижня 
Саксонія набули поширення конфесійні початкові школи, які приймають 
дітей за релігійною приналежністю, чим ускладнюють вступ до певних 
шкіл дітям, наприклад, мусульманів. 
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Існують у Німеччині і приватні початкові школи. Їх засновують у 
регіонах, де більшість батьків бажає, щоб їхні діти навчалися у 
приватних школах. З 1990 року їх кількість зросла у східних федеральних 
землях. За даними федеральних професійних служб у 2010 році 3,5% всіх 
початкових шкіл були у приватній власності (у нових землях – біля 10,4), 
хоча у 2000 році їх було лише 2%. У 2016 році у східних землях приватні 
початкові школи відвідували понад 8% дітей, у західній частині країни – 
лише 3%. 

У середині 4 класу вчителі дають рекомендації, до якої школи 
краще йти дитині відповідно до її здібностей і рівня розвитку. Діти з 
оцінками 1 і 2 йдуть до гімназії, інші – до реальної або основної школи. 
Існують ще й загальні школи, до яких приймають дітей  незалежно від їх 
успішності у початковій школі. 

Слід зазначити, що у міжнародному порівнянні німецька початкова 
школа має досить хорошу репутацію. Беручи участь у тестуваннях з 
математики, природознавства та рідної мови, німецькі 10-річні діти 
посідають протягом останніх десятиліть 10-12 місця серед 
40 найрозумніших країн світу. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна констатувати, що головна 
відмінність освітньої системи Німеччини – це спрямованість на 
самостійність і дисциплінованість, учні початкової школи менше часу 
витрачають на вивчення матеріалу, а тому більше часу мають на 
спілкування з друзями, відвідування різноманітних гуртків та секцій. 
Корисним для України, на нашу думку, може стати досвід початкової 
школи східних федеральних земель, які вже пройшли шлях реформ у 
освіті і які відповідають вимогам сучасного європейського суспільства. 
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Цибулько Л. Г., Пилипенко Г. С., Стародубцева Д. І. 

Особливості системи початкової освіти в Німеччині 
У статті розглянуто особливості системи початкової освіти в 

Німеччині. Дотепер серед європейських країн Німеччина посідає 
особливе місце, вона створила одну з кращих освітніх систем у світі, де 
шкільне навчання є безкоштовним, загальним і обов’язковим. 

Автори розкривають основні дидактичні принципи організації 
навчального процесу та методи навчання дітей у початковій школі і 
зазначають, що основним завданням початкової школи є переведення 
дитини зі сфери гри до навчальної діяльності, сприяння природному 
зростанню дитини. 

Звертається увага на те, що вже в 1 класі діти пишуть невеличкі 
твори. Далі вони готують доповіді та реферати. Дітей навчають критично 
мислити, ставити питання, бачити проблему і шукати рішення. Їх 
навчають знаходити інформацію, структурувати текст. У 2 класі діти 
вчаться працювати на комп’ютері. Вони починають писати програми 
обробки тексту, малювати з елементарним використанням графіки, 
працювати в Інтернеті.  

Автори зазначають, що у німецьких початкових школах є предмети, 
яких немає в українських школах: релігійне навчання, медійне навчання, 
транспортна освіта та предмет «Хлопчики та дівчатка». У Німеччині 
також немає чітких дат початку і кінця навчального року і канікул, у 
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кожній федеральній землі вони свої, а координацією займається 
Конфедерація міністрів культури федеральних земель (КМК). Якщо учні 
мають незадовільні оцінки, їх протягом року переводять до наступного 
класу. 

Автори статті вважають, що вивчення та аналіз досвіду  навчання 
дітей у початкових школах європейських країн є дотепер цікавим і 
корисним. 

Ключові слова: початкова школа, учень, навчальна діяльність, 
система освіти. 

 
Цыбулько Л. Г., Пилипенко А. С., Стародубцева Д. И. 

Особенности системы начального образования в Германии 
В статье рассмотрены особенности системы начального 

образования в Германии. До сих пор среди европейских стран Германия 
занимает особое место, она создала одну из лучших образовательных 
систем в мире, где школьное обучение является бесплатным, всеобщим и 
обязательным. 

Авторы раскрывают основные дидактические принципы 
организации учебного процесса и методы обучения детей в начальной 
школе и отмечают, что основной задачей начальной школы является 
перевод ребенка из сферы игры к учебной деятельности, содействие 
естественному росту ребенка. 

Обращается внимание на то, что уже в 1 классе дети пишут 
небольшие произведения. Далее они готовят доклады и рефераты. Детей 
учат критически мыслить, задавать вопросы, видеть проблему и искать 
решения. Их учат находить информацию, структурировать текст. Во 
2 классе дети учатся работать на компьютере. Они начинают писать 
программы обработки текста, рисовать с элементарным использованием 
графики, работать в Интернете. 

Авторы отмечают, что в немецких начальных школах есть 
предметы, которых нет в украинских школах: религиозное обучение, 
медийное обучение, транспортное образование и предмет «Мальчики и 
девочки». В Германии также нет четких дат начала и конца учебного 
года и каникул, в каждой федеральной земле они свои, а координацией 
занимается Конфедерация министров культуры федеральных земель 
(КМК). Если учащиеся имеют неудовлетворительные оценки, их в 
течение года переводят в следующий класс. 

Авторы статьи полагают, что изучение и анализ опыта обучения 
детей в начальных школах европейских стран до сих пор является 
интересным и полезным. 

Ключевые слова: начальная школа, ученик, учебная деятельность, 
система образования. 
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Tsybulko L., Pilipenko A., Starodubceva D. Peculiarities of the 
System of Primary Education in Germany 

The peculiarities of the system of primary education in Germany are 
considered in the article. At present Germany takes the peculiar place among 
the Europian countries, it created one of the best education systems in the 
world, where the school education is free, general and obligatory. 

The authors find out the main didactic principles of organizing of 
educational pocess and methods of teaching children at primary school and 
emphasize, that the main task of the primary school is transferring the child 
from the sphere of game to educational activity, assisting natural of a child. 

Attention is paid to that fact, that the first-year pupils write small essays, 
then they prepare papes. They are taught to think, to make questions. Children 
are taught to find information and to structure the text. In the 2nd form children 
learn to work on computer. They learn to write programs of text`s processing, 
to draw with simplest graphics`using, to work in Internet. 

The authors emphasize, that there are subjects at German primary 
schools: religious education (ethics elementary philosophy), medien learning, 
transport education and the subject “Boys and girls”. There are not clear dates 
of school-year and holidays beginning and ending, they are between 16 federal 
states, and the Konference of Ministers of Culture (KMC) coordinates 
educational practices at the national level. When some pupils have 
unsatisfactory marks, they will be transferred to the younger form during the 
school-year. 

The authors of the article believe, that studding and analyzing of 
children education at primary schools of Europian countries is interesting and 
useful today. 

Key words: primary school, pupils, educational activity, system of 
education. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ 
 
В умовах гібридно-інформаційної війни зростає роль віртуальності, 

з’являється можливість обробляти великі і динамічні масиви інформації, 
виникають нові соціальні технології керування натовпом, інформаційним 
суспільством й, відповідно, поведінкою будь-якої особистості. Факт 
наявності інформаційно-гібридної війни в Україні спонукає цілу низку 
питань на міждисциплінарному рівні для пошуку відповідей, які 
допоможуть зрозуміти, чому саме ведеться така ситуація в українському 
суспільстві, з одного боку, і як протистояти цьому негативному явищу, з 
іншого. 

Різні аспекти вивчення поняття інформаційно-гібридної війни були 
предметом наукових досліджені різних науковців, зокрема 
С. Бондаренко, Р. Гуревича, В. Ліпкан, О. Литвиненка, С. Савченка та ін.  

В останні роки активно досліджується проблема формування 
інформаційної культури студентської молоді в наукових роботах таких 
дослідників як О. Глушак, О. Гуменного, Ю. Драгнєва, В. Литвина, 
Л. Макаренко, С. Паршукової, О. Пруднікової, І. Чайки та ін. 

Особливості позанавчальної виховної роботи представлено в 
роботах відомих вітчизняних науковців (І. Кузьміна, Н. Руденко, 
Є. Севастьянова, С. Постова, І. Черезова та ін.). 

В процесі наукового дослідження нами було використані такі 
методи, як аналіз філософської, психолого-педагогічної, літератури з 
проблеми дослідження для визначення поняттєво-категоріального 
апарату та розгляду стану теоретичної й практичної розробленості 
проблеми теоретичного обґрунтування педагогічної умови, що впливає 
на формування інформаційної культури студентської молоді; аналіз та 
систематизацію існуючого досвіду, що охоплює аналіз публікацій, 
присвячених питанню, що вивчається у друкованих періодичних 
виданнях. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці 
педагогічної умови – підвищення обізнаності студентської молоді щодо 
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пошуку, вилучення та критичним аналізом певної інформації шляхом 
збагачення відповідними інформаційно-пізнавальними матеріалами 
змісту позанавчальної виховної роботи в умовах інформаційно-гібридної 
війни.  

Науковий аналіз проблеми формування інформаційної культури 
студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни передбачає 
визначення низки педагогічних мов, які дадуть змогу ефективно 
побудувати процес формування інформаційної культури. Такий підхід 
передбачає вирішення проблеми вдосконалення освітнього процесу у 
виші, тому педагогічні умови будуть безпосередньо пов’язані із освітнім 
процесом. 

Науковий пошук визначення педагогічних умов вимагає визначення 
ключового поняття цього підрозділу – це «педагогічні умови». 
Предметом великої кількості досліджень, виступають педагогічні умови 
реалізації певних процесів, проте аналіз підходів дослідників до цього 
явища засвідчує, що у сучасній науці існують певні розбіжності в 
тлумаченні самого поняття «педагогічна умова». 

Досліджуючи сутнісні характеристики педагогічних умов було 
визначено, що в науково-педагогічних дослідження умови – це 
особливості організації навчально-виховного процесу, що детермінують 
результати виховання, навчання та розвитку особистості, які об’єктивно 
забезпечують можливість їх покращення шляхом реалізації нової 
парадигми освіти, застосування передових освітніх методик, сучасних та 
інноваційних технологій, упровадження кращого педагогічного досвіду 
(Литвин, 2016, с. 56).  

Узагальнення теоретичних підходів до визначення та 
характеристики понять «педагогічні умови», дозволило нами визначити 
та обґрунтувати зміст педагогічних умов формування інформаційної 
культури студентської молоді, а також на основі результатів власного 
наукового пошуку та даних пілотажного дослідження було зроблено 
висновок про те, що однією з педагогічних умов формування 
інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни – це підвищення обізнаності студентської молоді щодо 
пошуку, вилучення та критичним аналізом певної інформації шляхом 
збагачення відповідними інформаційно-пізнавальними матеріалами 
змісту позанавчальної виховної роботи.  

Обґрунтовуючи зазначену педагогічну умову формування 
інформаційної культури студентської молоді в умовах інформаційно-
гібридної війни, зазначимо тлумачення поняття «критичне мислення» – 
це один з видів інтелектуальної діяльності людини, який 
характеризується високим рівнем сприйняття, розуміння, об’єктивності 
підходу до оточуючої її інформаційного поля (Селевко, 2005, с. 67). 

На наш погляд, сучасні глобалізаційні процеси й стрімкий розвиток 
інформаційних технологій в полікультурному світі призвели до 
негативних наслідків для людства, що також не могло не вплинути на 
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місію закладів вищої освіти. Отже, місія сучасних університетів, на 
сьогодні, полягає у формуванні інформаційної культури студентів, які б 
були спроможні критично оцінювати події навколишнього світу та 
адекватно на них реагувати. Відповідно критично мислячий студент 
спроможний адекватно проаналізувати інформацію, перевірити її 
достовірність, суперечливість даних, обрати та оцінити аргументи для 
доведення.  

За суттю критичне мислення являє собою процес спеціальної 
когнітивної обробки інформації суб’єктом пізнання, що базується на 
різнобічному аналізі, порівнянні та зіставленні різних поглядів на 
сутність предмету, що пізнається, і відображається в змісті 
сформульованих суджень про цей предмет (Береза, 2010, с. 120). 
Критичне проявляється у навичках і вміннях студентів опрацьовувати 
інформацію, формувати власне бачення або судження щодо цього 
предмету на основі отриманої інформації враховуючи аксіологічно-
культурний контекст суспільства.  

Аналогічної думки дотримується І. Гуріненко, яка зазначає, що 
критичне мислення визначаємо як особливий вид розумової діяльності, 
що передбачає розбір доступної інформації з використанням власного 
досвіду, знань, вироблених та усталених раніше поглядів тощо. Розвиток 
критичного мислення ґрунтується на підставі логічності та послідовності 
у міркуваннях з метою пошуку вирішення проблемних завдань, 
вироблення й прийняття усвідомлених рішень, особистих позицій, 
переконань тощо (Гуріненко, 2011, с. 86).  

Науковці пропонують певні можливі методи й прийоми щодо 
формування критичного мислення студентів такі як: 1) самоаналіз і 
самооцінка рівня власної готовності до критичного засвоєння матеріалу й 
аналіз критичного потенціалу проблеми; 2) сполучення репродуктивного 
й частково-пошукового методів навчання при виконанні навчальних 
завдань і різних видів критики (критика-аналогія, критика-похвала, 
критика-заклопотаність тощо); 3) пошукові методи навчання, які 
застосовуються при виконанні творчих робіт; 4) трансформація методів і 
прийомів критичного аналізу на нові ситуації; 5) застосування розумової 
компетенції при виконанні самостійних робіт (рецензування, вирішення 
критичних ситуацій, аналіз даних Інтернет-джерел, книг, публічних 
виступів тощо). 

Незважаючи на поширене вживання поняття «критичне мислення» 
в науці, поки ще не існує також загальноприйнятої технології 
формування критичного мислення у студентів закладів вищої освіти, 
тому ми будемо пропонувати та експериментально перевіряти методи і 
технології її перевірки. Нарізі виникає необхідність систематизувати й 
узагальнити накопичений досвід учених стосовно цього поняття. 

В контексті запропонованої нами педагогічної умови нас цікавить 
формування критичного ставлення студентів в позанавчальній діяльності 
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університету, оскільки цей процес відбувається переважно в процесі 
позанавчальної  виховної роботи. 

Як зазначають науковці, позанавчальна робота у закладах вищої 
освіти складається в основному з трьох компонентів: позанавчальної 
діяльності студентів, позанавчальної роботи викладачів зі студентами, 
системи управління позанавчальною діяльністю (Наконечна). З позиції 
нашого наукового дослідження нас цікавить компонент саме 
позанавчальної діяльності студентів, які б могли самостійно приймати 
рішення й критично мислити, що сприяє формуванню інформаційної 
культури студентської молоді.  

Ми погоджуємося із твердженням, що позанавчальна діяльність 
студентства є соціальною діяльністю, то зовнішні впливи якісно змінюють її 
внутрішню структуру, коли зі струму зовнішніх хаотичних впливів 
народжується новий порядок – нова структура (Грищенко, 2011, с. 33), 
тобто формування інформаційної культури студентської молоді може 
розглядатися синергетично за відповідності певних вимог, а саме: бути 
інформаційно насиченою, соціально відкритою, надаючи можливість 
широкому соціальному контактуванню студентів для отримання інформації, 
коли  хаотично відбувається обмін інформацією, що надає можливість 
досягати стану нестійкості та опосередкованості виховного впливу. 

Позанавчальна діяльність студентів має широкий спектр 
можливостей для самореалізації особистості студента, оскільки, саме під 
час організації виховної роботи студенти розкривають свої потенційні 
здібності та спонукально-мотиваційні потреби, інтереси, що сприяє 
формуванню нової особистості студента, здібної самостійно мислити, 
пропонувати, творити і критично діяти відповідно до певних завдань 
(Руденко, 2009, с. 195). Відповідно, організація позанавчальної діяльності 
студентської молоді базується на актуалізації їх власних життєво 
важливих потреб, інтересів, цілей у відкритому, самоорганізованому та 
соціокультурному просторі. Слід зазначити, що на відміну від навчальної 
діяльності, позанавчальна діяльність є нерегламентована часом робота, 
яка характеризується відсутністю оцінюванням, вільним спілкуванням 
суб’єктів позанавчального процесу, свободою вибору змісту, форм, 
засобів, методів позанавчальної діяльності, тим більш, використання 
різноманітних видів позанавчальної діяльності сприяють більш 
різнобічному розкриттю індивідуальних здібностей студентів.  

Як зазначають науковці, система позанавчальної діяльності 
забезпечується використанням різних форм (Постова, 2018, с. 217):  

 масові: педагогічні читання, години спілкування, зустрічі з 
кращими вчителями міста та області, «круглі столи»; групові: 
об’єднання, клуби, тренінги, гуртки, самоврядування;  

 індивідуальні: допомога в подоланні негативних тенденцій, 
підтримка позитивних тенденцій, аналіз наслідків проектування 
діяльності). 
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Зазвичай використовують такі методи позанавчальної діяльності, як 
пізнання управлінської діяльності вчителя; професійне проектування; 
ступеневе проектування; професійна комунікація; змінювальна тактика; 
самоорганізація; самоконтроль; саморегуляція; інтерактивні; засоби 
позанавчальної діяльності такі, як тематичні заходи; література та 
періодична преса; інформаційно-комунікативні діяльності тощо. 

Позанавчальна виховна робота в університеті базується на певних 
принципах так як: планування системності процесу виховання; 
безперервності й спадкоємності у вихованні; єдності історичного, 
національного та загальнолюдського у вихованні; розвитку національної 
самосвідомості та прищеплення любові до свого народу, поваги до його 
культури, традицій, звичаїв; гуманітаризації та гуманізації виховання; 
єдності навчання та виховання; співробітництва, партнерства, взаємодії 
між викладачем і студентом; індивідуалізації виховного процесу; 
інтеграції традиційних і нових форм виховної роботи; гармонізації 
родинного та суспільного виховання; формування творчої активності, 
самодіяльності студентської молоді; активізації студентського 
самоврядування (Черезова, 2006, с. 21–23). Очевидно, що зазначені 
принципи сприяють формуванню інформаційної культури, яка передбачає 
критичного ставлення студентської молоді до себе, оточуючого світу, до 
подій, завдяки самостійності студентської молоді, ініціативності та 
самоврядуванню. Саме вищезазначені принципи є своєрідною базою для 
реалізації зазначеної педагогічної умови, пов’язаної з розвитком 
самоаналізу і самооцінки рівня власної готовності до критичного 
засвоєння інформації й аналіз критичного потенціалу проблеми. 

Організація студентського самоврядування в закладах вищої освіти 
сприяє становленню професійно-особистісної позиції студентів та 
розвитку їх автономності (Кузьміна, с. 66). Відповідно організація 
студентського самоврядування сприяє набуттю базових знань про 
інформаційні системи, інформаційні технології, інформатизацію 
суспільства; формуванню громадської активної позиції, мобільності, 
адаптивності в різних проявах інтеракції; розвитку умінь і навичок 
самоаналізу отриманої інформації, як формується, уточнюється, впливає 
на свідомість людини, знання технологій критичного переосмислення й 
обробки отриманої інформації; розвитку здатності передбачити результат 
завдяки отриманої інформації на основі самоаналізу ціннісних морально-
етичних знань, уявлень, ступеня ціннісного ставлення до отриманої 
інформації через поведінку та діяльність.  

Під системою студентського самоврядування в закладі вищої освіти 
розуміється цілісний механізм, що дозволяє студентам приймати участь у 
керуванні закладом вищої освіти і своєю життєдіяльністю у ньому через 
колегіальні взаємодіючі органи самоврядування – на усіх рівнях 
управління ВНЗ, а також суспільних студентських організаціях за 
інтересами (Кузьміна, 2013, с. 67). 
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В результаті ми дійшли висновку, що сутність визначеної педагогічної 
умови вміщує дві складові, які пов’язані: по-перше, із формуванням 
критичного мислення студентів і, по-друге, із збагаченням відповідними 
інформаційно-пізнавальними матеріалами змісту позанавчальної виховної 
роботи. Таким чином, формування критичного мислення студентів 
відображає дві траєкторії формування цього феномену, в основі якого 
полягають і процес, і діяльність, тобто критичне мислення трактується як 
процес удосконалення розумової діяльності, такий підхід передбачає процес 
навчання, інше трактування зумовлює необхідність виховання критичного 
ставлення до себе, оточуючих і навколишнього світу. Позанавчальну 
діяльність ми розуміємо як цілеспрямовану виховну роботу із студентами, 
що її організовують і здійснюють куратори, тьютори, органи студентського 
самоврядування в закладах вищої освіти, і яка спрямована на досягнення 
єдиної мети, в нашому випадку, формування інформаційної культури 
студентської молоді в умовах інформаційно-гібридної війни та задоволення 
їх інтересів і запитів у створенні умов для самовиховання і самореалізації. 
Специфіка позанавчальної діяльності полягає в тому, що це процес 
багатогранного впливу на особистість (засобів масової інформації, 
оточуючого середовища та ін.), передбачає вмілої організації 
позанавчальної діяльності.  
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Шехавцов М. О. Обґрунтування педагогічної умови 

формування інформаційної культури в умовах інформаційно-
гібридної війни 

Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню та розробцы 
педагогічної умови щодо формування інформаційної культури 
студентської молоді – підвищення обізнаності студентської молоді щодо 
пошуку, вилучення та критичним аналізом певної інформації шляхом 
збагачення відповідними інформаційно-пізнавальними матеріалами 
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змісту позанавчальної виховної роботи в умовах інформаційно-гібридної 
війни. Автором було обґрунтовано, що в контексті запропонованої 
педагогічної умови формування критичного ставлення студентів в 
позанавчальній діяльності університету, оскільки цей процес 
відбувається переважно в процесі позанавчальної виховної роботи. 
Встановлено, що місія сучасних університетів полягає у формуванні 
інформаційної культури студентів, які б були спроможні критично 
оцінювати події навколишнього світу та адекватно на них реагувати. 
Відповідно критично мислячий студент спроможний адекватно 
проаналізувати інформацію, перевірити її достовірність, суперечливість 
даних, обрати та оцінити аргументи для доведення. Доведено, що 
організація студентського самоврядування сприяє набуттю базових знань 
про інформаційні системи, інформаційні технології, інформатизацію 
суспільства; формуванню громадської активної позиції, мобільності, 
адаптивності в різних проявах інтеракції; розвитку умінь і навичок 
самоаналізу отриманої інформації, як формується, уточнюється, впливає 
на свідомість людини, знання технологій критичного переосмислення й 
обробки отриманої інформації; розвитку здатності передбачити результат 
завдяки отриманої інформації на основі самоаналізу ціннісних морально-
етичних знань, уявлень, ступеня ціннісного ставлення до отриманої 
інформації через поведінку та діяльність. В результаті було визначено, 
що сутність зазначеної педагогічної умови вміщує дві складові, які 
пов’язані: по-перше, із формуванням критичного мислення студентів і, 
по-друге, із збагаченням інформаційно-пізнавальними матеріалами 
змісту позанавчальної виховної роботи.  

Ключові слова: педагогічна умова, інформаційна культура, 
інформаційно-гібридна війна, критичне мислення, позанавчальна 
виховна робота.  

 
Шехавцов М. А. Обоснование педагогического условия 

формирования информационной культуры в условиях 
информационно-гибридной войны 

Статья посвящена теоретическому обоснованию и разработке 
педагогического условия для формирования информационной культуры 
студенческой молодежи – повышения осведомленности студенческой 
молодежи касательно поиска, изъятия и критического анализа 
определенной информации путем обогащения соответствующими 
информационно-познавательными материалами содержания внеучебной 
воспитательной работы в условиях информационно-гибридной войны. 
Автором было обосновано, что в контексте предложенного 
педагогического условия формирования критического отношения 
студентов во внеучебной деятельности университета, поскольку этот 
процесс происходит преимущественно в процессе внеучебной 
воспитательной работы. Установлено, что миссия современных 
университетов заключается в формировании информационной культуры 
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студентов, которые были бы способны критически оценивать события 
окружающего мира и адекватно на них реагировать. Соответственно 
критически мыслящий студент способен адекватно проанализировать 
информацию, проверить ее достоверность, противоречивость данных, 
выбрать и оценить аргументы для доказательства. Доказано, что 
организация студенческого самоуправления способствует приобретению 
базовых знаний об информационных системах, информационных 
технологиях, информатизацию общества; формированию общественной 
активной позиции, мобильности, адаптивности в различных проявлениях 
интеракции; развития умений и навыков самоанализа полученной 
информации, как формируется, уточняется, влияет на сознание человека, 
знание технологий критического переосмысления и обработки 
полученной информации; развития способности предсказать результат 
благодаря полученной информации на основе самоанализа ценностных 
морально-этических знаний, представлений, степени ценностного 
отношения к полученной информации через поведение и деятельность. В 
результате было определено, что сущность указанного педагогического 
условия вмещает две составляющие, которые связаны: во-первых, с 
формированием критического мышления студентов и, во-вторых, с 
обогащением информационно-познавательными материалами 
содержания внеучебной воспитательной работы. 

Ключевые слова: педагогическое условие, информационная 
культура, информационно-гибридная война, критическое мышление, 
внеучебная воспитательная работа. 

 
Shekhavtsov M. Justification Pedagogical Conditions of the 

Formation of Information Culture in the Conditions of Information 
Hybrid War 

The article is devoted to the theoretical justification and development of 
the pedagogical conditions of the formation of the information culture of 
student youth – raising the awareness of student youth regarding the search, 
retrieval and critical analysis of certain information by enriching the content of 
extracurricular educational work in the conditions of  information hybrid war 
with relevant information and cognitive materials. The author has proved that 
in the context of the proposed pedagogical conditions for the formation of a 
critical attitude of students in extracurricular activities of the university, since 
this process occurs mainly in the process of extracurricular educational work. 
It has been established that the mission of modern universities is to form an 
informational culture of students who would be able to critically evaluate the 
events of the world around them and adequately respond to them. 
Accordingly, a critically thinking student is able to adequately analyze 
information, verify its reliability, inconsistency of data, select and evaluate 
arguments for proof. It has proved that the organization of student self-
government contributes to the acquisition of basic knowledge about 
information systems, information technologies, computerization of society; the 
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formation of a social active position, mobility, adaptability in various 
manifestations of interaction; the development of the skills and introspection 
of the information received, how it is formed, refined, affects the human mind, 
knowledge of the technologies of critical rethinking and processing of 
information received; development of the ability to predict the result thanks to 
the information received on the basis of introspection of valuable moral and 
ethical knowledge, ideas, the degree of value attitude to the information 
received through behavior and activity. As a result, it has determined that the 
essence of this pedagogical condition contains two components that are 
associated: firstly, with the formation of critical thinking of students and, 
secondly, with the enrichment of the content of extracurricular educational 
work with informational and cognitive materials. 

Key words: pedagogical condition, information culture, information 
hybrid war, critical thinking, extracurricular educational work. 
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