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Постановка проблеми. Сучасні ви-
клики глобалізованого, інформаційного 
та транзитивного суспільства, посилення 
ролі професійної мобільності особистості 
у виробничій та соціальній сферах зумов-
люють особливу увагу до формування 
конкурентоспроможного фахівця, здатно-
го до метапредметних узагальнень, тран-
сферу знань, до роботи в різних когнітив-
них середовищах. Підготовка майбутніх 
учителів до продуктивної роботи в умо-
вах VUCA-світу (Volatility – мінливість, 
нестабільність, Uncertainty – невизначе-
ність, Сomplexity – складність, Ambiguity 
– неоднозначність), посилення інтегратив-
них процесів у науці та освіті визначають 
орієнтацію професійної підготовки май-

бутніх учителів на фор-
мування логіко-методологічної 
культури, умінь та навичок діа-
логової взаємодії з представни-
ками різних предметних га-
лузей. Важливою передумо-
вою вирішення цих завдань є 
формування загальнонауко-
вої компетентності, опану-
вання загальнонауковими по-
няттями як методологічного 
підґрунтя для вирішення 
складних професійних та со-
ціальних завдань.  

Аналіз актуальних 
досліджень. Загальнонаукові 
категорії як важливий засіб 
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теоретизації традиційних та формування 
нових галузей знань, статус загальнонау-
кових понять у процесі пізнання вивчали 
В. Готт, В. Карпович, Б. Кедров, Е. Семе-
нюк, А. Урсул, методологічні аспекти те-
орії понять – Є. Войшвилло, Д. Горський, 
універсалії мови науки – М. Блажевич, 
загальнонаукові категорії в психології – 
Л. Куліков, статус та функції загальнона-
укових понять у контексті термінології – 
В. Лейчик, О. Суперанська та ін. 

Дослідження проблем систематизації 
понятійно-термінологічного апарату педа-
гогіки репрезентовано в наукових працях 
М. Галагузової, І. Кантора, І. Кичевої, Б. Ко-
маровського, Н. Коршунової, В. Краєвсь-
кого, А. Найна, В. Полонського, Г. Штино-
вої та ін. Процес становлення та розвитку 
системи педагогічних понять упродовж ХІХ 
– ХХ ст. розглянуто в дисертації М. Сокол.  

Психологічні розвідки закономірнос-
тей процесу засвоєння понять, способів їх-
нього формування та умов засвоєння, ког-
нітивного механізму понятійного знання, 
використання основних логічних дій та 
операцій у мисленнєвій діяльності людини 
пов’язані з іменами А. Брушлинського, 
Л. Виготського, С. Рубінштейна, В. Дави-
дова, П. Гальперіна, Н. Тализіної та ін. 
Сутнісні ознаки понятійного мислення як 
підґрунтя організації наукового та навчаль-
ного знання розглядали Л. Веккер, Г. Же-
лезовська, М. Холодна, Л. Ясюкова. Особ-
ливо відзначимо психолого-дидактичні за-
сади формування понять в учнів та студен-
тів у науковому доробку А. Усової. 

Роль загальнонаукових понять у фо-
рмуванні наукового світогляду досліджу-
вала Г. Яковлєва, конкретизацію та уза-
гальнення загальнонаукових понять у на-
вчанні та вихованні старшокласників – 
А. Мільман, методичні засади становлен-
ня загальнонаукових понять у студентів – 
І. Ішимова, термінологічну компетент-
ність майбутніх фахівців різного профілю 

– Ж. Барахоєва, Н. Бордовська, Г. Крох-
мальна, О. Кошкіна, термінологічну куль-
туру фахівців – О. Семеног. У студіях на-
уковців відзначено суттєві проблеми що-
до оперування студентами перших курсів 
загальнонауковими поняттями, відсутність 
взаємозв’язку між понятійно-терміноло-
гічним апаратом навчальних дисциплін у 
закладах вищої освіти, необхідність за-
безпечення наступності та міждисциплінар-
ної інтеграції щодо опанування майбутніми 
вчителями загальнонаукових понять.   

Мета статті – визначити сутність та 
функційні характеристики загальнонау-
кових  понять  як  методологічного  під-
ґрунтя загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів, розкрити основні на-
прями актуалізації загальнонаукових по-
нять у процесі вивчення майбутніми вчи-
телями педагогічних дисциплін. 

Методологія та методи досліджен-
ня. Дослідження ґрунтується на наукових 
положеннях системного, діяльнісного ме-
тодологічних підходів, загальнонаукових 
принципах системності, комплементар-
ності, детермінації, об’єктивності. Вико-
ристано методи аналізу та синтезу, уза-
гальнення наукових положень філософ-
ської, психолого-педагогічної літератури, 
елементи контент-аналізу базових підруч-
ників та посібників з педагогіки в аспекті 
репрезентації загальнонаукових понять. 

Виклад основного матеріалу  
Процес професійної підготовки май-

бутніх учителів передбачає суттєву увагу 
до понятійно-термінологічної грамотнос-
ті / компетентності студентів педагогіч-
них спеціальностей, що спрямована на 
формування вмінь та навичок критичного 
мислення, метакогнітивних здібностей, 
готовності до неперервної освіти. Осво-
єння професійної педагогічної терміноло-
гії передбачає вільне володіння майбут-
німи вчителями логічними операціями в 
процесі визначення понять, їхнього вико-
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ристання з метою проблематизації та кон-
цептуалізації явищ і процесів педагогічної 
дійсності, проєктування освітнього проце-
су, самоаналізу педагогічної діяльності. 

У філософському енциклопедичному 
словнику поняття визначається як «1) Спо-
сіб розуміння та абстрактного уявлення ре-
зультатів пізнання певної предметної галузі 
через усвідомлення істотних характеристик 
її об’єктів. 2) Форма мислення, що характе-
ризується відображенням закономірних від-
ношень та властивостей об’єктів у вигляді 
думки про їхні загальні та специфічні озна-
ки» (Філософський енциклопедичний слов-
ник, 2002, с. 497). У Словнику базових по-
нять з курсу «Педагогіка» поняття потрак-
товано як «форма мислення, що відобра-
жає найбільш істотні властивості, зв’язки 
і відношення предмета чи явища, основна 
функція – виділення загального» (Слов-
ник базових понять, 2014, с. 69). Говорячи 
про проблему формування в школярів нау-
кових понять, А. Усова трактує поняття як 
знання суттєвих властивостей предметів і 
явищ навколишньої дійсності, знання 
суттєвих зв’язків між ними (Усова, 1986). 
Поняття характеризуються узгодженістю 
змістових, операціональних та образних 
компонентів, виконують роль інструмен-
та для теоретичного мислення, реалізації 
завдань науково-дослідницької та прак-
тичної діяльності.  

З опорою на наукові положення 
Л. Виготського О. Антонова підкреслює, 
що «формування наукового поняття по-
чинається з роботи над самим поняттям, 
зi словесного визначення, з таких опе-
рацiй, якi передбачають усвiдомлене за-
стосування цих понять. Зародження цього 
поняття починається не з безпосередньо-
го зіткнення з речами, а відразу з опосеред-
кованого відношення до об’єкта (через 
визначення, яке відображає певну абст-
ракцiю). Суб’єкт з перших крокiв навчан-
ня встановлює логiчнi вiдношення мiж 

поняттями й лише на цiй основi пробиває 
собi шлях до об’єкта, спираючись на 
практичний досвiд. Вiн з самого початку 
краще усвiдомлює саме поняття, нiж його 
предмет. Тут вiдбувається рух вiд поняття 
до речi – вiд абстрактного до конкретного. 
Цей шлях є можливим тiльки в межах 
спецiально органiзованого навчання суб’єк-
та науковим знанням i є його специфiчним 
результатом» (Антонова, 2004, с. 26). 

Визначаючи роль мови педагогіки в 
контексті сучасного наукового знання, 
В. Краєвський наголошує, що «розвиток 
науки характеризується взаємопов’язани-
ми процесами диференціації та інтеграції 
наукового знання. Процес зближення на-
ук, застосування комплексного підходу 
викликали появу понять, загальних для 
багатьох часткових наук, але відрізняють-
ся від філософських категорій. Широко 
застосовуються такі поняття й у педагогі-
ці, одна з функцій якої – інтеграційна, що 
передбачає об’єднання зусиль різних нау-
кових дисциплін у науковому обґрунту-
ванні практики. Навряд чи можна в наш 
час, проводячи фундаментальне педагогіч-
не дослідження, обійтися без таких загаль-
нонаукових понять, як «система», «струк-
тура», «функція», «елемент», «оптималь-
ність», «стан», «організація», «формаліза-
ція», «модель», «гіпотеза», «рівень» та ін.» 
(Краевский, 2008). Так само С. Гончаренко 
підкреслює, що «якщо виключити з арсе-
налу дидактики загальнонаукові поняття 
або поняття суміжних наук, то в нас зали-
шиться дуже бідний набір засобів для відо-
браження педагогічної дійсності. В той же 
час неправильно було б підміняти власне 
дидактичні поняття іншими. Це привело б 
до «розмивання» педагогічної теорії на-
вчання, що означало б крок назад в її роз-
витку» (Гончаренко, 2013, с. 154). Отже, 
педагогічна теорія та практика використо-
вує і філософські, і загальнонаукові та час-
тково-наукові (власне педагогічні) поняття.  
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У процесі дослідження сутності, 
функцій, статусу загальнонаукових по-
нять С. Позднєва визначає загальнонау-
ковість «як здатність функціювати в ши-
роких комплексах наук (у принципі, в 
усіх науках)» (Позднева, 2009, с. 116).  

Загальнаукові поняття, як відзнача-
ють Е. Семенюк та В. Мельник, форму-
ються в добу НТР як якісно новий тип 
категорій науки, що поєднують окремі 
властивості філософського та конкретно-
наукового знання (Семенюк, Мельник, 
2017, с. 257). Такі поняття «можна вважати 
новими універсаліями сучасної науки, що 
покликані протидіяти зростанню фахової 
вузькості, цехової замкненості вчених та 
кваліфікованих спеціалістів, втраті ними 
спільної мови. Іншими словами, форму-
вання таких понять – дуже важливий прояв 
інтегративної функції науки, її органічної 
протидії об’єктивному продовженню ди-
ференціації в науково-дослідницькій діяль-
ності» (Семенюк, Мельник, 2017, с. 256).  

Важливим є зауваження науковців 
про те, що «безпосередніми полями гене-
рування таких понять виступили не філо-
софія, логіка та математика (тобто тради-
ційні, добре відомі джерела загальнонауко-
вих пізнавальних засобів),  а  новітні дисцип-
ліни, викликані до життя науково-технічною   
революцією»  (Там  само).  Досліджувані 
поняття виконують «роль єдиної мови для 
фахівців різного профілю» (Позднева, 2009, 
с. 123), слугують засобом об’єктивації ре-
зультатів міждисциплінарних досліджень. 

Найхарактернішими ознаками зага-
льнонаукових понять є такі:  

● принципова можливість їх вико-
ристання при вивченні об’єктів будь-якої 
сфери, у будь-якій галузі знання. Саме ця 
особливість і зумовила назву цих понять; 

● їхні властивості поєднують суттєві 
ознаки філософського та нефілософського ти-
пу знання; такі поняття є ще одним каналом 
зв’язку філософії зі спеціальними науками; 

● обсяг усіх цих понять гранично 
широкий або близький до цього, що логіч-
но пов’язано з високим рівнем абстракт-
ності змісту та можливостями найшир-
шого наукового застосування;  

● принципова здатність до експлі-
кації засобами точних наук (Семенюк, 
Мельник, 2017, с. 255).  

Усталеного переліку загальнонау-
кових понять не існує. У 70-х рр. ХХ ст. 
В. Готт та А. Урсул перераховували 29 
таких понять: алгоритм, імовірність, знак, 
інваріант, інформація, структура, функція 
та ін. (Готт, Урсул, 1975). На сьогодні на-
уковці відзначають десятки загальнонау-
кових понять (закон, закономірність, тео-
рія, концепція, принцип, метод, функція, 
система, процес, критерій, структура, ін-
формація, модель, цінність, культура, гі-
потеза та ін.). Зокрема, Д. Давидянц пропо-
нує до розгляду 89 загальнонаукових та уза-
гальнювальних поняття (Давыдянц, 2017).  

Методологічний статус загальнона-
укових понять пов’язано з їхнім зв’язком 
із власне філософськими поняттями, на-
приклад, С. Позднєва наголошує, що 
«міждисциплінарні поняття «системи» та 
«елемента» пов’язані з традиційними фі-
лософськими категоріями «цілого» і «ча-
стини», категорія «структури» з категорі-
ями «змісту» і «форми», поняття «інфор-
мація» включено в пізнавальні процедури, 
що описуються категорією «відображен-
ня», поняття «оптимальності» є рефлексія 
філософської категорії «міри»» (Позднева, 
2009, с. 119). Авторка вказує й на інші 
зв’язки між загальнонауковими та філософ-
ськими поняттями (симетрія та асиметрія – 
тотожність та відмінність; функція – при-
чинність; імовірність – категорійна компо-
зиція понять «можливість», «дійсність», 
«необхідність», «випадковість»). 

У процесі навчальної та науково-
дослідницької діяльності загальнонаукові 
поняття виконують різні функції: інтегра-
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тивну (визначення  спільних  рис,  інварі-
антів  наукового  пошуку  в  різних  пред-
метних галузях), нормативно-методоло-
гічну (визначення координат наукового 
пізнання дійсності, методів наукового пі-
знання), систематизувальну (узгодження по-
ложень часткових наук з провідними поло-
женнями та вимогами наукового світогляду), 
комунікативну (забезпечення наукової ко-
мунікації представників різних галузей). 

Загальнонаукові поняття становлять 
підґрунтя фундаментальності освіти як спря-
мування на узагальнені й універсальні знан-
ня, формування наукового мислення та нау-
кової картини світу як цілісної, інтегральної 
характеристики особистості, яка «володіє 
фундаментальним загальнонауковим, мето-
дологічним знанням, системою ціннісних 
орієнтацій на творчий саморозвиток в на-
вчально-дослідницькій творчій діяльності, 
науковим стилем мислення» (Гончаренко, 
2013, с. 8). Узвичаєна в сучасній системі 
освіти предметна структура її змісту, на дум-

ку С. Гончаренка, «подрібнює єдиний світ, 
розкладає його на складові частини, що за-
важає формуванню у свідомості людини 
цілісної наукової картини світу, уявлень про 
його єдність і внутрішні зв’язки» (Гончаре-
нко, 2013, с. 30). Відповідно, нагальною по-
стає потреба в забезпеченні інтегративності 
змісту освіти, реалізації засад трансдисцип-
лінарного підходу та орієнтації освітнього 
процесу на формування універсальних, ме-
тапредметних умінь та навичок.  

Найуживанішими загальнонаукови-
ми поняттями в сучасній педагогічній те-
орії та практиці є такі, як: закон, законо-
мірність, принцип, функція, умови, метод, 
структура, модель, ідея, інформація, кри-
терій, показник, класифікація, процес, ре-
зультат, система, спосіб, засіб, факт, фо-
рма, явище, потенціал, адаптація, задача, 
типологія та ін., які зумовлюють функці-
ювання в педагогічному лексиконі відпо-
відних педагогічних понять (таблиця 1). 

Таблиця 1 
Взаємозв’язок загальнонаукових та педагогічних понять 

Загальнонаукові 
поняття 

Педагогічні поняття 

Закон Педагогічні закони 
Закономірність Педагогічні закономірності, закономірності навчання, закономірності ви-

ховання, закономірності соціалізації тощо 
Принцип Дидактичні принципи, принципи відбору змісту освіти, принципи вихо-

вання, принципи самоосвіти, принципи самоорганізації навчальної діяль-
ності тощо 

Метод Методи  навчання,  методи  виховання,  методи  науково-педагогічного 
дослідження, метод проєктів тощо 

Функція Функції педагогіки, функції вчителя, функції навчання, функції виховання, 
функції класного керівника, функції колективу тощо 

Структура Структура процесу навчання, структура шкільного колективу, структура 
уроку тощо 

Система Система педагогічних наук, педагогічна система, освітня система, виховна 
система тощо 

Ідея Ідея гармонійного розвитку особистості, педагогічна ідея  
Критерій Критерії ефективності навчання, критерії відбору методів навчання, крите-

рії результативності виховання тощо 
Процес Педагогічний процес, освітній процес, виховний процес тощо 
Фома Форма організації освітнього процесу, форма навчання, форма виховання, 

форма позашкільної освіти, форми професійної орієнтації, форма контро-
лю навчальної роботи тощо 
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У таблиці 1 представлено тільки ос-
новні загальнонаукові поняття, які вклю-
чено в освітньо-наукові програми підго-
товки бакалаврів педагогічних спеціаль-
ностей, силабуси відповідних педагогіч-
них дисциплін, базові підручники та по-
сібники з педагогіки 

У контексті співвідношення загаль-
нонаукових та власне педагогічних по-
нять важливо наголосити на тому, що 
«проєктування поняття на галузь педаго-
гіки й використання визначення «педаго-
гічний» не може і не повинно змінювати 
його сутність. Ключові властивості, відо-
бражені в традиційному тлумаченні по-
няття, повинні обов’язково зберігатися. 
Для цього необхідно, перш за все, доскона-
ло вивчити сутність і природу явища в га-
лузі традиційного використання, визначити 
властивості, що відмежовують його від ін-
ших, і тільки потім здійснювати перене-
сення з урахуванням специфіки педагогі-
ки» (Яковлев, Яковлева, 2010, с. 32 – 33). 

У науковій та навчально-методич-
ній педагогічній літературі загальнонау-
кові поняття не завжди використовують 
адекватно їхній сутності та атрибутивних 
характеристик, наприклад, А. Найн від-
значає неправомірність ототожнення по-
нять «чинник» та «причина», розбіжності 
у використанні в педагогічній літературі 
терміна «принцип» (Найн, 1995, с. 31). 
Важливим є зауваження науковця про те, 
що «принципи мають бути виведені з 
об’єктивної дійсності, а не з мислення. У 
цьому смислі вони становлять не вихід-
ний, а завершальний пункт дослідження» 
(Там само). Означені позиції мають бути 
предметом обговорення зі студентами, 
використовуватися в процесі самостійної 
роботи з науковими та навчальними текс-
тами педагогічної тематики з метою кри-
тичного осмислення тих чи тих теоретич-
них і практико зорієнтованих положень. 

На нашу думку, «не пощастило» в 
базових підручниках та посібниках з пе-
дагогіки такому загальнонауковому по-
няттю, як функція. У царині математики 
поняття функції розглядалося як одне з 
провідних з опорою на ідеї відповідності 
та множини. У біології функція позначає, 
насамперед, певний набір внутрішніх 
(біологічних) активностей біологічної си-
стеми (у будь-якому живому організмі 
відбуваються певні зміни, тобто він фун-
кціює), роль того чи того органу в рамках 
усього організму. У гуманітарному дис-
курсі функцією позначають, по-перше, 
зовнішні прояви властивостей того чи то-
го об’єкта в певній системі; по-друге, 
роль соціального явища чи процесу в со-
ціальній системі з акцентом на телеологіч-
ність (від лат. telos – мета), тобто на сві-
доме цілепокладання. Саме остання пози-
ція є базовою в потлумаченні педагогічних 
понять «функції педагогіки», «функції 
вчителя» і т.п. Проте зазвичай у процесі 
опанування цими поняттями майбутні 
вчителі не завжди адекватно розуміють 
сутність загальнонаукового поняття «фун-
кція» і, головне, залишають поза увагою 
проблему функційних зв’язків компонен-
тів того чи того педагогічного явища та 
процесу як складних систем. Відзначимо, 
що в базових підручниках та посібниках з 
педагогіки сутність загальнонаукового 
поняття «функція» не представлена, варі-
ативність його інтерпретації не розкрива-
ється, що, своєю чергою, зумовлює неко-
ректність використання цього поняття в 
працях студентів (навчальних, наукових).   

Усвідомлення майбутніми вчителя-
ми статусу та сутності загальнонаукових 
понять дозволить виявляти критичне ста-
влення до використання таких понять у 
науковій та методичній літературі, уника-
ти невиправданої «термінотворчості» в 
самостійній науковій роботі.  
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Показовою у зв’язку з цим є позиція 
Ю. Пассова, який застерігав від появи тер-
мінів-симулякрів, «які не позначають сут-
ність об’єкта номінації, так би мовити 
«симулюють» цю сутність» (Пассов, 
2015, с. 20). На прикладі використання 
загальнонаукового поняття «принцип» 
Ю. Пассов демонструє методологічні по-
милки в наукових роботах, що свідчать 
про ігнорування гносеологічного статусу 
поняття «принцип» та, відповідно, при-
зводять до невиправданого позначення 
тих чи тих позицій саме як принципів. 
Висловлювання Ю. Пассова доволі кате-
горичні, однак загальна спрямованість 
його позицій є цілком справедливою та 
ґрунтується на необхідності використан-
ня логіки та методології наукового пі-
знання в будь-якій ситуації, що пов’язана 
із термінологією, понятійно-категорійним 
апаратом певної предметної галузі. Саме 
тому слушним слід уважати висновок на-
уковця: «поняття, категорії – зв’язувальні 
ланки між теорією пізнання та практич-
ною діяльністю» (Пассов, 2015, с. 20).  

Опора у професійній підготовці 
майбутніх учителів на систему загально-
наукових понять сприяє реалізації прин-
ципів  фундаменталізації  в  освіті,  випе-
реджувального характеру відповідної під-
готовки, оскільки, по-перше, створює пе-
редумови для ефективного засвоєння тео-
ретичних засад педагогіки та освітньої 
діяльності, понятійно-термінологічний 
апарат яких включає загальнонаукові по-
няття; по-друге, закладає основи для са-
мостійної роботи з набуття нових знань 
та вмінь в умовах невизначеності та ін-
формаційної надлишковості сучасного 
професійного середовища.  

Відзначимо, що в процесі загально-
педагогічної підготовки загальнонаукові 
поняття виконують важливу інструмен-
тальну роль, оскільки опанування такими 
поняттями не є самоціллю тих чи тих на-

вчальних  дисциплін,  а  є  засобом теоре-
тичного та емпіричного пізнання педаго-
гічної дійсності, системою методологу-
вання  на  рівні  конкретного  суб’єкта, 
формування способу бачення світу, мето-
дологічних настанов та принципів його 
осягнення. Загальнонаукові поняття мають 
розглядатися як необхідна умова система-
тизації навчального матеріалу, як підґрунтя 
для систематизації та узагальнення явищ та 
процесів педагогічної дійсності, тобто знан-
ня щодо таких понять не повинні даватися 
«у готовому вигляді». Не менш важливим є 
розвиток понятійного мислення, терміноло-
гічної (понятійної) компетентності. 

Загальнонаукові поняття в процесі 
професійної підготовки майбутніх учите-
лів виконують різні функції, серед яких 
особливо відзначимо такі, як: онтологіч-
на (безпосередня процедура визначення 
поняття з метою фіксації суттєвих ознак 
педагогічних явищ і процесів, що вивча-
ються та досліджуються), гносеологічна  
(загальнонаукові поняття використову-
ються як засіб пізнання педагогічної дій-
сності), практична (понятійно-терміноло-
гічний апарат використовується в якості 
засобу діяльності, наприклад, управлін-
ської, методичної тощо).  

Основні загальнонаукові поняття – 
«закон», «закономірність», «принцип», 
«функція», «умова», «система» – трапля-
ються на перших же сторінках базових 
підручників  і  посібників  з  педагогіки. 
Більшість з таких посібників пропонують 
визначення окремих понять на початку 
розділів, що присвячені похідним педаго-
гічним поняттям (наприклад, дидактичні 
закономірності, принципи навчання, 
принципи виховання і т.п.). Проте загаль-
нонаукові поняття становлять основу по-
точного навчального дискурсу, що апріо-
рі зумовлює передбачення про те, що 
сутність цих понять відома студентам за 
результатами навчання в школі та ви-
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вчення на початковому етапі навчання у 
ЗВО таких дисциплін, як «Філософія» та 
«Психологія». Однак, рівень володіння 
загальнонауковими поняттями в студен-
тів різний, далеко не в усіх ЗВО в якості 
обов’язкових дисциплін вивчаються кур-
си філософії та психології.  

Загальнонаукові поняття в шкільній 
освіті представлені насамперед у кон-
тексті міжпредметних зв’язків, реалізації 
завдань інтегративного та метапредмет-
ного підходів в освіті. За результатами 
шкільного навчання випускники шкіл по-
винні мати навички визначення основних 
загальнонаукових понять, володіння та-
кими логічними операціями, як аналіз, 
синтез, узагальнення, аналогія, класифі-
кація, побудови логічного умовиводу (ін-
дуктивний, дедуктивний, за аналогією). 
Проте на початковому етапі навчання в 
закладі вищої освіти майбутні фахівці ви-
являють такі недоліки щодо використан-
ня загальнонаукових понять: 

● відсутність чітких уявлень про 
сутність поняття як форми мислення, 
роль логічних операцій (аналіз, синтез, 
індукція, дедукція тощо) у становленні 
понятійного мислення людини; 

● відсутність чітких уявлень про 
родо-видові логічні відношення в системі 
понять, підміна змістовних ознак поняття 
його зовнішніми, функційними характе-
ристиками, орієнтація на буденні, життєві 
уявлення при визначенні та використанні 
наукових понять; 

● студенти не володіють правилами 
дефінування, формулювання понять за 
родо-видовими ознаками; 

● філософське потрактування зага-
льнонаукових понять зазвичай відсутнє в 
змісті шкільних предметів і, відповідно, 
не усвідомлюється та не артикулюється 
студентами на початковому етапі профе-
сійної підготовки; 

● студенти не здатні до метапред-
метних узагальнень, трансферу (перено-
су) знань з однієї предметної галузі до 
іншої, тобто понятійна база, сформована 
в процесі вивчення шкільних дисциплін 
або інших дисциплін в університеті, не 
актуалізується та не використовується в 
процесі вивчення конкретного предмета, 
для вирішення нестандартної навчальної 
або професійної ситуації; 

● студенти не повною мірою розумі-
ють роль префіксів бі-, ді-, дис-, гіпер-, мо-
но-, полі-, епі- в утворенні терміносистем 
різних предметних галузей (наприклад, бі-
ном Ньютона, білінгвізм, дисгармонія, дис-
баланс, дискримінація, гіпертрофія, гіперін-
фляція, монолог, моногамія, монографія, 
поліном, поліглот, поліфонія, епілог, епі-
центр та ін.) та, відповідно, не завжди адек-
ватно використовують подібні терміни. 

Означені недоліки є наслідком, по-
перше, переваги репродуктивних питань 
«Як?», «Що це?» у процесі навчально-
пізнавальної діяльності, недооцінки зна-
чущості евристичних питань («Що загаль-
ного?», «Чим відрізняється?», «У чому 
взаємозв’язок?» і т.п.); по-друге, відсут-
ності механізму переходу від сприйняття 
явищ навколишньої дійсності до узагаль-
нених уявлень про такі явища та від них 
до понятійної форми відображення світу; 
по-третє, подання змісту наукового по-
няття в готовому вигляді, що орієнтує 
учнів / студентів на механічне запам’ято-
вування та репродуктивний шлях навча-
льної діяльності; по-четверте, відсутнос-
ті взаємозв’язку словесно-теоретичного, 
наочно-образного та практичного компо-
нентів процесу становлення загальнонау-
кових понять, превалювання словесно-
теоретичного компонента, що призводить 
до  формального  теоретизування  та  від-
сутності навичок оперування відповідни-
ми поняттями в практичній діяльності. 
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Отже, необхідність актуалізації та 
подальшого свідомого використання за-
гальнонаукових понять на початковому 
етапі загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів пов’язано з низкою 
чинників: 1) багатомірність педагогічної 
дійсності об’єктивно репрезентує педаго-
гічні явища та процеси, які мають бути 
проаналізовані з наукового погляду та, 
відповідно, майбутні вчителі мають набу-
ти навички їхнього аналізу на основі та-
ких загальнонаукових понять, як струк-
тура, система, критерій і т.п.; 2) понятій-
не мислення, термінологічна грамот-
ність / компетентність у сучасних умовах 
розглядається як важливий складник про-
фесійної компетентності сучасного вчи-
теля; 3) існують суттєві недоліки щодо 
опанування випускниками шкіл загаль-
нонаукових понять, що стає перешкодою 
для успішної навчально-пізнавальної діяль-
ності в закладі вищої освіти та підготовки 
до майбутньої професійної роботи. Озна-
чені позиції повною мірою узгоджуються з 
положеннями компетентнісного підходу, 
який орієнтує майбутніх учителів на вирі-
шення складних педагогічних проблем у 
конкретних ситуаціях на основі методоло-
гії пізнання педагогічних явищ. 

Етимологічно поняття «актуаліза-
ція» пов’язано з латинським словом 
«aktualis», тобто діяльнісний, та у філо-
софському контексті потрактовується як 
поняття, що позначає перехід від можли-
вості до дійсності. Відповідно до лінгвіс-
тичних теорій актуалізації (Ш. Баллі, 
Г. Гійом та ін.) відбувається співвідне-
сення понять з предметами та явищами 
реальної дійсності, тобто актуалізувати 
поняття позначає ототожнення його з ре-
альним уявленням суб’єкта, який гово-
рить. У соціології це поняття розгляда-
ється в контексті проблематики соціаль-
ної активності, ступеня реагування на 
зміни в соціальному середовищі, у пси-

хології – як «дія, що полягає у викликанні 
засвоєного матеріалу з довгострокової 
або короткочасної пам’яті для наступного 
використання його при впізнаванні, при-
гадуванні, спогаді або при безпосеред-
ньому відтворенні» (Шапар, 2007, с. 13). 
У педагогічному словнику С. Гончаренка 
поняття «актуалізація» (від лат. actualis – 
справжній, сучасний) представлено як 
«перехід певного інстинкту, схильності, 
здатності з можливого (потенціального) у 
справжній (актуальний) стан» (Гончарен-
ко, 1997, с. 21). У Словнику базових по-
нять з курсу «Педагогіка» досліджуване 
поняття розглядається як «дія, що полягає 
у «вилученні» засвоєного матеріалу з до-
вгострокової або короткочасної пам’яті 
для наступного використання його при 
впізнаванні, пригадуванні, спогаді  або 
безпосередньому відтворенні. Актуаліза-
ція характеризується різним ступенем 
складності або легкості залежно від рівня 
збереження або забування матеріалу, що 
вилучається» (Словник базових понять, 
2014, с. 5).  

У дидактичному аспекті широко ви-
користовуються поняття «актуалізація 
знань», «актуалізація вмінь та навичок», 
«актуалізація досвіду» як підґрунтя для 
визначення опорних знань, які необхідні 
для пізнання нового навчального матері-
алу, включення учнів та студентів до ак-
тивної навчальної діяльності, стимулю-
вання пізнавальної активності. Підкрес-
лимо, що актуалізація знань передбачає 
не механічне їхнє відтворення, а ство-
рення ситуацій затребуваності та смис-
лотворчості в цей момент часу, у цьому 
обсязі та у певній формі, забезпечення 
наступності освітньої діяльності. 
З. Меретукова розглядає актуалізацію 
знань як найважливіше інтелектуальне 
вміння людини та відзначає, що «актуалі-
зувати раніше засвоєні знання – значить 
зробити їхнє відтворення необхідним у 
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цей момент для вирішення питання, яке 
назріло, проблемної пізнавальної ситуа-
ції, тобто їхній трансфер, перенос» (Ме-
ретукова, 2012, с. 61). Відповідно, провід-
ними функціями актуалізації в такому 
контексті є такі: розвивальна; забезпе-
чення внутрішньопредметного та між-
предметного зв’язку; трансфер знань; ре-
алізація таких дидактичних принципів, як 
міцність знань, усвідомленість, актив-
ність, систематичність; реалізація методів 
проблемного навчання; сприяння форму-
ванню системного мислення, уміння син-
тезувати знання; створення позитивного 
емоційного фону; забезпечення наступнос-
ті знань; діагностична функція; забезпе-
чення змістовного та логічного зв’язку всіх 
етапів процесу навчання (Меретукова, 
2012, с. 62). Психологічним підґрунтям ак-
туалізації знань є аперцепція як процес ак-
тивного впливу накопиченого досвіду, на-
бутих раніше знань на сприйняття.  

Актуалізація знань, умінь та нави-
чок в освітньому процесі має орієнтува-
тися, по-перше, на відбір завдань з ураху-
ванням особистого пізнавального досвіду 
студентів, соціокультурних викликів пе-
дагогічної дійсності, колізій педагогічної 
практики; по-друге, на усвідомлення межі 
наявних знань та стимулювання пошуко-
вої активності майбутніх учителів; по-
третє, на аналіз та осмислення наявних 
способів пізнання навколишньої дійснос-
ті (суб’єктного досвіду).  

Актуалізація загальнонаукових по-
нять безпосередньо виводить на поняття 
«актуальне  знання»  та  критерії актуаль-
ності в доборі змісту відповідних навчаль-
них дисциплін. Слушною слід визнати 
думку О. Яворука про те, що «нам уда-
ється зрозуміти слова іншої людини, як-
що вони для нас актуальні. Якщо ж вони 
не актуальні, якщо знання, яким вона во-
лодіє і транслює нам, для нас не актуаль-
но, ми навряд чи вислухаємо її, а якщо 

вислухаємо, то не вникнемо в зміст її 
промов, а якщо спробуємо вникнути, во-
ни здадуться нам смішними і безглузди-
ми. Одна й та ж проблема, одне й той же 
питання, одне й те ж знання можуть бути 
актуальними для одних груп людей і не-
актуальними для інших. Усвідомлення 
актуальності завжди суб’єктивне» (Яво-
рук, 2009, с. 53).  

Уявлення майбутніх учителів про 
загальнонаукові поняття опосередковані і 
досвідом вивчення шкільних дисциплін, і 
особистим досвідом усвідомлення казуа-
льних, причинно-наслідкових зв’язків у 
буденному світі. Зазначені уявлення міс-
тять не лише когнітивний, логічний аспек-
ти, відповідні теоретизування, а й емо-
ційний, образний конструкти, які буду-
ються на феномені неявного знання 
(М. Полані). Відповідно, у процесі актуа-
лізації загальнонаукових понять на почат-
ковому  етапі  вивчення  педагогічних дис-
циплін доцільно апелювати до буденного 
досвіду, ураховувати можливі життєві 
уявлення, міфологізовані образи про ті чи 
ті поняття, терміни, що включені до інди-
відуального лексикону людини.  

Одним із найважливіших напрямів 
актуалізації загальнонаукових понять ви-
значимо організацію роботи майбутніх 
учителів із тлумачними, філософськими 
та психолого-педагогічними словниками, 
енциклопедіями, словниками іншомовних 
слів, а також спеціалізованими видання-
ми, що містять визначення загальнонау-
кових понять (наприклад, Давыдянц, 
2017; Сарыбеков, Сыдыкназаров, 2008). У 
процесі вивчення педагогічних дисциплін 
важливими є завдання, спрямовані на ви-
значення актуального рівня розуміння 
лексичного значення загальнонаукових 
термінів та їх дефініцій, діагностику 
вмінь адекватно розуміти тексти, насиче-
ні загальнонауковими поняттями, будува-
ти вторинні тексти з використанням 
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означених понять, на орієнтацію в струк-
турній організації понятійно-терміноло-
гічного апарату педагогіки (розподіл за 
термінологічними групами). 

З метою актуалізації загальнонауко-
вих понять у процесі вивчення педагогіч-
них дисциплін доцільно використовувати 
різнорівневі завдання, що враховують особ-
ливості логіко-методологічної культури: 

Розпізнавання загальнонаукових тер-
мінів (вибір з переліку слів та словоспо-
лучень загальнонаукових термінів, виок-
ремлення з навчального або наукового 
тексту загальнонаукових понять), з’ясу-
вання родових понять, характеристика 
змісту понять з урахуванням родового та 
видових понять (указати родове поняття, 
розкрити обсяг поняття з урахуванням 
родової ознаки, виокремити видові від-
мінності). 

Визначення логічного зв’язку (вста-
новлення зв’язків між поняттями за ана-
логією, за причинно-наслідковим зв’яз-
ком тощо, віднаходження ознак для гру-
пування), наприклад, «Виключити з пере-
ліку – закон, урок, принцип, метод – зай-
ве слово, вибір обґрунтувати», «Розташу-
вати поняття в логічній послідовності від 
загального до часткового: явища педаго-
гічної дійсності, педагогічне явище, соці-
альне явище; педагогічна закономірність, 
дидактична закономірність, закономір-
ність», «Із запропонованого переліку ви-
беріть дві найбільш суттєві ознаки цього 
поняття: Закономірність (повторюваний 
взаємозв’язок, необхідність, суспільство, 
особистість). Система (взаємозв’язок 
елементів, перелік елементів, упорядко-
ваність, структурний елемент)». 

Визначення сутнісних ознак по-
няття за технологією «Алфавіт». Про-
понуємо студентам розкрити смисл зага-
льнонаукового поняття «структура» в 
процесі заповнення карти, що передбачає 
добір характеристики досліджуваного 

поняття, яка починається з відповідної 
букви алфавіту. За результатами аналізу 
пропонованих характеристик визначаються 
сутнісні ознаки певного поняття, наприклад, 
для поняття «структура» початок технологі-
чної карти може виглядати таким чином:    
А – архітектоніка, Б – будова, В – візуаль-
ний, Г – графічний, Д – держава і т.п.  

Визначення сутнісних ознак понят-
тя на основі його атрибутивних харак-
теристик. Якою може бути структура? 
Доберіть 10 – 15 характеристик структу-
ри, наприклад, структура може бути: 
упорядкована, ієрархічна, управлінська, 
цілісна, бюрократична, регіональна тощо.  

Складання «карти понять». Карти 
понять (concept maps) – це графічні схе-
ми, що символізують зв’язки цих понять, 
з позначенням виду кожного зв’язку (на-
слідок, рід, властивість тощо). Студентам 
пропонується список понять та ключове 
питання, для відповіді на яке будується 
карта понять, наприклад, скласти ієрархіч-
ну схему для переліку понять: «людина», 
«особистість», «індивідуальність», «осо-
ба», «індивід» або скласти карту, що уна-
очнює зв’язки між поняттями «діяль-
ність», «мета», «засоби», «мотив», 
«предмет», «потреби». 

Складання денотатного графа. Де-
нотатний граф (від лат. denoto – позначаю 
і гр. grapho – пишу) – спосіб виділення 
істотних ознак поняття. Графічна форма 
денотатного графа становить ієрархію 
понять, побудовану дедуктивним мето-
дом. Для побудови денотатного графа не-
обхідно, по-перше, виокремити ключове 
поняття та визначити його суттєві ознаки; 
по-друге, вибрати дієслова, що пов’я-
зують поняття та його суттєву ознаку 
(наприклад, дієслова, що позначають ме-
ту (спрямовувати, передбачати і т.п.), до-
сягнення результату (досягати, здійсню-
вати і т.п.), передумови досягнення ре-
зультату (ґрунтується, спирається і т.п.); 



  Освіта та педагогічна наука № 2 (174), 2020  14 
 

по-третє, поділити ключове поняття на 
слова-«гілочки», наприклад, побудувати 
граф взаємозв’язку між загальнонаукови-
ми поняттями, що включені до понятійно-
термінологічної системи конкретної теми. 

Складання кластера понять. Клас-
тер (від англ. cluster – гроно) – спосіб 
графічної організації матеріалу, що де-
монструє смислові поля того чи того по-
няття. Доцільним є складання кластерів 
понять у межах вивчення навчальної теми 
або розділу за результатами роботи з на-
вчальними та науковими текстами.  

Розробка логіко-смислової моделі 
поняття. Логіко-смислове моделювання, 
відповідно до наукових ідей В. Штейн-
берга, – метод репрезентації понять у ви-
гляді семантичної мережі, зв’язкового 
графа, де вершини відповідають істотним 
властивостям, а ребра – це характеристи-
ки цих властивостей. При конструюванні 
моделі поняття розміщується в центрі осі 
координат, на яких позначаються відпо-
відні характеристики поняття (ознаки, 
структура, функції, умови, приписи щодо 
використання та ін.). 

Ідентифікація понять у навчальній 
та позанавчальній ситуації. Такі завдан-
ня сприяють не тільки формуванню вмінь 
потлумачувати загальнонаукові поняття, 
а й включати їх у педагогічний контекст, 
у проблемне поле пізнання педагогічної 
дійсності, наприклад, проєктивне завдан-
ня – для опису та інтерпретації яких жит-
тєвих ситуацій можна використати по-
няття «закономірність», «метод», «струк-
тура»? Доцільно запропонувати студен-
там проілюструвати досліджувані понят-
тя прикладами з художньої, наукової, на-
вчальної літератури.  

Метафорична візуалізація загаль-
нонаукових понять. Пропонуємо на осно-
ві низки ілюстрацій визначити, про яке 
поняття йдеться, або пропонуємо дібрати 
візуальний ряд для ілюстрування того чи 

того поняття. У цьому випадку викорис-
товуються евристичні можливості пере-
носу знань з однієї семіотичної системи в 
іншу. У роботі із загальнонауковими по-
няттями доцільно використовувати мета-
форичні визначення, наприклад із слов-
ника авторських визначень загальнонау-
кових понять Д. Давидянца [Давыдянц, 
2017, с. 20, 21, 28]. Такий підхід дозволяє 
змінити ракурс сприйняття, задіяти образ-
но-емоційну сферу студентів та сприяє 
формуванню навичок використання різ-
них семіотичних систем у роботі з понят-
тями. Студентам пропонується співвіднес-
ти поняття та відповідні авторські – ме-
тафоричні – визначення: наприклад, пе-
релік понять – «засіб», «спосіб», «хаос», 
визначення – «знерухомлений» спосіб; 
засіб у русі; непізнаний порядок. 

У роботі із понятійно-терміно-
логічним апаратом педагогіки загалом та 
із загальнонауковими поняттями зокрема 
необхідно дотримуватися принципів сис-
тематичності, контекстності, випереджу-
вальності, рекурсивності. Діяльнісний 
підхід до опанування майбутніми вчите-
лями загальнонауковими поняттями зу-
мовлює акцент на операціоналізації отри-
маних знань, можливості їхнього викорис-
тання для вирішення проблем педагогіч-
ної практики. Такий акцент є доцільним у 
контексті методологізації загальнопеда-
гогічної підготовки майбутніх учителів, 
посиленні орієнтації на методологію 
практичної педагогічної діяльності. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Цілеспрямована робота з 
актуалізації загальнонаукових понять у 
процесі вивчення педагогічних дисциплін 
сприяє формуванню логіко-методологіч-
ної культури майбутніх учителів, умінь 
розпізнавати та відтворювати поняття, 
виокремлювати суттєві ознаки поняття, 
використовувати поняття при встанов-
ленні причинно-наслідкових та структур-
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но-функційних зв’язків між педагогічни-
ми явищами та процесами, уміння пра-
цювати з поняттями в різних знакових 
системах, з різними джерелами інформа-
ції, оперувати поняттями у власних су-
дженнях. Наскрізне використання загаль-
нонаукових понять у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів забезпечує 
реалізацію ідей міждисциплінарного під-
ходу у вищій освіті, формування наукової 
картини світу на засадах цілісності та 
трансдисциплінарності. Дослідження до-
вело доцільність включення у зміст загаль-
нопедагогічної підготовки тем компенса-
ційного характеру з метою актуалізації 
логіко-методологічних знань та вмінь, 
включення до навчально-методичних 
комплексів з педагогічних дисциплін гло-
саріїв не тільки відповідних педагогічних 
термінів, а й загальнонаукових.  

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з теоретико-методичним обґрун-
туванням включення елементів понятій-
ного апарату сучасних методологічних 
підходів (системний, синергетичний, гер-
меневтичний, феноменологічний, тезау-
русний, фреймовий) у зміст загальнопе-
дагогічної підготовки майбутніх учителів. 
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*** 
Бутенко Л. Л. Актуалізація зага-

льнонаукових понять у процесі ви-
вчення майбутніми вчителями педа-
гогічних дисциплін 

У статті представлено загальну ха-
рактеристику загальнонаукових понять 
як методологічного підґрунтя вивчення 
майбутніми вчителями педагогічних ди-
сциплін. Схарактеризовано сутність, 
функції загальнонаукових понять, мета-
предметний характер загальнонаукових 
понять у контексті понятійно-
термінологічного поля педагогічної те-
орії та практики. Схарактеризовано ти-
пові помилки роботи майбутніх учите-
лів із понятійно-термінологічним апара-
том, зокрема у використанні загально-
наукових понять.  

Розкрито сутність та операціо-
нальні характеристики актуалізації як 
процесу переведення потенційного ста-
ну суб’єкта в стан діяльності, особливо-
сті актуалізації як психолого-педа-
гогічного феномену в освітньому про-
цесі. Доведено необхідність реалізації 
принципів системності, наступності, 
контекстуальності в роботі із загально-
науковими поняттями на заняттях з пе-
дагогічних дисциплін. Визначено форми 
та методи актуалізації загально-
наукових понять у процесі вивчення пе-
дагогічних дисциплін (понятійна роз-
минка; складання тезаурусу; аналіз тек-
стів; складання кластерів, «дерева по-
нять»; творчі завдання; візуальний ряд 
та ін.). 

Ключові слова: загальнонаукові 
поняття, понятійно-термінологічне поле 
педагогіки, актуалізація, майбутні вчи-
телі, педагогічні дисципліни, форми та 
методи актуалізації загальнонаукових 
понять. 
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Бутенко Л. Л. Актуализация обще-
научных понятий в процессе изучения 
будущими учителями педагогических 
дисциплин 

В статье представлена общая харак-
теристика общенаучных понятий как мето-
дологической основы изучения будущими 
учителями педагогических дисциплин. 
Охарактеризованы сущность, функции об-
щенаучных понятий, метапредметный ха-
рактер общенаучных понятий в контексте 
понятийно-терминологического поля педа-
гогической теории и практики. Охаракте-
ризованы типичные ошибки в работе бу-
дущих учителей с понятийно-термино-
логическим аппаратом, в частности в ис-
пользовании общенаучных понятий. 

Раскрыта сущность и операцио-
нальные характеристики актуализации 
как процесса перевода потенциального 
состояния субъекта в состояние деятель-
ности, особенности актуализации психо-
лого-педагогического феномена в образо-
вательном процессе. Доказана необходи-
мость реализации принципов системно-
сти, преемственности, контекстуальности 
в работе с общенаучными понятиями на 
занятиях по педагогическим дисципли-
нам. Определены формы и методы актуа-
лизации общенаучных понятий в процес-
се изучения педагогических дисциплин 
(понятийная разминка, составление те-
зауруса, анализ текстов, составление кла-
стеров, «дерева понятий»; творческие за-
дания; визуальный ряд и др.). 

Ключевые слова: общенаучные поня-
тия, понятийно-терминологическое поле 
педагогики, актуализация, будущие учите-
ля, педагогические дисциплины, формы и 
методы актуализации общенаучных понятий. 

 
 
 
 

Butenko L. L. Actualization of Gen-
eral Scientific Concepts in the Process of 
Studying Pedagogical Disciplines by Fu-
ture Teachers 

The article presents an extensive de-
scription of general scientific concepts as a 
methodological basis for studying pedagogi-
cal disciplines by future teachers. The es-
sence, functions of general scientific concepts, 
the meta-subject character of general scien-
tific concepts in the context of the conceptual 
and terminological field of pedagogical the-
ory and practice have been characterized. 
Typical mistakes of future teachers’ work 
with the conceptual and terminological no-
menclature, in particular in the use of general 
scientific concepts, have been defined. 

The essence and operational character-
istics of actualization as a process of transfer 
of the potential state of the subject to the 
state of activity, the features of the actualiza-
tion as a psychological and pedagogical 
phenomenon in the educational process have 
been revealed. The necessity of implement-
ing the principles of systematization, conti-
nuity, contextuality in the work with general 
scientific concepts when studying pedagogi-
cal disciplines in class has been proved. The 
author has specified the forms and methods 
of actualization of general scientific con-
cepts in the process of studying pedagogical 
disciplines (a conceptual warm-up; compila-
tion of thesaurus; text analysis; compilation 
of clusters, «concept trees»; creative tasks; 
visual series etc.). 

Key words: general scientific concepts, 
conceptual and terminological field of peda-
gogy, actualization, future teachers, peda-
gogical disciplines, forms and methods of 
actualization of general scientific concepts. 
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Постановка проблеми. Сучасний 
період розвитку природознавства харак-
теризується складними взаємопротилеж-
ними процесами диференціації та інтегра-
ції природничих наук, які входять до 
структури природознавства. Ці процеси є 
об’єктивним проявом дії діалектичного за-
кону єдності та боротьби протилежностей.  

Диференціація природознавства по-
лягає, по-перше, у диференціації його 
складників, окремих природничих наук, 
які в процесі розвитку уточнюють власні 
галузі дослідження, сфери використання; 
по-друге, проявляється у виникненні но-

вих природничих наук, які 
утворюються в пограничних 
зонах наявних наук – і при-
родничих, і іншого спряму-
вання, та виділення їхніх 
предметів дослідження (еко-
географія, біофізика, медич-
на фізика, біохімія та ін.). І 
це є об’єктивним чинником 
розвитку цих наук та їхніх 
вузькоспеціалізованих знань. 

Інтегративні процеси в 
природничих науках, різні за 
формою та змістом, також 
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мають місце. Інтегративність проявляєть-
ся перш за все в екстраполяції суто при-
родничих знань, методів, понять, теорій 
на ін. у контекст таких наукових дисцип-
лін, як педагогіка, соціологія, політологія, 
історія, економіка та ін. Також інтегратив-
ність полягає в тій номенклатурі та тема-
тиці сучасних наукових завдань, які 
розв’язуються сучасною наукою та мають 
проблемну, міждисциплінарну сутність, 
комплексність. 

Як зазначає І. Козловська, «інтегра-
тивним можна вважати підхід, в якому 
враховують такі умови:  

• виникають нові якості об’єкта, 
що інтегруються порівняно з 
елементами інтеграції;  

• об’єкт, що інтегрується, набуває 
системного характеру;  

• зберігаються окремі властивості 
елементів інтеграції;  

• зінтегрований об’єкт є поліструк-
турним» (Козловська, 1999, с. 58). 

Отже, інтегративний підхід до при-
родознавства звичайно доцільно розгля-
дати з позицій системності та поліструк-
турності. Ми погоджуємось з позицією 
І. Козловської щодо системності та полі-
структурності процесів інтеграції й роз-
глядаємо будову природознавства саме з 
цих позицій – системного підходу, полі-
структурної будови та інтеграції предмет-
них складників. 

Інтегративні процеси в освітній сис-
темі України теж мають місце. Їхній зміст 
визначається та регулюється законодавчо 
в «Концепції реалізації державної політи-
ки у сфері реформування загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа» на 
період до 2029 року» (Концепція НУШ, 
2016), Законі України «Про освіту» (За-
кон Про освіту, 2017), Державному стан-
дарті базової та повної загальної серед-
ньої освіти (Держстандарт, 2011). Одним 
з сучасних інтегративних процесів у зміс-

ті системи освіти є запровадження в стар-
шій школі експериментальної інтегрова-
ної навчальної дисципліни «Природничі 
науки»  (Наказ  МОН,  2018).  Отже, акту-
альність  цієї проблеми не підлягає сумніву. 

Аналіз актуальних досліджень. Іс-
нують різні підходи до реалізації інтегра-
тивного підходу до формування структу-
ри та змісту і окремих природничих дис-
циплін, і інтегрованих курсів «Природо-
знавство». Теоретичне обґрунтування цієї 
проблеми та її практичну реалізацію на су-
часному етапі розвитку дидактики здійс-
нювали І. Алексашина, К. Гуз, В. Ільченко, 
А. Мансуров, М. Мансуров, О. Пентін та ін. 

Так, К. Гуз та В. Ільченко пропону-
ють «будову інтегрованих курсів за лі-
нійно-концентричним принципом навко-
ло змістових ліній:  

• загальні поняття природознавст-
ва (загальні закономірності при-
роди, природничо-наукова кар-
тина світу, життєствердний об-
раз природи) як наскрізний 
стрижень курсу; 

• структурні рівні організації живої 
й неживої природи в мікро-, мак-
ро-, мегасвіті; 

• методи наукового пізнання в 
природознавстві; 

• значення природничо-наукових 
знань у житті людини та їхня 
роль у суспільному розвитку й 
професійній діяльності людини» 
(Методика, 2018, с. 25). 

Наповнення змісту навчальної дис-
ципліни «Природознавство» К. Гуз уяв-
ляє як систему, що складається з «приро-
дничого, фізико-астрономічного, хімічно-
го, біологічного, природничо-екологіч-
ного модулів, які відповідають змісту 
компонентів освітньої галузі. Під час ви-
вчення природничого модуля учні засво-
юють поняття, які слугують основою 
об’єднання всіх модулів у цілісну систе-
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му знань. Це вже згадані поняття: природ-
ничо-наукової картини світу, загальних 
закономірностей природи, образу приро-
ди та методів пізнання природи» (Мето-
дика, 2018, с. 26).  

О. Пентін інтегрований курс «При-
родознавство» будує на основі інших ви-
східних ідей, які полягають: «…у розгля-
ді об’єктів і явищ природного світу в гар-
монії фізики, хімії, біології, фізичної гео-
графії, астрономії та екології. Відповідно, 
в основу курсу покладені не логіка і струк-
тура часткових природничо-наукових дис-
циплін, а ідея антропоцентризму, тобто по-
будова курсу в логіці і структурі сприйнят-
тя учнем природного світу в синтезі фізич-
них, хімічних і біологічних уявлень. 

… ґрунтовне охоплення найважли-
віших понять, законів і теорій часткових 
навчальних дисциплін, їхній синтез в уза-
гальненні природничих понять, законів і 
теорій, а також пріоритетна увага до най-
важливіших прикладних аспектів, зв’язку 
досліджуваного матеріалу з життям, зна-
йомство з найважливішими досягненнями 
сучасного науково-технічного прогресу 
(біотехнології, нанотехнології та ін.). 

… включення в курс змісту гумані-
тарних дисциплін: історії, економічної 
географії, світової художньої культури, 
рідної літератури і мови» (Естествозна-
ние. Базовый уровень, 2013, с. 2). 

І. Алексашина розглядає інтегрова-
ний курс «Природознавство» з позицій 
формування  ціннісно-смислової  (сенсо-
утворювальної, діяльнісної, культурно-
історичної) картини світу сучасного здо-
бувача освіти, що відповідає актуальному 
рівню розвитку науки й суспільної прак-
тики на основі системи ієрархічно побу-
дованих концептів, спрямованої на утво-
рення у свідомості здобувачів освіти цін-
нісно-смислових орієнтирів.  

В основу інтегрованого курсу «При-
родознавство» І. Алексашиної покладено 

концепцію гуманітаризації змісту освіти. 
Методологічною основою гуманітариза-
ції змісту природничо-наукової освіти є 
вивчення об’єктів природознавства в сис-
темі «природа – людина – наука – техніка 
– суспільство» (Естествознание. Рабочие 
программы, 2017, с. 28), яка слугує мега-
концептом цього курсу, що забезпечує 
міжпредметну основу навчального пі-
знання й формування ціннісно-смислових 
орієнтирів здобувачів освіти. 

Провідними ідеями курсу «Приро-
дознавство» є, на думку І. Алексашиної, 
ідея єдності, цілісності й системної орга-
нізації природи, ідея взаємозалежності 
людини та природи, ідея гармонізації си-
стеми «природа – людина», які слугують 
мегаконцептами, що задають вектор спря-
мованості контекстів розгляду об’єктів, 
явищ і законів природознавства, визна-
чають ціннісно-смислові орієнтири в 
«побудові» інших концептів, які є систе-
моутворювальними елементами змісту 
курсу «Природознавство». Так, І. Шер-
стобітова відзначає, що «концептами кур-
су „Природознавство 10” є такі поняття, 
як: природа – система – біосфера – наука – 
метод – наукова картина світу – мікросвіт – 
матерія – структура – організм – життя – 
всесвіт – рух – еволюція – закон природи 
(10 клас), а курсу „Природознавство 11”: 
техніка – людина – техніка – людина –
 природа – техніка – людина – природа –
 техніка – суспільство – технологія – біоте-
хнологія – здоров’я – спорт – харчування – 
вітаміни – медицина – людина – глобаліс-
тика – науково обґрунтоване природоко-
ристування – ноосфера» (Алексашина, 
2016, с. 154). 

А. Мансуров, М. Мансуров струк-
туру та зміст інтегрованого курсу «При-
родознавство» для 10 – 11 класів загаль-
ноосвітніх закладів розглядають з позицій 
системно-діяльнісного підходу з орієнта-
цією на конкретні результати освіти, які 
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виражаються і через оволодіння учнями 
знаннями, уміннями та способами діяль-
ності, і у формуванні особистісних якос-
тей, що забезпечують мотивацію до здій-
снення навчальної діяльності та її змісто-
ве наповнення. Ідеєю навчального курсу є 
інтеграція знань з основних природничих 
дисциплін: фізики, біології та хімії як 
спільність природничо-наукового методу 
пізнання й тісного взаємозв’язку різних 
структурних рівнів організації природи. 

Зміст інтегрованого курсу А. Ман-
сурова і М. Мансурова структурується не 
як сума знань з фізики, хімії, біології, 
екології, астрономії, що входять складо-
вими елементами в природознавство, а як 
цілісна наука про найбільш загальні влас-
тивості об’єктів навколишнього світу. 

«Структурування навчального мате-
ріалу здійснюється за основними складни-
ками природничо-наукової картини світу: 

• людина та її методи пізнання світу; 
• природні об’єкти; 
• форми існування об’єктів; 
• природні системи; 
• природні процеси; 
• природничо-наукові концепції; 
• створення й застосування штучних 
об’єктів» (Елизаров, 2013, с. 31). 

Отже, наявні інтегровані курси 
«Природознавство» за змістом та струк-
турною побудовою схожі, оскільки модуль-
но складаються з окремих природничих 
дисциплін, але їхні внутрішньосистемні 
зв’язки  різняться  внаслідок  висхідних 
завдань, що стоять перед цими курсами. 

Тому метою статті є визначення 
змісту, структури та будови, а також ана-
ліз поліструктурної моделі «Природо-
знавства» в старшій школі. 

Методологія та методи досліджен-
ня. Методологічною базою дослідження є 
системний та діалектичний підходи до 
процесів інтеграції наукового знання. Ви-
користано теоретичні методи: вивчення 

нормативно-правової бази, останніх нау-
кових досліджень, системний та порівняль-
ний аналіз літератури з проблеми форму-
вання інтегрованих курсів «Природознав-
ства» та емпіричні методи: спостережен-
ня за процесами розвитку суспільства, 
модернізації системи освіти.  

Виклад основного матеріалу. При 
аналізі структури та змісту інтегрованих 
курсів «Природознавство» нас цікавлять 
проблеми саме інтегративності, що три-
вають у природознавстві загалом та 
окремих природничих науках зокрема, та 
його поліструктурна конструкція. 

Зміст інтегративності в науці уточ-
нює П. Федосєєв – «будь-яка інтеграція 
знань – це не злиття, не взаємне розчинен-
ня наук, а їх взаємодія, взаємозбагачення в 
інтересах спільного вирішення комплекс-
них проблем» (Федосєєв, 1981, с. 20). 

Науковці розглядають галузі наук, 
які склались, як складні системи, у яких 
мають місце, зокрема, процеси самоорга-
нізації. Загальнонаукові теоретичні дослі-
дження наукових уявлень і формування на-
прямів у галузі теорії і практики системного 
підходу здійснювали В. Афанасьєв, Л. Бер-
таланфі, Л. Колесников, В. Кузьмін, М. Ле-
сечко, Ю. Марков, В. Новосельцев, Ф. Пере-
гудов, Л. Петрушенко, Б. Райзберг, В. Спиц-
надель, Ф. Тарасенко, Б. Тарасов, А. Уйомов 
та ін. Дослідження системного підходу в 
природознавстві вивчали І. Алексашина, 
В. Вернадський, І. Дік, М. Моісєєв, В. Разу-
мовський, В. Стьопін, Е. Юдін та ін.  

У педагогіці процеси організації си-
стемного навчання, організації освітнього 
процесу з позицій системності, форму-
вання структури та змісту навчального 
матеріалу на основі системного підходу 
висвітлювали П. Гальперін, С. Гончаренко, 
В. Давидов, Б. Ельконін, Л. Зоріна, І. Коз-
ловська, М. Нікітін, С. Петрова, Е. Сороко, 
Ю. Сурмін, Н. Тализіна, Г. Щедровицький 
та ін. 
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Природничі науки, які є складовими 
елементами (окремими шкільними пред-
метними дисциплінами), побудовані на 
науковій системній основі та утворюють 
системний фундамент науки «Природо-
знавство», який забезпечує таку інтегра-
цію наукових природничих знань, завдя-
ки якій окремі природничі науки зберіга-
ють  свою  самостійність  і водночас інте-
груються навколо системних методів до-
слідження. 

Поліструктурність сучасного при-
родознавства малодосліджена. Це понят-
тя тісно пов’язане з системністю органі-
зації природознавства та процесами інте-
грації. С. Петрова зазначає: «Поліструк-
турна система – поняття багатогранне. В 
основному під поліструктурною систе-
мою розуміють безліч різноманітних 
компонентів, що відрізняються фізични-
ми властивостями, функційним призна-
ченням, складністю внутрішньої структу-
ри, що становлять єдине ціле. Інакше ка-
жучи, система має безліч підсистем, що 
мають власні оригінальні структури, які 
інтегруються в загальну поліструктуру 
складної системи» (Петрова, 2009, с. 35). 

З цього визначення випливає, що за 
характерними ознаками та критеріями 
поліструктурної системи природознавст-
во повністю відповідає змісту поняття 
поліструктурної системи. Тому природо-
знавство є складною поліструктурною 
системою, яка складається з певної кіль-
кості підсистем, природничих наук, які є 
самостійними системами, мають оригіналь-
ні структури, власні предмети досліджен-
ня, фундаментальні теорії, що лежать в 
основі,  але  інтегруються  в  природо-
знавство  й  у  ньому  набувають  інтегра-
тивної єдності. 

Характерною особливістю сучасної 
науки є її модельний характер, викорис-
тання моделей для опису досліджуваних 
явищ, об’єктів та процесів. Це, на нашу 
думку, пов’язано з необхідністю враху-
вання лише суттєвих, значущих ознак 
об’єкта дослідження з метою отримання 
його ідеального модельного образу для 
дослідження. В основі цього дослідження 
покладено покрокові зміни кожного пара-
метру моделі в їхньому істотному впливові 
на модель як образ реального об’єкта дослі-
дження, оскільки «моделлю можна назвати 
штучно створюваний образ конкретного 
предмета, пристрою, процесу, явища (і, в 
кінцевому рахунку, будь-якої системи)» 
(Дегтярьов, 2008, с. 117).  

Оскільки природознавство є склад-
ною багаторівневою та комплексною сис-
темою, яка має складну структуру, то її 
дослідження є нетривіальним завданням, 
доцільність якого в рамках нашого дослі-
дження є сумнівною. Тому ми пропонує-
мо розглянути природознавство через 
модель природознавства, яке вивчається в 
школі.  

Поліструктурну модель шкільного 
інтегрованого курсу «Природознавство» 
представлено на рис. 1.  

Модель за своїм призначенням ілю-
струє структуру природознавства як су-
купність взаємопов’язаних складників 
шкільних природничих дисциплін, що 
становлять у єдності природничо-наукову 
картину світу.  

Ця структура відображає й інтегро-
ваний курс «Природознавство», оскільки 
складники та їхні взаємні зв’язки ті самі. 
Пропонована модель повністю узгоджу-
ється із середовищем, у якій їй належить 
функціювати, – системі освіти. 
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Рис. 1. Поліструктурна модель шкільного курсу «Природознавство» 
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Ядром цієї системи є природничо-
наукова картина світу, яка формується в 
здобувачів освіти. Вона складається із за-
гальнонаукових елементів та часткових на-
укових картин світу – фізичної, хімічної, 
біологічної, географічної, астрономічної, 
екологічної тощо. Часткові наукові карти-
ни світу в сукупності із загальнонауковим 
ядром моделі утворюють природничо-
наукову картину світу. Складники природ-
ничо-наукової картини світу перетинають-
ся між собою та ядром, показуючи наяв-
ність спільних елементів наукових знань та 
їх взаємне використання, наприклад, осно-
ви молекулярно-кінетичної теорії будови 
речовини мають місце у структурі науко-
вих знань фізики, хімії, біології, астрономії; 
явище фотоефекту знаходиться в змісті фі-
зики, хімії, біології; екосистема вивчається 
в біології, географії, екології тощо. 

Часткові наукові картини світу по-
в’язані з окремими природничими науками 
як результат їхнього розвитку (на рис. 1 
зв’язки показано жирними стрілками). 
Самі природничі науки (фізика, хімія, біоло-
гія, географія, екологія, астрономія, будучи 
незалежними підсистемами, ґрунтуються 
на власних фундаментальних концептуа-
льних теоріях і пов’язані між собою взає-
мними зв’язками, що показують інтегра- 
 

тивні процеси в природничих науках (по-
казані пунктирними стрілками на рис. 1). 

Як видно з рис. 1, утворювана система 
неоднорідна, що дозволяє виділити її скла-
дові елементи як підсистеми, їхню первинну 
структуру, скласти уявлення про природу 
елементів та виявити їхні зв’язки в сукупно-
сті, що забезпечують цілісність поліструк-
турної моделі «Природознавства». 

Частково-наукова картина світу – полі-
структурне утворення, внутрішню структуру 
якого формують взаємопов’язані фундамен-
тальні концептуальні теорії, що є основою 
природничої науки, а також теоретичні та 
емпіричні знання, математичний апарат. Зо-
внішня структура побудована через істотні 
зв’язки між природничо-науковою картиною 
світу, іншими частковими картинами світу, 
соціальною картиною світу, філософськими 
основами  науки  та  ідеалами  пізнавальної 
діяльності. Обидві структури накладені одна 
на іншу. Підкреслимо, що будь-які зміни в 
якомусь елементі структур спричиняють 
зміни в усій схемі. 

Фізична картина світу, будучи самостій-
ною та логічно устаткованою системою, є 
складником природничо-наукової картини сві-
ту і, відповідно, частково-науковою в дослі-
джуваній поліструктурній моделі природни-
чих наук. Її структуру та зміст подано в табл. 1.  

Таблиця 1  
Змістова схема системи фізичної картини світу 

 
Фізична картина світу 

Класична механіка Молекулярна фізика 
та термодинаміка 

Класична електро-
динаміка 

Квантова  
фізика 

• Кінематика 
• Динаміка 
• Статика 
• Закони збереження 
• Механічні коли-
вання та хвилі 

• МКТ  ідеального 
газу 

• Термодинаміка 
• Агрегатні стани ре-
човини 

• МКТ реального газу 

• Електростатика 
• Постійний струм 
• Магнітне поле 
• Електричні та магніт-
ні властивості речовини 
• Електромагнітні ко-
ливання 
• Змінний струм 
• Геометрична та хви-
льова оптика 
• СТВ 

• Квантова теорія 
світла 

• Теорія будови 
атома 

• Теорія атомного 
ядра 

• Елементарні час-
тинки 

• Стандартна теорія 
• Єдина теорія по-
ля 
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Як видно з табл. 1, кожна фундамен-
тальна фізична теорія, що є складником 
фізичної картини світу, постає, своєю 
чергою, системою взаємопов’язаних фі-
зичних теорій, які становлять зміст фун-
даментальних фізичних теорій. 

Хімічна картина світу як складник 
природничо-наукової картини світу є її 
підсистемою з самостійною незалежною 
структурою в досліджуваній поліструк-
турній моделі природничих наук. Її стру-
ктуру та зміст подано в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Змістова схема системи хімічної картини світу 
 

Хімічна картина світу 
Теорія будови речо-

вини 
Теорія про структу-

ру молекули 
Теорія про хімічний 

процес 
Теорія еволюційної 

хімії 
• Періодична система 
хімічних елементів 
Д. Менделєєва 

• Властивості неор-
ганічних та орга-
нічних речовин 

• МКТ будови речо-
вини 

• Квантова хімія 

• Періодична система 
хімічних елементів 
Д. Менделєєва 

• Теорія будови ато-
ма 

• Теорія структурних 
форм речовини 

• Теорія хімічних 
зв’язків 

• Теорія розчинів 
• Теорія хімічних ре-
акцій 

• Органічна хімія 
(властивості біл-
ків) 

• Неорганічна хімія 
(мінерали) 

• Теорія самоорга-
нізації речовини 

  
З табл. 2 випливає, що хімічна      

картина світу має власну складну 
структуру  побудови, зміст якої ґрун-
тується на  взаємозв’ язаних фундамен-
тальних  теоріях,  що  становить само-
достатню систему – природничу дис-
ципліну  «Хімія». 

Змістову схему системи біологічної 
картини світу подано в табл. 3, з якої видно, 
що біологічна картина світу має складну 
системну будову та фундаментальну теоре-
тичну основу, яка є самостійною та достат-
ньою для організації природничої дисцип-
ліни «Біологія». 

 
Таблиця 3  

Змістова схема системи біологічної картини світу 
 

Біологічна картина світу 
Натуралістична  

теорія 
Теорія структурних 
рівнів організації 
живої природи 

Теорія  
еволюційної біології 

Теорія  
самоорганізації  

систем 
• Теорія системи 
природи 

• Теорія кореляції 
• Теорія катастроф 

•  Теорія структур-
них рівнів органі-
зації живої природи 

• Клітинна теорія 

• Еволюційна теорія 
Ч. Дарвіна 
• Загальна теорія ево-
люції 
• Теорія походження 
життя шляхом хіміч-
ної еволюції 
• Сучасна теорія по-
ходження життя 
• Теорія молекуляр-
ної генетики 

• Теорія самооргані-
зації систем –  

   синергетика 
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У табл. 4 ми виділили схематичну 

будову змісту екологічної картини світу. 
У сучасній освітній галузі України еколо-
гічний складник не є самостійним, входя-
чи за модульним принципом у навчальну 
дисципліну «Біологія і екологія», проте, 
будучи самостійною природничою нау-
кою, екологія має власний предмет дослі-
дження, власний зміст, структуру, особ-

ливі теорії та методики, а тому, на нашу 
думку, її результатом є формування 
окремої, частково-наукової картини світу 
– екологічної. 

Системний підхід до побудови еко-
логічної картини світу дозволяє зробити 
висновок про її самостійність, незалеж-
ність як підсистеми у структурі природ-
ничо-наукової картини світу.  

 
Таблиця 4  

Змістова схема системи екологічної картини світу 
 

Екологічна картина світу 
Теорія екосистем Теорія ноосфери Теорія самоорганізації 

систем 
• Теорія екологічного управління 
• Теорія популяційної екології 
• Теорія екосистеми 

• Учення про біосферу – 
ноосферу 

• Синергетика 
• Теорія хаосу 
• Теорія еволюції склад-
них систем 

 
У  табл. 5  розкрито змістові лінії 

астрономічної  картини  світу. Сучасні 
тенденції системи освіти в Україні де-
монструють утрату астрономією статусу 
самостійної навчальної дисципліни через 
запровадження навчального предмета 
«Фізика і астрономія», куди астрономія 
входить за модульним принципом. Разом 
з тим, на нашу думку, астрономія, будучи 

самостійною природничою наукою з усі-
ма притаманними їй атрибутами (мето-
дами, структурою, змістом, теоріями, 
концепціями, предметом дослідження та 
ін.), формує  власну  частково-наукову 
картину  світу – астрономічну,  яка  є  са-
модостатньою та самостійною системою 
в рамках природничо-наукової картини 
світу. 

 
Таблиця 5  

Змістова схема системи астрономічної картини світу 
 

Астрономічна картина світу 
Теорія будови Всесвіту Теорія самоорганізації сис-

тем 
Теорія походження та 
еволюції Всесвіту 

• Загальна теорія відносності 
• Єдина теорія поля 
• Релятивістська квантова 
механіка 

• Спеціальна теорія віднос-
ності 

• Теорія нерівнозваженої тер-
модинаміки 

• Синергетика 
• Теорія хаосу 
• Теорія еволюції складних 
систем 

• Теорія Всесвіту, що роз-
ширюється  

• Теорія Великого Вибуху 
• Теорія гарячого Всесвіту 
• Інфляційна теорія 
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Географічна  картина  світу,  відпо-
відно до табл. 6, ґрунтується на складній 
дворівневій системі фундаментальних 
теорій і концепцій, які розкривають зміст 
географії як природничої науки, яка ди-
намічно розвивається, має власний пред-
мет дослідження та суттєву особливість, 
яка відрізняє її від інших наук – двоєди-
ність. Ця особливість полягає в тому, що 

фізична географія тяжіє до природничих 
наук, а економічна – до гуманітарних. 
Саме тому географія є центральною лан-
кою ланцюга, що поєднує природничо-
наукову картину світу з економічною, 
гуманітарною, соціальною картинами 
світу, які є результатом розвитку наукової 
думки  в  різних  галузях  людської       
діяльності.  

 
Таблиця 6 

Змістова схема системи географічної картини світу 
 

Географічна картина світу 
Теорія  

ресурсів території 
Теорія  

сталого розвитку 
Теорія  

ємності геосистем 
• Теорія території як єдність природ-
ного ландшафту, населення і гос-
подарства 

• Теорія раціонального природоко-
ристування 

• Теорія природно-ресурсного поте-
нціалу території 

• Економічна теорія 
сталого розвитку 

• Екологічна теорія 
сталого розвитку 

• Соціальна теорія ста-
лого розвитку 

• Теорія геологічного 
еволюціонізму 

• Теорія геосистем 

 
Поліструктурна модель розкривається 

розвитком природознавства в кількох на-
прямах одночасно відповідно до тенденцій 
диференціації та інтеграції складників сис-
теми природничих наук. Вона демонструє 
трансформаційні процеси у взаємодії скла-
дових елементів природознавства, їхні взає-
мозв’язки і внутрішньосистемні, і зовнішні 
– на інші галузі знань, процеси вирішення 
комплексних проблем, що стоять перед на-
укою й освітою, особистістю. 

В освітньому процесі поліструктур-
на модель проявляється на різних рівнях 
її організації – навчальних дисциплін, за-
кладів освіти, навчальних планів, струк-
турних модулів, змісту тем та окремих 
елементів знань. Поліструктурна модель 
через інтегративні процеси виводить на 
якісно новий рівень відносини суб’єктів 
дослідження природничих наук: людину, 
природу, суспільство, Всесвіт, що прояв-
ляється в інтеграції знань, міждисциплі-

нарності процесу пізнання, системній ці-
лісності природничо-наукової картини 
світу та її складників, і характеризується 
накопиченням систем зв’язків у процесі 
пізнавальної діяльності, взаємопроник-
ненням і взаємообміном інформацією між 
різними сферами знання.  

Ядром поліструктурної моделі при-
родознавства є природничо-наукова кар-
тина світу, що включає загальнонаукові 
поняття, які сформувалися в процесі роз-
витку природознавства та його взаємодії з 
філософією й іншими галузями пізнання 
та які вважаються фундаментальними: 
матерія і форми її існування: речовина і 
поле; атрибути матерії: відображення, 
взаємодія, рух; простір, час; принципи: 
системності, еволюціонізму, спрямовано-
сті процесів, періодичності, симетрії, від-
носності, елементарності та ін. 
В. Ігнатова зазначає, що «природничо-
наукова картина світу – це певна система 
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наукових знань та уявлень про світ, пі-
знавальних моделей і методів, які сфор-
мувались на тому чи іншому етапі куль-
турно-історичного розвитку суспільст-
ва» (Ігнатова, 2007, с. 67). Ядро природ-
ничо-наукової картини світу екстрапо-
люється на частково-наукові картини 
світу, які набувають загальних подібних 
рис та методологічного значення.  

Природничо-наукова картина сві-
ту, увібравши в себе складовими части-
нами частково-наукові картини світу, 
інтегрує у своїй структурі й їхні зв’язки 
з суспільством, тим самим формуючи 
багатоканальну взаємозалежність при-
родничої галузі з розвитком суспільства. 

Отже, системність поліструктур-
ної моделі природничих наук проявля-
ється на всіх структурних щаблях, по-
чинаючи від елементарної ланки – рівня 
понять, структурних елементів знань, де 
їхній зміст відповідає вимогам актуаль-
ності та фундаментальності, на почат-
ковій ланці – у системі теорій та концеп-
цій, що входять до змісту природничих 
наук, на ланці фундаментальних науко-
вих теорій, які становлять структуру част-
ково-наукових картин світу, і на рівні 
природничо-наукової картини світу, де 
зміст узагальнюється та систематизується. 

Природничо-наукова картина сві-
ту, об’єднуючи частково-наукові карти-
ни світу, фундаментальні загальнонау-
кові поняття, принципи, в основі міс-
тить також загальнонаукові фундамен-
тальні ідеї, концепції, методологію. 

Поєднання природничих наук у 
єдину систему, що об’єднується навко-
ло природничо-наукової картини світу, 
ми вбачаємо через наскрізні змістові 
траєкторії, які містять інтегративний 
зміст (наповнення) поняття «середови-
ще проживання людини», в основі якого 
сучасна природничо-наукова картина 
світу. У цьому випадку реалізується 

принцип генералізації навчального ма-
теріалу, принцип науковості, принцип 
історизму, компетентнісна орієнтація. 
При традиційній побудові освітнього 
процесу відбувається переважно верти-
кальна (внутрішньопредметна) інтегра-
ція складових компонентів предметної 
компетентності здобувача освіти, гори-
зонтальна інтеграція залежить від сту-
пеня підготовки вчителя, системності 
його знань, компетентності, майстерності. 
А при інтегрованій системі навчального 
предмета «Природознавство», основу 
якого становить поліструктурна модель, 
зберігаються вертикальні інтегративні 
предметні  зв’язки,  при  паралельному 
формуванні горизонтальних, інтегратив-
них зв’язків, за рахунок комплексного 
(мультипредметного) підходу до опану-
вання навчальним матеріалом.  

Під  наскрізною  змістовою  тра-
єкторією ми розуміємо комплексне те-
матичне поняття, яке містить сукупність 
взаємозв’язаних предметних понять, 
теорій, законів, методів, принципів при-
родничих наук, що характеризують сто-
рони середовища проживання людини. 
Отже, наскрізна змістова траєкторія «При-
родознавства» – це характеристичний рі-
вень «середовища проживання людини». 

До таких наскрізних змістових 
траєкторій ми відносимо: 

• планету Земля; 
• водяну оболонку Землі; 
• атмосферу Землі; 
• неживий світ; 
• мікросвіт; 
• біологічну оболонку Землі; 
• економіко-технологічне сере-
довище; 

• життєве середовище; 
• антропне середовище; 
• інформаційне середовище; 
• Всесвіт; 
• природничо-наукову картину світу. 
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Зміст наскрізних змістових траєкто-
рій, на нашу думку, охоплює наукові 
знання з різних природничих дисциплін і 
є зв’язувальною ланкою між ними та 
чинником, що ілюструє гуманістичний 
підхід до змісту освіти та антропний 
принцип побудови навчального матеріалу. 

Визначені наскрізні змістові трає-
кторії дозволяють розкрити сутність і 
сформувати природничо-наукову ком-
петентність за всіма чотирма компонен-
тами її структури в єдності її складових 
елементів – когнітивного, діяльнісного, 
особистісного та мотиваційного. Тому 
інтегрований курс «Природознавство» на 
основі наскрізних змістових траєкторій, 
структуру якого відображає пропонована 
нами поліструктурна модель, має реалізо-
вувати антропний принцип до побудови 
структури та змісту навчального матеріа-
лу, ілюструючи технологічні процеси, 
пояснювати світоглядні природничі та 
гуманітарні ідеї в їхньому взаємозв’язку 
на основі фізичних, хімічних, біологічних 
та інших явищ та процесів, загальних за-
конів діалектики. Іншими завданнями 
цього курсу на основі поліструктурної 
моделі є розгляд значення, ролі та місця 
природничих наук для розвитку науки, 
техніки, технологій, суспільства, еконо-
міки, соціальної сфери життя, культури, 
цивілізації, екології, формування природ-
ничо-наукової картини світу, посилення 
методологічної спрямованості, наукового 
світосприйняття курсу. 

Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Сучасна природнича 
галузь характеризується одночасними 
взаємопротилежними процесами дифе-
ренціації та інтеграції природничих на-
ук, які притаманні й шкільному приро-
дознавству. Інтегративний підхід до 
природознавства природно та доцільно 
розглядати з позицій системності та по-
ліструктурності. Поліструктурна модель 

шкільного природознавства побудована 
як взаємопов’язана система частково-
наукових картин світу окремих природ-
ничих наук, об’єднана навколо центра-
льного ядра, яке включає природничо-
наукову картину світу та загальнонау-
кові поняття, принципи, закони, теорії, 
що мають фундаментальний характер та 
методологічне значення. Формування 
структури та змісту інтегрованого курсу 
«Природознавство» доцільно здійсню-
вати через наскрізні змістові траєкторії, 
які містять інтегративний зміст (напов-
нення) поняття «середовище проживан-
ня людини» й мають реалізовувати ан-
тропний принцип до побудови структу-
ри та змісту навчального матеріалу. 

Перспективи подальших досліджень 
убачаємо в удосконаленні пропонованої 
поліструктурної моделі природознавст-
ва, її змісту та структури, формування 
на основі окресленої моделі інтегрова-
ного курсу природознавства, зміст якого 
ґрунтується на наскрізних змістових 
траєкторіях, його практичну перевірку. 
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*** 
.Дробін А. А. Поліструктурна мо-

дель природознавства як основа інте-
граційних процесів у шкільній при-
родничій освіті 

У статті розглянуто проблему по-
будови та структурування інтегрованого 
курсу «Природознавство» в старшій 
школі. Проведено аналіз чинної законо-
давчої бази, яка регулює освітню галузь 
України, установлено наявні норматив-
но-правові акти, які визначають зміст та 
структуру освітньої галузі «Природо-
знавство», регулюють її та задають 
пріоритети розвитку.  

Установлено, що в сучасній при-
родничій галузі відбуваються одночасні 
взаємопротилежні процеси диференціа-
ції та інтеграції природничих наук, які 
притаманні  й  шкільному природознав-
ству. У статті проаналізовано основні 
наукові підходи до побудови інтегрова-
них курсів природознавства в школі. 
З’ясовано, що інтегративний підхід до 
природознавства природно та доцільно 
розглядати з позицій системності та по-
ліструктурності.  

У статті розглянуто зміст поняття 
поліструктурність та запропоновано по-
ліструктурну модель шкільного приро-
дознавства, яка побудована як взаємо-
пов’язана система частково-наукових 
картин світу окремих природничих наук 
та об’єднана навколо центрального ядра, 
яке включає природничо-наукову карти-
ну світу та загальнонаукові поняття, 
принципи, закони, теорії, що мають фу-
ндаментальний характер та методологіч-
не значення. Запропоновано формування 
структури та змісту інтегрованого курсу 
через наскрізні змістові траєкторії, яким 
дано визначення та надано їхній перелік.  

Ключові слова: природознавство, 
природничі науки, інтегрований курс, по-
ліструктурна модель, природничо-науко-

ва картина світу, інтеграція, інтегратив-
ність, наскрізна змістова траєкторія. 

 
Дробин А. А. Полиструктурная 

модель естествознания как основа 
интеграционных процессов в школь-
ном естественнонаучном образовании 

В статье рассмотрена проблема по-
строения и структурирования интегриро-
ванного курса «Естествознание» в стар-
шей школе. Проведен анализ действую-
щей законодательной базы, регулирую-
щей сферу образования Украины, уста-
новлены существующие нормативно-
правовые акты, определяющие содержа-
ние и структуру образовательной отрасли 
«Естествознание», регулирующих ее и 
задающих приоритеты развития.  

Установлено, что в современной 
отрасли естествознания происходят од-
новременно взаимопротивоположные 
процессы дифференциации и интегра-
ции естественных наук, которые при-
сущи и школьному естествознанию. 
Проанализированы основные научные 
подходы к построению интегрирован-
ных курсов естествознания в школе. Ус-
тановлено, что интегративный подход к 
естествознанию естественно и целесо-
образно рассматривать с позиций сис-
темности и полиструктурности.  

В статье рассмотрено содержание 
понятия полиструктурность и предло-
жена полиструктурная модель школьно-
го естествознания, которая построена 
как взаимосвязанная система частнона-
учных картин мира отдельных естест-
венных наук и объединенная вокруг 
центрального ядра, включающего есте-
ственно-научную картину мира и обще-
научные понятия, принципы, законы, 
теории, имеющие фундаментальный ха-
рактер и методологическое значение. 
Предложено формирование структуры и 
содержания интегрированного курса на 
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основе сквозных содержательных тра-
екторий, которым дано определение и 
предоставлен их перечень.  

Ключевые слова: естествознание, ес-
тественные науки, интегрированный курс, 
полиструктурная модель, естественнона-
учная картина мира, интеграция, интегра-
тивность, сквозная содержательная траек-
тория. 

 
Drobin A. A. Polystructural Model 

of Natural Science as a Basis of Integra-
tion Processes in Natural Science Educa-
tion at School  

The article deals with the problem of 
building and structuring the integrated 
course «Natural Science» in high school. In 
particular, the analysis of the current legisla-
tive framework governing the field of educa-
tion in Ukraine has been carried out, the ex-
isting normative legal acts that determine the 
content and structure of the subject «Natural 
Science», regulate it and set development 
priorities have been established. It has been 
discovered that in the modern branch of 
Natural Science such mutually opposite 
processes of differentiation and integration 
of natural sciences occur simultaneously that 
are also inherent in school Natural Science.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In addition, the article has analyzed 
the main approaches proposed by leading 
scientists to the construction of integrated 
courses of Natural Science in school. It has 
been established that it is natural and ap-
propriate to consider the integrative ap-
proach to Natural Science from the stand-
point of consistency and polystructurality.  

The article considers the content of 
the concept of polystructurality and pro-
poses a polystructural model of Natural 
Science in school that is built as an inter-
connected system of partially scientific 
pictures of the world of individual natural 
sciences and united around a central core 
which includes the natural scientific pic-
ture of the world and general scientific 
concepts, principles, laws and theories that 
are fundamental and methodologically sig-
nificant. The author proposes the formation 
of the structure and content of the inte-
grated course on the basis of end-to-end 
meaningful trajectories which have been 
defined and listed.  

Key words: Natural Science, natural 
sciences, an integrated course, a polystruc-
tural model, the natural science picture of 
the world, integration, integrativity, an 
end-to-end meaningful trajectory. 
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Formulation of the problem. The state 
of the economy and the features of the func-
tioning of the socio-political, socio-cultural 
environment in Ukraine determine the high 
requirements for the professionalism of future 
specialists in the field of entrepreneurship and 
trade in the labor market. Involvement of 
Ukraine in the process of European integration, 
intensification of cooperation on the territory 
of the World Trade Organization contributes 
to the development of trade relations, which 
leads to an additional demand for highly quali-
fied specialists who can provide an economi-
cally feasible cycle of circulation of goods 
from the manufacturer to consumers in both 
domestic and foreign markets. Such specialists 
are potential applicants for higher education in 
the specialty 076 «Entrepreneurship, Trade, 
and Exchange Activity». 

According to the Na-
tional Strategy for the Devel-
opment of Education in 
Ukraine for the period up to 
2021, «the modern labor mar-
ket requires from the graduate 
not only deep theoretical 
knowledge but also the ability 
to independently apply it in 
non-standard, changing life 
situations, the transition from a 
knowledge society to a society 
of vital competent citizens». 
(National Strategy, 2013). The 
professional training of future 
specialists should focus on 
«updating the goals and content 
of education using a com-
petency approach and personal 
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orientation, taking into account world ex-
perience and the principles of sustainable 
development» (ib.). Consequently, an impor-
tant factor in the development of the national 
economy and business sphere is purposeful 
work to form the professional competence of 
future bachelors of entrepreneurship, trade, 
and exchange activity. 

The integral competence of specialists 
of this profile according to the Higher Edu-
cation Standard of Ukraine (Field of knowl-
edge: 07 «Management and Administration» 
Specialty: 076 «Entrepreneurship, Trade, 
and Exchange Activity») is defined as the 
ability to solve complex specialized tasks 
and problems in the fields of entrepreneur-
ship, trade, and exchange activity or in the 
learning process, which provides the appli-
cation of theories and methods of organiza-
tion and functioning of entrepreneurial, trade, 
exchange structures and is characterized by 
complexity and uncertainty of conditions» 
(Standard, 2018). Taking into account the 
European integration processes that take 
place in the economic, trade, and socio-
cultural space of the state, future bachelors 
of entrepreneurship, trade, and exchange ac-
tivity should be aware of the latest forms and 
methods of organizing and conducting for-
eign economic activity of entrepreneurial, 
trade, and exchange structures, taking into 
account the market conditions. 

Future specialists in entrepreneurship, 
trade, and exchange activity will be competi-
tive in the labor market, provided that the eco-
nomic competence is formed as a necessary 
component of professional competence. Ac-
cordingly, the structure of the economic com-
petence of applicants for the first bachelor's 
degree in the specialty 076 «Entrepreneurship, 
Trade, and Exchange Activity» of the educa-
tional program «Commodity and Commercial 
Activity» requires a special study. 

Analysis of current research. Theoreti-
cal and methodological foundations for the de-

velopment of the economic competence of spe-
cialists in various fields are presented in the 
works of domestic and foreign scientists. 
V. Madzihon investigates the formation of pro-
fessional knowledge of future economic spe-
cialists in the system of lifelong education as an 
important prerequisite for the development of 
the knowledge economy; N. Kostyna and 
V. Prystupa explore the economic competence 
as a component of the professional competence 
of future engineers. K. Dorokhin, Yu. Dorokhin, 
O. Serheiev consider the formation of the eco-
nomic competence of bachelors of service, 
O. Bohonis investigates those of future specialists 
of hotel and restaurant service, V. Moskov studies 
those of future skilled construction workers. 

The problem of formation of the eco-
nomic competence of future teachers is con-
sidered by such scientists as T. Hutsan, 
V. Kurok, O. Padalka, T. Kondratenko, 
O. Khlopotova, and others. Researchers fo-
cus on the fact that this competence is a con-
cept of «dynamic, multifaceted, and multi-
dimensional, the content of which correlates 
with socio-economic, technical, and techno-
logical development» (Kurok, 2019, p. 24). 

The essence, content, and structure of 
the economic competence of students during 
their professional training in higher educa-
tion institutions are covered in the scientific 
works of L. Voropaieva, K. Ovakymian, 
Yu. Puzyienko, A. Tairova. 

The analysis of the literature shows that 
theoretical and methodological aspects of the 
formation of the economic competence of fu-
ture bachelors of entrepreneurship, trade, and 
exchange activity have not received sufficient 
coverage in the scientific discourse. 

The purpose of the article is to charac-
terize the structure of the economic competence 
of future bachelors of entrepreneurship, trade, 
and exchange activity of the educational pro-
gram «Commodity and Commercial Activity». 

Research methodology and methods. 
The study is based on the leading provisions 



                                                Освіта та педагогічна наука № 2 (174), 2020 37 

of competency, systemic, activity-based 
methodological approaches, methods of 
analysis of regulatory documents, scientific 
literature on the problems of professional 
training of future specialists in the economic 
sphere, analysis, synthesis, and generaliza-
tion of theoretical and practical foundations 
for the formation of the economic compe-
tence of future bachelors of entrepreneurship, 
trade, and exchange activity. 

Presentation of the main material. 
In modern conditions, the competency 

approach is considered as the methodologi-
cal basis for the development of theory and 
practice of higher education, the develop-
ment, and implementation of higher educa-
tion standards for the training of specialists 
in various fields. According to the National 
Education Glossary, competence is «a dy-
namic combination of knowledge, skills, and 
practical skills, ways of thinking, profes-
sional, ideological and civic qualities, moral 
and ethical values, which determines a per-
son's ability to successfully carry out profes-
sional and further educational activities and 
is the result of training on a certain level of 
higher education» (National Educational 
Glossary, 2014, p. 28 – 29). 

Competence is an integrative quality of a 
person, namely: it ensures the effectiveness of 
life in a broad sense and professional activity in 
particular. At the same time, the essence of pro-
fessional activity determines the subject content 
of competence (professional and managerial, 
communicative and informational, economic 
and social, and other competence). The compe-
tency approach allows moving from qualifica-
tion requirements in the assessment of the readi-
ness of a specialist and his professional activity 
to competencies, in particular in the economic 
training, to determine their structure and content. 

Economic culture, the economic com-
petence of graduates of higher education in 
the context of globalization and informatiza-
tion of all spheres of social life is an impor-

tant indicator of social and professional suc-
cess in the modern labor market. The eco-
nomic component of education allows a per-
son to master the means of a balanced as-
sessment of the resources and values of hu-
man capital, as well as the methods of com-
petent choice of their life path. The study of 
the features of the economic culture in the 
context of market transformation led A. Suriak 
to the conclusion that in modern conditions 
there is a real contradiction between the readi-
ness of economic entities to choose a market 
type of economic behavior and the need for a 
market type of economic behavior. This con-
tradiction can be resolved through the devel-
opment of economic consciousness, through 
the knowledge of economic laws, the forma-
tion of new value orientations, in-depth study 
of the rules governing economic activity, and 
the development of economic thinking in 
search for forms of economic behavior recog-
nized by the market (Suriak, 2001). 

The basis of the professional compe-
tence of future bachelors of entrepreneurship, 
trade, and exchange activity of the educa-
tional program «Commodity and Commer-
cial Activity» is the system of competencies 
defined by the Higher Education Standard of 
Ukraine (Higher Education Standard, 2018) 
and the corresponding educational programs 
developed by higher education institutions to 
the professional training of specialists of the 
specified profile. It is important to note that 
each competence is a set of theoretical 
knowledge, practical skills, and abilities, as 
well as values, responsibility, readiness to 
realize one’s own potential in future profes-
sional activities, and professional growth. 

The applicant of the first bachelor's de-
gree in the educational program «Commodity 
and Commercial Activity» must be able to 
possess not only direct professional skills but 
also indirect economic skills and abilities. First 
of all, he must be able to control the move-
ment of inventory of entrepreneurial, trade, 
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and exchange structures, minimize costs asso-
ciated with the production process, help re-
duce the circulation of low-quality and unsafe 
goods, assess market conditions and perform-
ance of entrepreneurial, trade, and exchange 
structures, taking into account risks, partici-
pate in the implementation of e-commerce 
technology to organize highly efficient com-
mercial activities of enterprises. 

The educational program «Commodity 
and Commercial Activity» (Educational 
Program, 2020) is aimed at the formation of 
modern theoretical knowledge, skills, and 
practical mastery of skills in entrepreneur-
ship, trade, and exchange activity for their 
application in solving complex professional 
tasks related to the ability to: 

•  determine the consumer properties 
of goods, analyze the assortment and assess 
the assortment policy of the enterprise, as-
sess the quality, identify and prevent falsifi-
cation of raw materials, materials, goods; 
organize trade and commercial activity, 
choose rational distribution channels for the 
goods, work with partners; analyze and fore-
cast commodity market conditions; manage 
the quality and range of goods; 

•  understand the essence of the consumer 
protection process; implement and ensure the 
development of quality and safety management 
systems at enterprises, assess the conformity of 
products according to the requirements of the 
national system of state control; 

•  use theoretical knowledge and prac-
tical skills of classification of goods accord-
ing to the commodity nomenclature of for-
eign economic activity; 

•  apply business innovations. 
Analysis of the scientific literature al-

lows us to identify various scientific ap-
proaches to understanding the essence of 
professional competence in the context of 
the formation of the economic competence 
of students in entrepreneurship, trade, and 
exchange activity: a functional-activity ap-

proach that considers competence as a unity 
of theoretical and practical readiness to carry 
out activities (in our case, economic), to per-
form professional functions, in which the 
main parameters of professional competence 
are set by the functional structure of activity, 
including several theoretical and practical 
skills: analytical, prognostic, projective, re-
flexive, organizational, communicative, etc.; 
an axiological approach that considers 
competence as an educational value. Profes-
sional competence involves the introduction 
of a person into the general cultural world of 
values (in particular, economic ones), and it 
is in this space that a person realizes himself 
as a specialist and professional; individual-
oriented approach, which determines the 
focus of the educational process on the ac-
tive cooperation of teachers and students in 
the process of mastering economic knowl-
edge and the formation of relevant skills and 
abilities, taking into account the individual 
abilities of students, increasing their inde-
pendence and variability, motivational focus, 
intensification of educational activities; a 
universal approach to understanding the es-
sence of professional competence lies in the 
fact that this category is clearly not related to 
either general or professional education. Ac-
cordingly, competence is related to basic 
qualifications and at the same time allows a 
person to navigate in a wide range of issues 
that are not limited to a narrow specializa-
tion, which ensures the socio-economic and 
professional mobility of the individual, 
openness to change and creative search, the 
ability to self-expression and self-creation, 
readiness and ability to update their knowl-
edge; a creative approach considers profes-
sional competence as the level of creative 
realization of professionalism, communica-
tion skills and autonomy, which is under-
stood as independence, right, and responsi-
bility for making independent decisions in 
their professional activities. 
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The scientific literature presents differ-
ent approaches to defining the essence and 
structure of the economic competence of spe-
cialists in various fields. O. Padalka, O. Shpak, 
and V. Prystupa believe that the economic 
competence reflects an integrative characteris-
tic of a person, which includes knowledge and 
skills that are realized through economically 
important personality traits in the process of 
economic activity (Padalka, 2011). V. Moskov 
notes that «an economically competent qualified 
construction worker is a specialist who has a 
combination of professional and economic 
knowledge and practical skills, experience in the 
economic culture of thinking, shows a strong 
need and interest in the professional and eco-
nomic competence» (Moskov, 2017, p. 6). 

K. Ovakymian, who studied the devel-
opment of the economic competence of stu-
dents of higher education, understands it as 
«a set of economic knowledge, skills, and 
abilities, the possession of which allows a 
university student to make economically jus-
tified decisions in various socially deter-
mined situations» (Ovakymian, 2010, p. 11). 
According to the tasks of the study of the 
economic competence of future technology 
teachers, V. Kurok and T. Kondratenko note 
that «the economic competence is character-
ized by a set of educational elements that 
cover the system of economic knowledge, 
skills, and value attitudes towards economic 
knowledge. It is they who ensure an individ-
ual's awareness of the economic mechanism 
and its functioning in the context of produc-
tion and distribution, exchange and con-
sumption, effective use of the results of hu-
man labor» (Kurok, Kondratenko, 2019, 
p. 25). O. Khlopotova defines the economic 
competence of a technology teacher as «an 
integral professional and personal quality 
generated by the content and creative activ-
ity of a student as the subject of acquiring 
his own experience of economic activity in 
the process of professional training, charac-

terized by the presence of integrated profes-
sional knowledge and skills, professional 
moral and value motivation, which allows us 
to talk about the ability to effectively carry 
out professional activities as a teacher of 
technology and entrepreneurship» (Khlopo-
tova, 2005, p. 20). 

Taking into account the scientific pro-
visions of the competency approach, the es-
sential features of the economic competence 
of specialists in various fields, the regulatory 
requirements of the educational program 
«Commodity and Commercial Activity», the 
economic competence of bachelors of entre-
preneurship, trade, and exchange activity is 
considered as a component of professional 
competence, integrative education, the main 
characteristics of which is the presence of 
fundamental scientific and applied knowl-
edge in the field of economics in students, 
knowledge of legal norms that determine 
economic activity, the specifics of business 
communication, basic economic concepts, 
the formation of skills and abilities neces-
sary to solve economic problems associated 
with future professional activities, readiness 
to carry out effective economic activities in 
the future profession, a high level of devel-
opment of relevant personal qualities in 
modern conditions of market competition. 

The identification of structural com-
ponents of the economic competence of spe-
cialists of different profiles in scientific re-
search is presented taking into account theo-
retical and methodological foundations of 
the competency approach in education, the 
profile of the corresponding professional 
training. E. Zeer noted that «in the modern 
post-industrial society, the social and profes-
sional functions of workers have changed 
significantly; such qualities as organization, 
independence, responsibility, practical intel-
ligence, reliability, ability to plan, solve 
problems, etc. turned out to be in demand» 
(Zeer, Symaniuk, 2005, p. 28). It is impor-
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tant to emphasize that to determine the struc-
ture of professional competence of future 
specialists, E. Zeer stressed the need to take 
into account the basic functional subsystems 
of a personality according to B. Lomov, who 
identifies the following subsystems: «cogni-
tive, which includes cognitive processes: 
perception, memory, thinking, imagination; 
regulatory, which includes emotional and 
volitional processes and provides the sub-
ject's ability to self-regulation, self-control, 
influence the behavior of other people; 
communicative, which is realized in com-
munication and interaction with other peo-
ple» (Zeer, Symaniuk, 2005, p. 28). 

L. Voropaieva presents a model of an 
economically competent specialist in the unity 
of such components as the requirements for a 
specialist-economist, basic and special compe-
tencies, socially significant and professionally 
important qualities (Voropaieva, 2007). In the 
structure of the economic competence of future 
technology teachers, V. Kurok and T. Kon-
dratenko distinguish motivational, cognitive, 
operational-activity, effective-reflexive com-
ponents (Kurok, Kondratenko, 2019, p. 25), 
O. Khlopotova distinguishes motivational, 
cognitive, behavioral, value-semantic and 
emotional-volitional components (Khlopotova, 
2005, p. 13). K. Ovakymian defines the fol-
lowing components in the structure of the eco-
nomic competence of students of higher edu-
cation institutions: cognitive (a system of eco-
nomic knowledge, ideas about ways of eco-
nomic functions in society), emotional and 
value (a system of value orientations in the 
economic sphere, motivation, economic feel-
ings and beliefs); activity-creative (experience 
of using economic knowledge, skills to 
achieve economic goals) (Ovakimian, 2010, 
p. 11). The analysis of the presented ap-
proaches to the structure of the economic com-
petence of specialists in various fields testifies 
to the representation of B. Lomov's scientific 
provisions on the main functional subsystems 

of the personality, substantiation of the corre-
sponding structure based on such content-forming 
categories as knowledge, motivation, value orien-
tations, experience, and personal qualities. 

The economic competence of students 
of the specialty 076 «Entrepreneurship, 
Trade, and Exchange Activity» is the basic 
foundation of all special competencies de-
fined by the relevant industry standard 
(Standard, 2018) and includes such compo-
nents as value-motivational, cognitive, per-
sonal, activity-communicative. 

The value-motivational component of 
the economic competence of bachelors of 
entrepreneurship, trade, and exchange activ-
ity necessitates the development of motives 
and needs that serve as an impetus for the 
acquisition of modern economic knowledge, 
the formation of readiness for economic ac-
tivity, personal and professional develop-
ment. It is the motivation that determines the 
characteristics of human behavior, its focus 
on the implementation of relevant social and 
professional tasks. In the context of the com-
petency approach in education, special atten-
tion is paid to the internal motivation of the 
individual, since, according to J. Raven, the 
assessment of «cognitive abilities» without 
connection with the goal pursued by the indi-
vidual does not make sense (Raven, 2002). 

The success of the professional activity 
of a specialist of any profile is due to the pres-
ence of appropriate values, value and semantic 
orientations, which act as a regulator of indi-
vidual behavior, mediating its relationship with 
the social world and professional environment. 
The personal value system is individualized, 
formed under the influence of many external and 
internal factors, and, accordingly, significantly 
affects the conscious and unconscious accep-
tance of professional values by a future specialist. 
In the context of the formation of the economic 
competence, it is also important to focus on 
group values and the economic values of society 
as a whole. 
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The cognitive component is aimed at 
developing students' cognitive activity in the 
field of economic knowledge. The basis for 
the successful performance of professional 
functions by future specialists in entrepre-
neurship, trade, and exchange activity in a 
competitive environment is deep theoretical 
and methodological knowledge of econom-
ics, management, entrepreneurship, as well 
as the regulatory and legal framework of en-
trepreneurial, trade, and exchange activity, 
personnel management, etc. Ensuring the 
necessary theoretical and practical level of 
development of the economic competence of 
students of the specialty 076 «Entrepreneur-
ship, Trade, and Exchange Activity» must be 
considered in the field of general economic 
training: the economic theory, macroeco-
nomics, microeconomics, the theory of eco-
nomic analysis; and professionally oriented 
training: trade entrepreneurship, accounting, 
and auditing, exchange activities; organiza-
tion of trade and management of the com-
mercial activity, foreign economic activity. 

Within the framework of the cognitive 
component of the economic competency of 
future specialists of the studied profile, the 
information aspect of professional training is 
of significant importance, namely: providing 
free access in the process of the classroom, 
extracurricular, independent work to informa-
tion on the role of economic knowledge in the 
modern world, market relations in the global 
society; analysis of national and international 
laws, programs, conventions, etc. on the eco-
nomic development of the country and the 
world. Information support is a prerequisite 
for solving the problems of the formation of 
the economic competence of students, since, 
firstly, high-quality and timely information 
reflects all the diversity of the economic life 
of society; secondly, thanks to the informa-
tion, each student has the opportunity to feel 
their belonging to the development of society 
and responsibility for its well-being; thirdly, 

by studying the relevant information, the 
socio-economic experience of mankind is 
mastered; fourth, it is information that encour-
ages students to actively participate in the 
socio-economic transformations of the state. 

The personal component of the eco-
nomic competence of bachelors of entrepre-
neurship, trade, and exchange activity de-
termines particular importance of socio-
psychological qualities of students: the abil-
ity to achieve the goal, mobilize energy, 
convince, have leadership skills, be persis-
tent, proactive, energetic, decisive, ambi-
tious, etc. The ability to control consciously 
the results of their activities and the level of 
their own development, assess personal 
achievements, self-confidence, mobility, and 
more should be noted. In our opinion, the 
personal component of the economic compe-
tence is a regulator of the personal achieve-
ments of future specialists, the basis for the 
development of reflexive abilities, forecast-
ing the results of professional activity. 

The activity-communicative component 
of the economic competence is associated with 
economic skills, the communicative compe-
tence of future specialists in the field of entre-
preneurship and trade, which allows consider-
ing the economic competence within the 
framework of the activity and functional ap-
proaches. It covers ways of actions (means, 
forms, methods, techniques of economic influ-
ence), personal behavior in the process of eco-
nomic interaction, professional tact, communica-
tion skills, the ability to resolve conflict-free pro-
fessional situations of economic orientation, etc.  

For future specialists in this field, the 
ability to diagnose and analyze the course of 
economic processes is important: estimation 
of volumes, types of work, planning of 
physical and material costs, modeling of 
own activities; the ability to develop and make 
a decision, that is, to identify goals, formulate a 
problem and criteria, generate alternatives, 
evaluate alternatives according to criteria; the 
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ability to implement decisions, i.e. to com-
municate decisions to executors, to control 
the implementation of decisions; possession 
of innovative management technologies in 
market conditions, etc. 

Communicative skills, the professional 
orientation of speech provide awareness of 
communication as a means of achieving 
goals in interpersonal relationships, devel-
opment, and self-development of the indi-
vidual, stimulating the formation of impor-
tant personal and professional qualities nec-
essary for self-realization in social relations. 

It is clear that each of the above com-
ponents of the economic competence of stu-
dents of the specialty 076 «Entrepreneurship, 
Trade, and Exchange Activity» can not exist 
autonomously, wherefore, we consider the 
structure of the studied phenomenon com-
prehensively, in the interaction of certain 
components with each other. 

Conclusions and prospects for further 
research. The modern socio-cultural and eco-
nomic situation objectively sets high require-
ments for the professional competence of spe-
cialists in the field of entrepreneurship and 
trade, who must have a high level of the eco-
nomic competence, be capable of productive 
activity in an innovative technical and eco-
nomic environment. The content of the eco-
nomic competence of students of the specialty 
076 «Entrepreneurship, Trade, and Exchange 
Activity» is holistic, formed by the economic 
experience of the individual and creates the 
readiness to participate in economic activities, 
including knowledge of theoretical founda-
tions of entrepreneurial activity; understanding 
the nature of economic connections and rela-
tionships; ability to analyze specific situations 
inherent in entreprenerial, trade, exchange ac-
tivities in the process of professional activity. 

Prospects for further research are asso-
ciated with the definition of pedagogical con-
ditions, technologies, forms, and methods of 
teaching students of the specialty 076 «Entrepre-

neurship, Trade, and Exchange Activity», aimed 
at the formation of the economic competence. 
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*** 
Морозова М. М. Структура еко-

номічної компетентності бакалаврів 
підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності освітньої програми «Това-
рознавство і комерційна діяльність» 

У статті на основі Стандарту вищої 
освіти (Спеціальність: 076 «Підприємни-
цтво, торгівля та біржова діяльність»), 
освітньої програми «Товарознавство і 
комерційна діяльність» схарактеризовано 
основні вимоги до професійної підготов-
ки бакалаврів підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності. Представлено сучас-
ні наукові підходи до визначення сутнос-
ті та структури економічної компетентно-
сті фахівців різного профілю. 

З урахуванням положень компетен-
тнісного підходу, відповідного стандарту 
визначено сутність економічної компете-
нтності майбутніх фахівців сфери підпри-
ємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
З’ясовано, що економічна компетентність 
характеризується сукупністю освітніх еле-
ментів, охоплюючи систему економічних 
знань, умінь, навичок, ціннісного ставлен-
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ня до економічних знань. Розкрито струк-
турні компоненти економічної компетент-
ності майбутніх фахівців означеної сфери: 
ціннісно-мотиваційний, когнітивний, осо-
бистісний, діяльнісно-комунікативний. 

Ключові слова: майбутні фахівці з 
підприємництва, торгівлі та біржової дія-
льності, освітня програма «Товарознавст-
во і комерційна діяльність», компетентні-
сний підхід, економічна компетентність, 
структура економічної компетентності. 

 
Морозова М. Н. Структура эко-

номической компетентности бакалав-
ров предпринимательства, торговли и 
биржевой деятельности образователь-
ной программы «Товароведение и 
коммерческая деятельность» 

В статье на основе стандарта выс-
шего образования (специальность: 076 
«Предпринимательство, торговля и бир-
жевая деятельность»), образовательной 
программы «Товароведение и коммерче-
ская деятельность» охарактеризованы ос-
новные требования к профессиональной 
подготовке бакалавров предприниматель-
ства, торговли и биржевой деятельности. 
Представлены современные научные 
подходы к определению сущности и 
структуры экономической компетентно-
сти специалистов разного профиля. 

С учетом компетентностного подхода, 
соответствующего стандарта  определена 
сущность экономической компетентности 
будущих специалистов сферы предприни-
мательства, торговли и биржевой деятель-
ности. Выяснено, что экономическая ком-
петентность характеризуется совокупно-
стью образовательных элементов, включая 
систему экономических знаний, умений, 
навыков, ценностного отношения к эконо-
мическим знаниям. Раскрыты структурные 
компоненты экономической компетентно-
сти будущих специалистов обозначенной 
сферы: ценностно-мотивационный, когни-

тивный, личностный, деятельностно-
коммуникативный. 

Ключевые слова: будущие специали-
сты по предпринимательству, торговле и 
биржевой деятельности, образовательная 
программа «Товароведение и коммерче-
ская деятельность», компетентностный 
подход, экономическая компетентность, 
структура экономической компетентности. 

 
Morozova M. M. Structure of the 

Economic Competence of Bachelors of 
Entrepreneurship, Trade, and Exchange 
Activity of the Educational Program 
«Commodity and Commercial Activity» 

The article characterizes the basic re-
quirements for the professional training of 
bachelors of entrepreneurship, trade, and ex-
change activity based on the Standard of 
Higher Education (Specialty: 076 «Entre-
preneurship, Trade, and Exchange Activity»), 
the educational program «Commodity and 
Commercial Activity». The paper presents 
modern scientific approaches to determining 
the essence and structure of the economic 
competence of specialists in various fields. 

Taking into account the competency 
approach and the relevant standard, the es-
sence of the economic competence of future 
professionals in the field of entrepreneurship, 
trade, and exchange activity is determined. It 
has been discovered that the economic com-
petence is characterized by a set of educa-
tional elements, including the system of 
economic knowledge, skills, values, atti-
tudes towards economic knowledge. The 
structural components of the economic com-
petence of future specialists in this field 
have been revealed: value-motivational, 
cognitive, personal, activity-communicative. 

Key words: future specialists in entrepre-
neurship, trade, and exchange activity, educational 
program «Commodity and Commercial Activity», 
competency approach, economic competence, 
structure of the economic competence. 
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Постановка проблеми. Сучасні тен-
денції реформування національної систе-
ми освіти відповідно до європейських 
стандартів вимагають нових підходів до 
організації освітнього процесу у закладах 
вищої освіти при підготовці кваліфікова-
них фахівців освітньої галузі. Для опти-
мізації освітнього процесу виникає необ-
хідність застосування інноваційних педа-

гогічних технологій, зокрема 
кейс-технології, яка дозволяє 
студентам формувати прак-
тичні вміння й навички при-
йняття рішень у професійній 
діяльності в умовах невизна-
ченості.  

Контроль якості знань та 
оцінювання навчальних досяг-
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нень студентів є невід’ємною частиною  
фахової підготовки й відіграє важливу 
роль  у  професійному  становленні  май-
бутніх  учителів. Контрольні заходи, які 
проводяться в університеті, визначають 
відповідність рівня набутих студентами 
знань, умінь та навичок вимогам нормати-
вних документів щодо вищої освіти й за-
безпечують своєчасне коригування освіт-
нього процесу. Існує велика кількість видів 
контролю знань студентів: вхідний (нульо-
вий); поточний; підсумковий (різновидом 
якого є семестровий та підсумкова атеста-
ція), а також різні форми контролю: усний, 
письмовий (різновидом є тестовий).  

Згідно з  положеннями  компетент-
нісного підходу в загальнопедагогічній 
підготовці майбутніх учителів особливо-
го значення набуває використання таких 
форм та методів контролю навчальних 
досягнень студентів, які б сприяли вияв-
ленню не тільки знань, умінь та навичок, 
а й способів діяльності, що засвоєні за 
результатами відповідної підготовки. За-
соби оцінки та діагностики професійних 
компетенцій та соціально-психологічних 
якостей майбутніх учителів на основі кейс-
технологій мають відображати реальну 
освітню практику, досвід організації осві-
тнього процесу в школі, наявні методичні 
проблеми та колізії педагогічної практики. 
Відповідно, використання практико зорі-
єнтованого кейс-тестингу можна вважати 
особливо актуальним. 

Аналіз актуальних досліджень. 
Питанням професійно-педагогічної підго-
товки, формування загальнопедагогічної 
компетентності майбутнього вчителя при-
свячено праці О. Абдулліної, О. Акімової, 
І. Богданової, А. Богуш, В. Галузяка, О. Ду-
басенюк, В. Каплінського, О. Кобрій, 
Н. Кузьміної, З. Курлянд, А. Маркової, 
Є. Прокоф’єва, В. Сластьоніна та ін.  

Теоретико-методичні засади  вико-
ристання кейс-технологій у педагогічній 

освіті висвітлювали І. Андріаді, В. Бейзе-
ров, М. Варданян, М. Голубчикова, І. Осад-
ченко, М. Савельєва, Л. Савенкова та ін.; 
теоретико-методичні засади кейс-
тестингу – Є. Моргунов, О. Шварева. 

Проблему контролю й оцінювання 
навчальних досягнень студентів репре-
зентовано в наукових розвідках А. Алек-
сюка, С. Вітвицької, В. Давидова, О. Євдо-
кимова, Н. Тализіної та ін. Дослідженню 
тестування як форми контролю та діагнос-
тики знань студентів присвятили увагу 
вчені В. Божкова, С. Гончаренко, А. Кузь-
мінський, С. Мединська, Л. Cагер, О. Хані-
на та ін. Проблему теорії педагогічних 
тестів, форм та алгоритмів обробки резуль-
татів тестування висвітлено в працях 
В. Аванесова, Ю. Богачкова, Я. Бродського, 
І. Булах, А. Землякова, О. Кабардіна, С. Ко-
жухова, О. Ляшенко, А. Майорова та ін. 
Особливості застосування комп’ютерного 
тестування є предметом вивчення таких 
науковців, як: Н. Білоус, Я. Болюбаш, 
Е. Гуцало, П. Клайн, А. Кудін, В. Сергієнко, 
І. Філончук та ін. 

Останніми роками посилюється ін-
терес до можливостей кейс-технології в 
оцінці результативності навчально-пізна-
вальної діяльності учнівської та студент-
ської молоді (Н. Бордовська, Н. Деменєва, 
О. Дурнєва, О. Колесова, О. Перевощи-
кова, О. Поддубська, О. Шварева та ін.). 
Н. Бордовська досліджувала використан-
ня кейс-методу для діагностики терміно-
логічної компетентності майбутніх педа-
гогів. Н. Деменєва та О. Колесова пропо-
нують розглядати кейс-конспект як засіб 
оцінки методичної компетентності сту-
дентів педагогічних ЗВО. О. Перевощи-
кова визначає особливості конструювання 
кейс-завдання як засобу оцінки освіт-
нього результату. О. Поддубська дослід-
жує кейс-тестинг як інструмент діагнос-
тики й когнітивного розвитку педагогіч-
них працівників. 
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Проблему тестування як засобу 
контролю знань студентів та викорис-
тання кейсів у навчанні досить широко 
висвітлено в студіях науковців, але 
поєднання кейс-технології і тестування 
(кейс-тестинг) дає нові можливості для 
об’єктивного та всебічного контролю 
рівня загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів завдяки реалізації 
компетентнісного підходу в навчанні. 

Мета статті – визначити сутність, 
переваги та недоліки застосування кейс-
тестингу для контролю рівня загальнопе-
дагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Методологія та методи досліджен-
ня. Методологічним підґрунтям роботи є 
наукові положення діяльнісного та 
компетентнісного підходів. Використано 
методи аналізу та синтезу для визначення 
сутності поняття «кейс-тестинг», узагаль-
нення – для виокремлення особливостей 
реалізації завдань кейс-тестингу в процесі 
загальнопедагогічної підготовки майбут-
ніх учителів.  

Виклад основного матеріалу. 
Освітній процес у закладах вищої 

освіти має розглядатися як динамічна, 
складна система, одним із важливих еле-
ментів якої є контроль якості навчання, що 
виконує такі функції: навчальну, виховну, 
діагностичну, орієнтувально-прогностичну, 
стимулювальну, функцію зворотного зв’яз-
ку. Різні види контролю знань майбутніх 
фахівців (попередній, поточний, тематич-
ний,  підсумковий)  спрямовано  на педаго-
гічний супровід, оцінювання результатів 
навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, діагностику ступеня  сформованості  
професійних якостей. У словнику-
довіднику з професійної підготовки зазна-
чено, що головна мета контролю полягає 
«у визначенні якості засвоєння навчально-
го матеріалу, ступеня  відповідності сфор-
мованих умінь та навичок цілям і завдан-
ням навчання того чи іншого навчального 

предмета» (Словник-довідник, 2006, с. 87). 
Серед найбільш поширених методів конт-
ролю навчальних досягнень студентів вио-
кремлюють усне опитування, письмовий 
контроль, тестування, програмований кон-
троль, методи самоконтролю й самооцінки.  

Логіка нашого дослідження вимагає 
більш детального розгляду проблеми тес-
тового контролю навчальних досягнень 
майбутніх учителів. Під тестовим конт-
ролем будемо розуміти спеціально підго-
товлений  набір  завдань,  що  дозволяє 
кількісно, надійно й адекватно оцінити 
знання студентів. У педагогічній літера-
турі тестом позначається «сукупність за-
питань, які переважно вимагають одно-
значної відповіді, укладений за певними 
правилами та процедурами, передбачає 
попередню експериментальну перевірку й 
відповідає таким характеристикам ефек-
тивності, як валідність і надійність» (Ко-
роткий тестологічний словник-довідник); 
«стандартне завдання, що відповідає пев-
ним вимогам (однозначності, стислості і 
простоти), виконання якого дозволяє оці-
нити деякі психофізіологічні характерис-
тики випробуваного (розумовий розвиток, 
здібності, вольові якості), а також рівень 
його знань, умінь і навичок» (Вишнякова, 
1999, с. 465). 

У сучасних умовах інформатизації 
вищої освіти, поширення дистанційних 
форм навчання особлива увага викладачів 
ЗВО має бути приділена процедурам 
складання тестових завдань, їхньої вери-
фікації, що мають ґрунтуватися на поло-
женнях педагогічної тестології (В. Ава-
несов, І. Булах, О. Войтов, Н. Єфремова, 
О. Майоров та ін.).  

П. Клайн визначив такі характерні 
особливості тестів: відносна простота 
процедури й необхідного обладнання для 
застосування; безпосередня фіксація ре-
зультатів; можливість використання ін-
дивідуальної, групової й колективної 
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форм оцінювання; зручність математич-
ної обробки результатів; короткочасність 
діагностичного етапу; наявність чітко 
встановлених стандартів (норм) (Клайн, 
1994, с. 78). 

Серед головних переваг викорис-
тання тестового контролю знань студен-
тів В. Божкова та Л. Сагер виділяють та-
кі: можливість застосування як засобу 
всіх видів контролю, а саме: базового та 
початкового, поточного та тематичного, 
рубіжного та залікового, підсумкового та 
екзаменаційного, а також самоконтролю; 
можливість детальної перевірки рівня за-
своєння кожного змістового модуля дис-
ципліни; наявність чіткої однозначної 
відповіді, стандартне оцінювання; еконо-
мія навчального часу при здійсненні по-
точного контролю знань та об’єктивність 
оцінювання результатів навчання; мінімі-
зація емоційного впливу викладача на 
студента (Божкова, Сагер, 2010). 

Крім цього, традиційно до переваг 
тестування належать (Мединська, 2011, 
с. 81): індивідуальний характер контролю, 
можливість здійснення контролю за ро-
ботою кожного студента, його особистою 
навчальною діяльністю, а також можли-
вість отримати результати успішності 
групи, що допоможе оцінити викладачеві 
ефективність методів і прийомів, які за-
стосовуються на заняттях; можливість 
регулярного систематичного проведення 
тестового контролю на всіх етапах проце-
су навчання; можливість поєднання його 
з іншими традиційними формами педаго-
гічного контролю; об’єктивність тестово-
го контролю, що виключає суб’єктивні 
оцінні судження й висновки викладача; 
можливість проведення комп’ютеризова-
ного в локальній мережі та паперового 
варіанта тестування; урахування індиві-
дуальних особливостей студентів, що по-
требує застосування відповідно до цих 
особливостей різної методики розробки 

тесту й тестових завдань залежно від рів-
ня їхньої мовленнєвої компетенції; висо-
ка змістовна обґрунтованість тестового 
контролю, заснована на включенні дидак-
тичних одиниць програми навчання в за-
вдання тесту. 

З огляду на значні потенційні можли-
вості тестування для об’єктивного оціню-
вання рівня навчальних досягнень студен-
тів можна припустити, що ефективність 
застосування цього виду контролю в про-
цесі загальнопедагогічної підготовки май-
бутніх учителів буде досить високою. 

З урахуванням спрямованості су-
часної вищої освіти на забезпечення прак-
тико зорієнтованого, випереджувального 
характеру професійної підготовки остан-
німи роками все більшого поширення на-
буває кейс-тестинг як форма контролю 
навчальних досягнень у вищій школі, яка 
ґрунтується на поєднанні дидактичних 
можливостей педагогічного тестування та 
кейс-технологій.   

У науковій літературі представлено 
різні позначення кейс-технології як тех-
нології навчання: в англомовній літерату-
рі – метод вивчення ситуацій (case 
studies), ділових історій (case stories), ме-
тод кейсів (case method), у вітчизняній 
літературі – метод конкретних ситуацій 
(КС), ситуаційні завдання, ситуаційний 
аналіз, кейс-метод, кейс-технологія. 

Найбільш узагальнене визначення 
кейс-технології – це технологія активного 
навчання на основі реальних ситуацій 
(Сурмин). М. Голубчикова та С. Харчен-
ко під кейс-технологією розуміють такий 
спосіб навчання, при якому ті, що навча-
ються, розглядають одну або кілька конк-
ретних ситуацій чи завдань з метою за-
своєння теоретичної інформації й опану-
вання навичками професійної діяльності 
(Голубчикова, 2012, с. 7). У дослідженні 
Т. Пащенко відзначено, що «сутність 
кейс-технології полягає у використанні 
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конкретних ситуацій для спільного аналі-
зу, обговорення або вироблення рішень з 
певного розділу дисципліни. Ефектив-
ність методу в тому, що він достатньо 
легко може бути поєднаний з іншими ме-
тодами навчання, тобто кейс-метод дасть 
змогу доповнити арсенал методичних 
прийомів» (Пащенко, 2015, с. 96).  

Основним елементом кейс-техно-
логії є конкретна ситуація або кейс як 
спеціально підготовлений навчальний 
матеріал, що містить структурований 
опис ситуацій, запозичених з реальної 
практики. Як інтелектуальний продукт 
кейс має свої джерела, які можна розпо-
ділити на дві групи – базові, або первинні, 
і вторинні. До базових належать: суспіль-
не життя – в усьому своєму різноманітті є 
джерелом сюжету, проблеми й фактоло-
гічної бази кейсу; освіта – визначає цілі й 
завдання навчання та виховання, що інте-
гровані до кейс-методу; наука – задає 
ключові методології, що визначаються 
аналітичною діяльністю й системним 
підходом, а також множина інших науко-
вих методів, які інтегровані в кейс і про-
цес його аналізу. Групу вторинних дже-
рел становлять: художня і публіцистична 
література; «місцевий» матеріал (тобто 
інформація, що міститься в кейсі, близька 
слухачам); статистичні матеріали; науко-
ва література; інтернет-ресурси (Ситуаци-
онный анализ, 2002, с. 147 – 151).  

Існує дуже велика кількість видів 
кейсів залежно від характерної ознаки, 
яка береться за основу класифікації: 
вступний ілюстративний мінікейс, кейс-
автонаратив, діагностичний кейс, функ-
ційний та проблемний мінікейси на осно-
ві педагогічної ситуації, відкритий кейс 
на основі педагогічної ситуації або фраг-
ментів з творів художньої літератури, 
сюжетний відкритий великий неструкту-
рований кейс, кейс – прикладна вправа, 
«кейс-айсберг»  на  основі  вебквесту,  

відеокейс, лонгрид-кейс, кейс-тест, муль-
тимедійний кейс, та ін. 

Варіативність видів кейсів дає змогу 
використовувати їх не тільки в якості на-
вчального матеріалу, але й у якості фор-
ми контролю засвоєння знань з окремої 
теми або навчальної дисципліни. Саме 
використання мінікейсів для тестування 
(у форматі очного письмового тестування 
або у форматі комп’ютерного тестування 
– в аудиторії або дистанційно) отримало 
назву кейс-тестинг. 

Кейс-тестинг (від англ. case-testing – 
оцінний кейс) – метод оцінки знань та на-
вичок (компетенцій) за допомогою спеціа-
лізованих завдань, це якісний вимірювач, 
до складу якого входить комплекс тестів, 
що пропонують на вибір питання з можли-
вістю вибору правильної відповіді з пере-
ліку або питання без варіантів відповідей.  

О. Шварева, аналізуючи науково-
методичну літературу з проблем кейс-
тестингу, відзначає позицію Є. Моргу-
нова, який розглядав кейс-тест як склад-
ник психолого-дидактичного інструмен-
тарію, що дозволяє забезпечити зв’язок 
тестового матеріалу та практичних про-
фесійних завдань (Шварева, 2013, с. 29).  

О. Шварева пропонує таке визна-
чення кейс-тесту – «якісний вимірювач, 
який складається з набору тестів, що про-
понують готові варіанти рішення на вибір 
або містять графу „вільна відповідь”» 
(Шварева, 2015, с. 31).  

Кейс-тести як засіб визначення рів-
ня професійних умінь та навичок фахів-
ців широко використовується в практиці 
кадрових та рекрутингових агенцій, ме-
неджерами з підбору персоналу в органі-
заціях та установах різного профілю. З 
метою конкурсного відбору кандидатів на 
ту чи ту посаду використовують: кейси у 
вигляді опису типових виробничих ситу-
ацій, що передбачають пошук помилок 
або утруднень; кейс-тести, що передба-
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чають визначення думок претендента 
щодо учинків дієвих осіб та, відповідно, 
вияв ціннісних орієнтацій, здатності фа-
хівця знаходити рішення на межі моралі 
та бізнес-етики; проєктивні та рольові 
кейси для оцінки соціально-особистісних 
компетенцій; кейс-завдання для визна-
чення управлінських умінь та навичок; 
чек-ліст (check list) як опитування праців-
ників щодо їхнього алгоритму дій у конк-
ретних виробничих ситуаціях. В означе-
ному контексті використовуються он-
лайн-тести на основі кейсів, брейнтизери 
(від англ. «brain» – мозок та «teaser» – 
дражнити) – невеликі за обсягом завдання, 
що потребують нестандартних відпові-
дей; командні завдання, спрямовані на 
з’ясування вмінь і навичок командної 
взаємодії, корпоративної культури.  

Кейс-тестинг має широкі потенційні 
можливості в процесі загальнопедагогіч-
ної підготовки майбутніх учителів як 
продуктивна форма контролю та самокон-
тролю студентів.  

Використання комп’ю-терного тес-
тування, зокрема в умовах дистанційної 
освіти, свідчить, що узвичаєний підхід до 
формулювання тестових завдань орієнто-
вано переважно на перевірку інформа-
ційного компонента професійної підготов-
ки майбутніх фахівців, що є, без сумніву, 
важливим, але недостатнім для контролю 
рівня навчальної успішності з урахуван-
ням вимог компетентнісного підходу в 
освіті, зокрема вимоги щодо ціннісно-
смислового самовизначення студентської 
молоді. Остання позиція є особливо зна-
чущою для професійної підготовки май-
бутніх учителів. Як варіант подолання 
відзначеного недоліку можливе викорис-
тання кейс-тестингу на основі кейсів різ-
ного типу, що дозволяє перевірити відпо-
відні знання, уміння та сформованість 
професійних якостей у процесі аналізу 
ситуацій як елементу педагогічної дійс-

ності. За таких умов актуалізуються не 
тільки контрольні, діагностичні функції 
тесту, а й розвивальні та мотиваційно-
ціннісні. Також відзначимо, що кейс-
тестинг, побудований на мінікейсах, 
створює передумови для самоконтролю 
та самопізнання майбутніх учителів.  

При викладанні дисциплін педагогіч-
ного циклу завдання можуть бути пред-
ставлені у вигляді мінікейсів різного типу 
(педагогічна ситуація, фрагмент науково-
го, художнього тексту та ін.). О. Шварева 
відзначає, що кейс-тест може використо-
вуватися і як самостійний оцінний засіб 
на колоквіумах та заліках, і як додатко-
вий оцінний засіб на екзаменах. Практика 
використання кейс-тестів, кейс-тестингу 
загалом дозволяє актуалізувати наявні 
професійні теоретичні та практичні знан-
ня, що «сприяє формуванню навичок ус-
пішного  виконання  професійної  діяль-
ності та отримання кількісної та якісної 
оцінки педагогічної компетентності бака-
лаврів» (Шварева, 2013, с. 31).  

Н. Бордовська для діагностики тер-
мінологічної компетентності майбутніх 
педагогів пропонує використання кейсів 
предметно-пізнавального, професійно-
мовленнєвого та рефлексивно-оцінного 
типів (Бордовская, 2018, с. 734).  

Означені кейси, окрім діагностичної, 
виконують «лексико-орієнтувальну, ко-
мунікативно-мовну та лексико-творчу 
функції» (Бордовская, 2018, с. 734) та 
слугують підґрунтям реалізації навчаль-
ної та розвивальної стратегій викорис-
тання методу кейсів у педагогічній освіті 
(Бордовская, с. 744).  

Відзначимо саме навчальну страте-
гію, яка «перебачає багатофункційне ви-
користання кейс-завдань для включення 
студентів у систематизацію навчального 
матеріалу та реалізацію формувального 
оцінювання результатів засвоєння теоре-
тичної інформації» (Бордовская, 2018, с. 744).  
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Використання мінікейсів як основи 
для кейс-тестингу в процесі загальнопе-
дагогічної підготовки майбутніх учителів 
дозволяє оцінити вміння адекватно вико-
ристовувати теоретичні знання, особис-
тий практичний досвід, педагогічні здіб-
ності у вирішенні практичних завдань. 
Зауважимо, що кейс-тестинг спрямовано 
також на діагностику самостійності мис-
лення,  аналітичних  здібностей,  перцеп-
тивних умінь та навичок, аргументації та 
комунікативної культури, умінь пробле-
матизації та концептуалізації явищ і про-
цесів педагогічної дійсності.  

Формат кейс-тесту включає опис 
реальної або близької до неї практико зо-
рієнтованої ситуації та вимоги щодо її 
аналізу або вирішення. Для успішної ро-
боти з кейс-тестами необхідно, по-перше, 
ознайомити студентів із сутністю кейс-
технології, особливостями педагогічних 
кейсів; по-друге, забезпечити практику ви-
рішення педагогічних кейсів різного типу в 
поточній навчальній діяльності; по-третє, 
завчасно ознайомити студентів із процеду-
рами оцінювання освітніх результатів. 

У процесі розробки завдань для 
кейс-тестингу необхідно враховувати 
особливості підготовки майбутніх учите-
лів,  пов’язані  із  багатомірністю, полі-
функційністю педагогічної дійсності та 
професійної діяльності педагога в сучас-
них соціокультурних умовах. Так, окремі 
педагогічні ситуації потенційно можуть 
мати кілька рішень та, відповідно, кейс-
завдання має включати кілька правиль-
них відповідей або формуватися як за-
вдання відкритого типу.  

Використання кейс-тестингу на ос-
нові мінікейсів доцільно насамперед для 
реалізації завдань поточного контролю, 
тематичного контролю згідно з навчаль-
ним планом вивчення академічної дисцип-
ліни. Відзначимо, що проведення підсум-
кової атестації за курсом або використан-

ня кейс-тестів для державної атестації 
майбутніх учителів вимагає цілеспрямо-
ваної роботи щодо добору тестових за-
вдань, їхньої специфікації, експертного 
аналізу та верифікації, що може бути за-
безпечено виключно на основі співпраці 
викладачів та відповідних стейкхолдерів 
(випускники ЗВО, педагоги-практики, на-
уковці в певній галузі, представники адмі-
ністрації закладів освіти різного рівня).  

Складання кейс-тестів передбачає 
врахування різних варіантів щодо обсягу, 
змісту та форм пред’явлення кейсового 
завдання. По-перше, кейси можуть мати 
надлишкову інформацію, що потребує від 
студента виокремлення ключової інфор-
мації та пошук відповідного рішення; по-
друге, кейс може передбачати «ціннісний 
конфлікт», що вимагає прояв особливос-
тей ціннісно-смислової сфери майбутніх 
учителів, їхньої світоглядної культури; 
по-третє, формат кейс-тесту має врахову-
вати традиційні для тестування типи тес-
тових завдань: з відкритими тестовими 
завданнями (завдання – з пропусками, на 
доповнення, з короткою або розгорнутою 
відповіддю), тести із закритими тестовими 
завданнями (вибір однієї або кількох від-
повідей, на встановлення відповідності).  

З урахуванням особливостей різних 
видів кейсів, типології тестових завдань 
наведемо приклади завдань для кейс-
тестингу, що використовуються в процесі 
загальнопедагогічної підготовки студен-
тів 2 і 3-го курсів усіх напрямів галузі 
знань 01 Освіта / Педагогіка ОКР «бака-
лавр» ДЗ «Луганський національний уні-
верситет імені Тараса Шевченка». 
Модуль «Педагогіка» (курс «Педагогіка») 

● Дослідник працює над конструю-
ванням способу визначення схильності 
старшокласників до педагогічної професії, 
який відповідав би таким вимогам: мож-
ливість застосування в масових умовах, 
можливість кількісної обробки результа-



  Освіта та педагогічна наука № 2 (174), 2020  52 

тів. Який метод педагогічного дослідження 
краще застосувати в такій ситуації? 

а) опитування;  
б) спостереження; 
в) самоспостереження;  
г) тест;  
д) експеримент.  
● На засіданні методичного об’єд-

нання вчителів історії досвідчений педа-
гог ділиться своїми думками: 

– Коли веду урок, завжди подумки 
бачу відмінника – як він сприймає мою 
розповідь? Чи не нудно йому? І водночас 
думаю про іншого, слабкого учня – чи ро-
зуміє він мене, чи все засвоїв? 

Довгий час мене турбувала Ела, ти-
ха, замкнена дівчинка, яка не вміє вільно 
спілкуватися з однокласниками. Тримала-
ся осторонь, відповідала невпевнено. 
Придивившись до неї, я побачила, що Ела 
має прекрасну пам’ять, допитлива і 
знання в неї не поверхові. Але дуже зава-
жає боязкість.  

Як здолати її? Вирішила доручити 
їй підготувати доповідь. Кілька вечорів 
над книгами сиділи разом. Ела прекрасно 
впоралася із завданням, клас дуже здиву-
вався: Ось так тихоня!  

Після доповіді було запропоновано 
нове завдання, з яким дівчинка впоралася 
вже самостійно. Повільно, але впевнено 
долала вона острах аудиторії.  

Реалізація яких принципів навчання 
дозволяє вчителю досягти успіху в про-
фесійній діяльності? 

а) гуманістичної цілеспрямованості; 
б) зв’язку з життям; 
в) співробітництва і співдружності 

викладача, учнів, шкільних колек-
тивів, сім’ ї, громадськості, трудо-
вих колективів у досягненні ви-
значених завдань навчання; 

г) єдності загального, політехнічного, 
трудового та професійного на-
вчання; 

д) науковості в організації навчання; 
е) наочності, єдності абстрактного 

та конкретного (матеріально-
предметного, наочно-образного, 
словесно-знакового та абстракт-
ного); 

ж) доступності в навчанні, єдності 
наукового й емпіричного, ураху-
вання індивідуальних рівнів роз-
витку творчих здібностей учнів; 

з) міцності знань; 
и) наступності, системності, послі-

довності в реалізації змісту й ви-
користанні технологій, методів і 
форм організації на різних ета-
пах навчання. 

Модуль «Історія педагогіки» 
 (курс «Педагогіка») 

● Про кого з видатних педагогів 
минулого йдеться в таких описах? 

1. Створив в Італії палацову школу 
«Будинок радості», якій віддав усе своє 
життя. Школа була освітньо-виховною 
установою пансіонного типу, діяльність 
якої була підпорядкована основній меті – 
гармонійному розвитку людини, її «тіла, 
розуму й характеру».  

2. Одним з перших педагогів-мисли-
телів  поставив  питання  про  межі можли-
востей виховання, які обмежені і індивіду-
альними здібностями, і умовами життя ін-
дивіда. Основні ідеї викладено в його трак-
таті «Думки про виховання», де міститься 
програма всебічного розвитку джентльме-
на, буржуа, ділової людини Нового часу.  

3. Педагогічну діяльність розпочав у 
1846 році. Він був призначений виконую-
чим обов’язки професора камеральних 
наук на кафедру енциклопедії законо-
знавства, державного права і науки фі-
нансів у Ярославському Демидівському 
ліцеї.  Потім  був  учителем словесності 
Гатчинського сирітського інституту, пра-
цював інспектором Смольного інституту 
шляхетних дівчат.  
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4. Він вів активну просвітницьку ді-
яльність, організував ряд притулків для 
дітей з бідного середовища, де сироти 
жили й училися. Розробив теорію «еле-
ментарної освіти», яка призначалася для 
початкового ступеня навчання. На 
пам’ятнику йому в Івердоні викарбували 
серед інших рядків і такий: «Усе для ін-
ших, нічого для себе».  

● Якому методу морального вихо-
вання Я. А. Коменський надавав великого 
значення, кажучи: «Якщо поле не полоти, 
то відразу виростають згубні для посіву 
бур’яни. Якщо дерева не підрізати, то вони 
дичавіють і дають непотрібні пагони. Адже 
що таке……,  якщо не той метод, завдяки 
якому учні стають дійсно учнями»?  

а) дисципліна;  
б) покарання;  
в) вимога.   
Модуль «Основи педагогічної  

майстерності» (курс «Педагогіка») 
● Який стиль педагогічного керів-

ництва характеризується такими ознака-
ми: вчитель з радістю вітає будь-яку іні-
ціативу учнів, не заважає учнівським ор-
ганам самоврядування, легко спілкується 
із людьми, ніколи не бере участь у конф-
ліктних ситуаціях, має формальний авто-
ритет у учнів, уміє скласти чудовий звіт 
про свою роботу, навіть якщо фактично 
має низькі результати, часто має прізви-
ська, висуває суперечливі вимоги, мов-
лення поспішне та ін. 

а) ліберальний;  
б) авторитарний;  
в) демократичний. 
● Замість пропусків напишіть, 

який стиль педагогічного керівництва 
використано в таких ситуаціях: 

1. При _________ стилі було вико-
нано менше роботи й якість її була гірше. 
Діти не отримали задоволення від занять, 
стосунки між ними (учителем і учнями) 
залишилися без змін. 

2. ____________ стиль виявився 
ефективнішим. Діти здружилися, виникло 
самоврядування. З’явилося почуття гор-
дості за загальні успіхи, упевненість у 
собі, бажання працювати краще. Підви-
щилася якість виконання робіт, вони ста-
ли оригінальнішими. Але кількісні ре-
зультати роботи нижчі, ніж при 
________________ стилі. 

3. При _____________ стилі зафік-
сована ворожість у взаєминах, а також 
безліч проявів непокірності й підлабуз-
нювання. Роботи виконано багато, але 
задоволення від неї ніхто не отримав. 

Аналіз результатів використання та-
кого виду контролю знань студентів педа-
гогічних спеціальностей засвідчив, що для 
їх вирішення майбутні вчителі застосову-
вали не тільки теоретичні знання, але й влас-
ний професійний досвід, отриманий у період 
педагогічної практики, і викликав значний 
інтерес та емоційний відгук у студентів.  

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. На наш погляд, за-
стосування кейс-тестингу як засобу конт-
ролю рівня загальнопедагогічної підгото-
вки майбутніх учителів дуже ефективний, 
оскільки він найбільш придатний для ви-
явлення якості практичних професійних 
умінь, у процесі його використання є мо-
жливість моделювання реальних, типових 
і нетипових педагогічних ситуацій, явищ, 
аналізу дійсних даних, пошуку можливих 
варіантів вирішення проблеми, прогнозу 
розвитку подій. Саме цим кейс-тестинг 
відрізняється від звичайного тестування, 
де є питання й варіанти відповідей. Якщо 
в стандартному варіанті тестування сту-
дент може лише вибирати правильну відпо-
відь, то в кейс-тесті потрібно вирішити педа-
гогічну ситуацію, а це потребує залучення 
всіх професійних теоретичних знань і прак-
тичних умінь.  

Отже, кейс-завдання – це ситуація, 
що моделює певну професійну задачу, у 
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процесі вирішення якої майбутні вчителі 
набувають уміння та навички аналізу 
професійних ситуацій, критичної оцінки і 
явищ та процесів педагогічної дійсності, і 
наукових підходів щодо їхнього аналізу 
та репрезентації, уміння працювати з ін-
формацією, моделювати рішення профе-
сійної задачі. Проте існують і певні недо-
ліки використання кейс-тестингу: по-
перше, це трудомісткість складання тако-
го виду тестів для викладача; по-друге, 
більший обсяг, порівняно з традиційним 
тестом; по-третє, збільшення кількості 
часу для вирішення кейс-тесту. 

Перспектива подальших досліджень 
проблеми використання кейс-тестингу як 
засобу  контролю  рівня  загальнопедаго-
гічної підготовки майбутніх учителів пе-
редбачає розробку й упровадження кейс-
тестингу в освітній процес у вигляді 
комп’ютерного тестування із залученням 
для його створення різноманітних елект-
ронних ресурсів та інструментів. 
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Сєваст’янова О. А., Шама І. П. 

Кейс-тестинг як засіб контролю в про-
цесі загальнопедагогічної підготовки 
майбутніх учителів 

Схарактеризовано доцільність ви-
користання практико зорієнтованих тех-
нологій у педагогічній освіті, потенціал 
кейс-технологій як виду інтерактивних 
освітніх технологій для вирішення за-
вдань формування професійних знань і 
вмінь студентів педагогічних спеціально-
стей, джерела кейсів (первинні, вторинні). 
Розкрито сутність та основні види педа-
гогічних кейсів, які доцільно використо-
вувати в процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів.  

Представлено особливості застосу-
вання тестування як одного з видів конт-
ролю навчальних досягнень студентів. 
Схарактеризовано сучасні підходи до ви-
користання кейс-технологій у процесі 
оцінки  професійної  компетентності  фа-
хівців різного профілю.  

Обґрунтовано доцільність викорис-
тання кейс-тестингу як засобу контролю 
навчальних досягнень майбутніх учителів 
у процесі загальнопедагогічної підготов-
ки. Визначено основні джерела для скла-
дання педагогічних кейс-тестів (педагогічна 
ситуація, фрагмент наукового, художнього 
тексту, статистичні матеріали та ін.).  

Наведено приклади кейс-тестів, що 
використовуються в процесі вивчення пе-
дагогічних дисциплін для студентів 2 і 3-х 
курсів у межах модулів «Педагогіка», «Іс-
торія педагогіки», «Основи педагогічної 
майстерності». Проаналізовано переваги та 
недоліки  використання кейс-тестингу  по-
рівняно з традиційним тестуванням для ви-
значення  рівня  та  якості загальнопедаго-
гічної підготовки майбутніх учителів. 

Ключові слова: майбутні учителі, кон-
троль знань, тестування, педагогічний кейс, 
види педагогічних кейсів, кейс-тестинг.  

 
Севастьянова Е. А., Шама И. П. 

Кейс-тестинг как средство контроля в 
процессе общепедагогической подго-
товки будущих учителей 

Охарактеризована целесообразность 
использования практико-ориентирован-
ных технологий в педагогическом обра-
зовании, потенциал кейс-технологий как 
вида интерактивных образовательных 
технологий для решения задач формиро-
вания профессиональных знаний и уме-
ний студентов педагогических специаль-
ностей, источники кейсов (первичные, 
вторичные). Раскрыта сущность и основ-
ные виды педагогических кейсов, кото-
рые целесообразно использовать в про-
цессе профессиональной подготовки бу-
дущих учителей. 

Представлены особенности приме-
нения  тестирования как одного из ви-
дов контроля знаний студентов. Оха-
рактеризованы современные подходы к 
использованию  кейс-технологий  в  
процессе  оценки  профессиональной 
компетентности специалистов разного 
профиля.  

Обоснована целесообразность ис-
пользования кейс-тестинга как средства 
контроля знаний будущих учителей в 
процессе общепедагогической подготов-
ки. Определены основные источники для 
составления педагогических кейс-тестов 
(педагогическая ситуация, фрагмент на-
учного, художественного текста, стати-
стические материалы и др.).  

Приведены примеры кейс-тестов, 
используемых в процессе изучения педа-
гогических дисциплин для студентов 2 и 
3-х курсов в рамках модулей «Педагоги-
ка», «История педагогики», «Основы пе-
дагогического мастерства». Проанализи-
рованы преимущества и недостатки ис-
пользования кейс-тестинга по сравнению 
с традиционным тестированием для оп-
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ределения уровня и качества общепедаго-
гической подготовки будущих учителей 

Ключевые слова: будущие учителя, 
контроль знаний, тестирование, педаго-
гический кейс, виды педагогических кей-
сов, кейс-тестинг. 

 
Sevastianova О., Shama І. Case 

Testing as a Tool of Control in the Process 
of Future Teachers’ General Pedagogical 
Training 

The expediency of using practice ori-
ented technologies in training teachers, the 
potential of case technologies as a type of 
interactive educational technologies for solv-
ing problems of forming professional 
knowledge and skills of students of teaching 
specialties, and sources of cases (primary, 
secondary) have been characterized in the 
article. The essence and the main types of 
pedagogical cases appropriate to be used in 
the process of professional training of future 
teachers have been elucidated. 

The authors have presented the peculi-
arities of implementing testing as one of the 
 types of students’ academic performance.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modern approaches to the use of case 
technologies in the process of assessment of 
the professional competence of specialists in 
different fields have been characterized. The 
practicability of using case testing as a tool 
to monitor the knowledge of future teachers 
in the process of general training has been 
substantiated. The primary sources for the 
preparation of teachers’ training case tests (a 
teaching situation, a piece of a scientific or 
fiction text, statistical materials, etc.) have 
been determined.  

The examples of case tests used in the 
process of studying pedagogical disciplines 
for 2nd and 3rd year students in the context 
of the modules «Pedagogy», «History of 
Pedagogy» and «Fundamentals of Pedagogi-
cal Excellence» have been given. The ad-
vantages and disadvantages of using case 
testing have been analysed in comparison 
with traditional testing used to determine the 
level and quality of general training of future 
teachers. 

Key words: future teachers, academic 
performance rating, testing, pedagogical 
case, types of pedagogical cases, case testing. 
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Постановка проблеми. Сьогодні 
управління персоналом – одна із галузей, 
яка надзвичайно динамічно розвивається. 
Світовий і вітчизняний досвід свідчать – 
людські ресурси є найважливішим стра-
тегічним джерелом конкурентних переваг, 
одним із суттєвих чинників корпоратив-
ного успіху організації. Ця обставина 
спонукає більшість компаній створювати 
умови для розвитку персоналу на основі 
широкого запровадження інноваційних 
технологій управління персоналом, зок-
рема кадрового менеджменту. 

Кадровий менеджмент є важливою 
ланкою в теорії і практиці управління 
людськими ресурсами організації. Як 
управлінська практика, він забезпечує 

оптимізацію управлінських 
рішень і досягнення цілей 
організації шляхом актуаліза-
ції професійного, інтелекту-
ального та інноваційного по-
тенціалів співробітників орга-
нізації. Особливістю кадрово-
го менеджменту в сучасних 
умовах є його спрямованість 
на створення якісної системи 
управління персоналом шля-
хом використання широкого 
кола інноваційних технологій. 

Ефективне впроваджен-
ня інноваційних технологій 
кадрового менеджменту в 
практику управлінської діяль-



 

                                                Освіта та педагогічна наука № 2 (174), 2020      
 

59 

ності організацій, компаній, фірм, корпо-
рацій, підприємств суттєво залежить від 
рівня підготовленості менеджерів з пер-
соналу до їхньої реалізації. В обов’язки 
менеджера з персоналу (HR-менеджера) 
входить вивчення ситуації на ринку праці 
щодо трендів спеціалістів різних фахів; 
формування кадрового резерву; забезпе-
чення мотивації співробітників, соціаль-
но-психологічного клімату, розвитку цін-
ностей та зацікавленості працівників у 
досягненні стратегічних цілей, професій-
ної та психологічної адаптації нових 
співробітників, організація тренінгів та 
навчальних семінарів для співробітників 
тощо. Виконання зазначених напрямів 
роботи уможливлюється завдяки оволо-
дінню майбутніми HR-менеджерами спе-
ціальними формами, методами та техно-
логіями кадрової роботи. 

Аналіз актуальних досліджень. Про-
блемам пошуку інноваційних підходів до 
розв’язання завдань формування, управлін-
ня й розвитку персоналу присвячено роботи 
таких українських учених, як Л. Балабанова, 
Д. Богиня, М. Виноградський, О. Грішнова, 
В. Данюк, О. Крушельницька, A. Колот, 
Д. Мельничук, А. Семикіна, А. Шегда, 
Ф. Хміль та ін., а також численні студії нау-
ковців ближнього зарубіжжя: Т. Базарова, 
О. Віханського, Б. Генкіна, В. Горфінкеля, 
А. Кібанова, С. Шекшні, Г. Щокіна та ін.  

Розробка окремих аспектів кадрового 
менеджменту, зокрема відбору персоналу, у 
комплексі з іншими функціями та аспекта-
ми кадрового менеджменту тісно пов’язана 
зі студіями зарубіжних дослідників (М. Арм-
стронг, М. Вудкок, Д. Галей, Г. Десллєра, 
К. Кіллен, Ф. Котлер, М. Кроуї, Дж. К. Лаф-
ті, Р. Марр, М. Робер, М. Уорнер, Д. Френ-
сіс та ін.) (Робет, Кроуи, Галей, 2015). 

Проблеми підготовки майбутніх ме-
неджерів з персоналу були предметом роз-
відок таких учених, як Т. Базаров, О. Бал-
ганова, Н. Богдан, В. Брагіна, І. Жуковська, 

П. Журавльов, А. Кібанов, В. Лукашевич, 
М. Магура, Є. Музиченко, Ю. Одєгов, 
С. Шапіро, Т. Яворська та ін., у працях 
яких переважно розглянуто педагогічні цілі 
та зміст предметної підготовки, формуван-
ня професійних компетентностей зазначе-
ної категорій фахівців (Балганова, Богдан, 
Музыченко, 2013; Яворська, 2017). 

Разом з тим питання сучасної прак-
тики використання інноваційних персо-
нал-технологій в управлінні кадрами та 
підготовки майбутніх менеджерів з пер-
соналу до їхнього впровадження залиша-
ються недостатньо дослідженими. Потре-
бують вивчення такі аспекти, як профе-
сійна підготовка майбутніх менеджерів з 
персоналу до реалізації освітніх та розви-
вальних можливостей персонал-техно-
логій на основі всебічного вивчення сут-
нісних характеристик та широкої номен-
клатури інноваційних технологій кадро-
вого менеджменту. 

Мета статті – на основі аналізу су-
часних підходів до управління людськи-
ми ресурсами довести необхідність про-
фесійної підготовки майбутніх менедже-
рів з персоналу до впровадження іннова-
ційних форм, методів та технологій кад-
рового менеджменту, схарактеризувавши 
їхні розвивальні можливості в контексті 
розв’язання проблеми підвищення ефек-
тивності формування та розвитку кадро-
вого потенціалу організації. 

Методологія та методи досліджен-
ня. Методологічною базою дослідження є 
системний та діяльнісний підходи. Вико-
ристано теоретичні методи: аналіз науко-
вої літератури з проблем кадрового мене-
джменту, теорії та практики професійної 
підготовки майбутніх менеджерів з персо-
налу, узагальнення та класифікація для ви-
значення номенклатури та особливостей 
технологій кадрового менеджменту в кон-
тексті вирішення завдань професійної під-
готовки менеджерів з персоналу.    
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Виклад основного матеріалу.  
Аналіз історії становлення й розвитку 

кадрового менеджменту свідчить про до-
сить швидку зміну різних підходів, ідей і 
уявлень про його сутність, цілі, інструмен-
тарій практичної реалізації. Кожен з етапів 
зумовлений особливостями конкретного 
історичного періоду, специфікою практич-
них завдань, особливостями соціально-
економічної та соціокультурної ситуації в 
суспільстві, уявленнями про роль людсь-
ких ресурсів у процесі розвитку організації, 
корпорації, підприємства. Незважаючи на 
те, що проблеми управління як сфера орга-
нізації праці та взаємодії людей мають ба-
гату історію, традиційно вважається, що 
кадровий менеджмент був остаточно усві-
домлений як самостійний напрям у теорії 
управління на початку 60-х років минулого 
століття (Мороз, 2016).  

Предметом кадрового менеджменту 
є загальні закономірності та особливості 
формування, функціювання й розвитку 
персоналу організації, принципи органі-
зації кадрової служби, її функції, місце в 
системі управління, а також значення і 
зміст соціальної роботи в організації та 
підходи до управління кар’єрою праців-
ників. Головною метою формування систе-
ми кадрового менеджменту є ефективне ви-
користання кадрів, що ґрунтується на вмінні 
працювати з людьми, створенні умов їхньої 
зацікавленості в підвищенні власного ква-
ліфікаційного рівня з метою зростання еко-
номічних результатів діяльності організації 
загалом, а також власного професійного та 
соціального розвитку зокрема.  

Саме з 1960-х років з’являється ве-
лика кількість наукових публікацій, при-
свячених проблемам кадрового менедж-
менту, у яких обговорюються питання 
інноваційних  технологій,  їхнього  ефек-
тивного запровадження, пропонуються 
нові форми роботи з персоналом, що зо-
рієнтовані на стимулювання індивідуаль-

ної активності, підприємливості, форму-
вання культури організаційної поведінки. 

Аналіз багатоаспектної проблеми 
інноваційних технологій у кадровому ме-
неджменті передбачає обговорення низки 
взаємопов’язаних питань: поняття інно-
ваційних технологій кадрового менедж-
менту; характеристика різних підходів до 
класифікації інноваційних технологій у 
кадровому менеджменті; аналіз та сутніс-
на характеристика розвивальних можли-
востей окремих інноваційних технологій 
кадрового менеджменту в умовах сучас-
них організацій. 

Поняття інноваційні технології кад-
рового менеджменту ґрунтується на дещо 
більш ширшому понятті кадрових інно-
вацій, які розуміються як нововведення в 
кадровому менеджменті або інноваційний 
кадровий менеджмент і розглядаються як 
підсистема загальної системи управлінсь-
ких інновацій в організації. Під остан-
ньою розуміють будь-яке організаційне 
рішення, систему, процедуру або метод 
управління, що істотно відрізняються від 
сформованої практики, а його викорис-
тання  суттєво  впливає  на  підвищення 
рівня ефективності діяльності організації 
й досягнення кращих результатів (Кошар-
ная, Мамаева, 2006; Новікова, 2012). 

На думку відомого дослідника 
А. Кібанова, нововведення в кадровій ро-
боті полягає «у зміні трудових, міжосо-
бистісних та інших відносин працівників, 
рівня трудового потенціалу (знань, умінь, 
навичок), морального та психологічного 
клімату організації, функційних взаємо-
зв’язків і функційного розподілу праці, 
матеріального добробуту працівників, що 
сприяє появі додаткового економічного й 
соціального ефекту» (Управление персо-
налом, 2007, с. 456).  

Отже, інноваційні технології в ме-
жах понятійного поля кадрового менедж-
менту можна розглядати як новації, що 
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підвищують ефективність управління 
людськими ресурсами і становлять спо-
соби більш ефективного управління кад-
ровими процесами організації, фірми, 
компанії або підприємства, зокрема: роз-
робка стратегії управління персоналом, 
відбір персоналу, мотивація, навчання й 
розвиток персоналу, оцінка персоналу, 
командоутворення, планування кар’єри 
тощо (Кудрявцева, Голянич, 2013).  

Під технологією управління персона-
лом розуміють сукупність прийомів, спо-
собів, форм і методів впливу на персонал у 
процесі його наймання, використання, роз-
витку та звільнення з метою отримання 
найкращих результатів трудової діяльності. 
Необхідно відрізняти поняття «кадрові 
технології», або «технології кадрового ме-
неджменту», та «персонал-технології». Так, 
технології кадрового менеджменту – це 
професійні прийоми роботи з персоналом, 
які забезпечують виконання цільових за-
вдань щодо кадрової політики організації 
та використовуються постійно під час під-
готовки та прийняття управлінських рі-
шень щодо персоналу.  

Персонал-технології – сукупність 
методів  управління  персоналом,  які  
орієнтовані на оцінку й удосконалення 
«людського ресурсу» підприємства, ви-
користовуються переважно в конкретній 
ситуації, розробляються поза підприємст-
вами та адаптуються до його культури й 
відповідно до вимог практичної результа-
тивності. Саме персонал-технології дають 
мінімізувати витрати на управління пер-
соналом підприємства, що сприяє підви-
щенню ефективності його використання. 
Так, Я. Дубініна всі персонал-технології 
об’єднує в такі групи: персонал-техноло-
гії позикової праці; навчальні персонал-
технології; персонал-технології добору та 
найму персоналу; персонал-технології 
підвищення ефективності роботи персо-
налу; персонал-технології контролю пра-

ці персоналу; інформаційні персонал-
технології (Дубініна, 2008). 

Широкому запровадженню іннова-
ційних технологій кадрового менеджмен-
ту сприяє дослідження проблеми їхньої 
класифікації. За результатами аналізу на-
укової літератури встановлено, що най-
більш поширеною є класифікація іннова-
ційних кадрових технологій на основі кад-
рових процесів, що ґрунтується на враху-
ванні комплексу взаємопов’язаних видів 
діяльності: аналіз ринку праці, визначен-
ня потреби в працівниках різної кваліфі-
кації, виходячи зі стратегії організації, та 
управління зайнятістю; добір, оцінки, 
адаптація персоналу й атестації персона-
лу; технології вивільнення персоналу; 
технології поточної роботи з персоналом; 
технології навчання та розвитку персоналу, 
їхнього кар’єрного зростання; організація 
винахідницької діяльності; забезпечення 
оптимальних умов праці, зокрема сприят-
ливого для кожного співробітника соціаль-
но-психологічного мікроклімату; розробка 
систем мотивації ефективної діяльності 
кожного співробітника й колективу зага-
лом; розробка та здійснення соціальної по-
літики підприємства тощо (Чуланова, 2019).  

Близькою за змістовними характе-
ристика є класифікація персонал-техно-
логії, які переважно мають інноваційний 
характер. Так, персонал-технології можна 
об’єднати в такі групи: персонал-техно-
логії позикової праці; навчальні персо-
нал-технології; персонал-технології під-
бору та найму персоналу; персонал-
технології підвищення ефективності ро-
боти персоналу; персонал-технології кон-
тролю  праці  персоналу;  інформаційні 
персонал-технології (Третяк, 2014). 

За результатами опрацювання нау-
кових публікацій з питань інноваційних 
технологій управління персоналом здійс-
нено їхню систематизацію за групами з 
урахуванням концептуального положення, 
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що одним з найважливіших компонентів 
системи HR-менеджменту є розвиток люд-
ських ресурсів, який за своїми характерис-
тиками є поліфункційним і включає: фор-
мування кадрового резерву; оцінку ділових 
професійних та особистісних якостей; ство-
рення системи мотивації; навчання персо-
налу; управління кар’єрою; розвиток ліде-

рів і талантів; формування і розвиток кор-
поративної культури; формування комуні-
кацій; створення і розвиток команд; управ-
ління конфліктами (Дашко, 2016; Довгань, 
Ведута, Мохонько, 2018). 

Узагальнену характеристику інно-
ваційних технологій кадрового менедж-
менту представлено в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Характеристика інноваційних технологій кадрового менеджменту 

 

Види 
діяльності 
 з розвитку 
персоналу 
організації 

Інноваційні форми, методи 
 та технології 

Сутнісні ознаки та цільове  
спрямування 

 
 
 

Формування 
кадрового 
резерву 

• Хендхантинг 
• Скринінг 
• Рекрутинг  
• Е-рекрутмент   
• Метод 360 градусів 
• Аустафінг 
• Аутсорсинг 
• Метод Assesment Center 
• Різні види резюме 
• Різні види інтерв’ю (біогра-
фічне, компетентнісне, пове-
дінкове, brainteaser) 

За допомогою цих методів і 
технологій здійснюється пошук 
кваліфікованих фахівців з ураху-
ванням вимог до особистісних та 
професійних якостей кандидатів, 
відбір та наймання персоналу, 
оцінювання персоналу з погляду 
здатності розв’язання стратегічних 
завдань організації 
 

 
 
 

Оцінка 
ділових 

професійних 
та 

особистісних 
якостей 

• Методика LAB-profile 
• Методика КРІ 
• Метод «360 градусів» 
• Методика КОС-2 
• Соціометричний метод 
Дж. Морено 

• Методика Q-сортування 
Б. Стефансона 

• Методика діагностики 
особистісних стосунків 
Т. Лірі 

• «Таємний покупець» 
(«Mistery Shopping») 

Методики дають можливість буду-
вати метапрограмні профілі праців-
ників та/або кандидатів на вакантні 
посади, що ґрунтуються на психоло-
гічних інструментах управління пер-
соналом і дають можливість побуду-
вати метапрограмний портрет осо-
бистості або колективу організації, 
за допомогою чого виявляються най-
важливіші характеристики стилю 
мислення співробітників, що дає мо-
жливість спрогнозувати, як успішно 
вони впораються з тим чи тим видом 
діяльності, якими людськими ресур-
сами володіє організація чи компанія. 
Оцінювання персоналу, атестація та 
ротація персоналу, мотивація персо-
налу щодо кар’єрного зростання 
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Продовження Табл. 1 
Види 

діяльності 
 з розвитку 
персоналу 
організації 

Інноваційні форми, методи 
 та технології 

Сутнісні ознаки та цільове  
спрямування 

 
 
 
 
 
Створення 
системи 
мотивації 

• Грейдинг 
• Система MBO.   
• Система BSC 
• Метод KPI 
• Технології формування кор  
поративного духу 

• Система HIHRМ («завоювати 
уми і серця») 

• Форми та методи партисипа-
тивного стилю управління 

• Прийоми створення сприят-
ливого морально-психологіч-
ного клімату в колективі 

• Форми неформального спіл-
кування (корпоративні свята, 
традиції) 

Створення системи стимулювання 
та позитивного мотиваційного клі-
мату організації як інтегральної 
характеристики, що віддзеркалює 
індивідуальні і колективні спону-
кання,  потреби здійснення ефек-
тивної професійної діяльності, а 
також рівень задоволеності проце-
сом і результатом і власних, і ко-
лективних досягнень  

 
 
 

Навчання 
персоналу 

• Коучинг 
• Кейс-стаді 
• Secondment 
• Shadowing 
• Тренінги корпоративного 
навчання 

• Рольові і ділові ігри 
• E-leaning 

Корпоративне навчання та підви-
щення кваліфікації персоналу, 
організація ефективних трудових 
відносин, створення умов праці, 
соціальний розвиток працівників 
 

 
 
 

Створення 
і розвиток 
команд 

• Teambuilding 
• Тренінг розвитку комунікації 
в команді 

• Технологія прийняття ко-
мандних рішень 

• Технологія «SNED» 
Г. Сартан 

• Тимбілдинг (team building) 
• Корпоративна соціальна ме-
режа 

Форми, методи та технології ко-
мандоутворення сприяють розвит-
ку кооперації, покращенню 
внутрішнього соціального середо-
вища в соціальній мікросистемі 
організації, здійснення управлін-
ської взаємодії як до двостороннь-
ого процесу взаємозацікавленого 
соціального партнерства співробіт-
ників усіх ієрархічних рівнів у 
команді однодумців-співробіт-
ників різних ієрархічних рівнів 
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Продовження Табл. 1 
Види 

діяльності 
 з розвитку 
персоналу 
організації 

Інноваційні форми, методи 
 та технології 

Сутнісні ознаки та цільове  
спрямування 

 
 
 
 

Розвиток 
лідерів і 
талантів 

• Метод Assesment Center 
• Метод KPI 
• Метод «360 градусів» 
• LAB-profil е 
• Різні види тренінгів («Розвиток 
лідерства», «Розвиток емоцій-
ного лідерства»), інтерактивні 
тренінги, тренінги з розвитку 
комунікабельності, емоційного, 
соціального інтелекту, креатив-
ності та інноваційності 

• Технологія action leaning 
• Технологія On the job training 
• Коучинг 
• Воркшоп 

Формування управлінського лідер-
ства, що спрямоване на розкріпа-
чення внутрішніх резервів людсь-
ких ресурсів, розкриття унікаль-
них особливостей співробітників 
як творчих особистостей, запо-
бігання жорсткої бюрократії 

 
 
 
 
Формування й 

розвиток 
корпоративної 

культури 

• Імітаційно-рольові, ділові ігри 
• Соціально-психологічні 
тренінги 

• Корпоративна соціальна мережа 
• Форми та методи підтримки ло-
яльності та корпоративної етики 

• Гуманістичні технології 
(«діалог культур», арт-техно-
логії, соціально-психологічні 
технології) 

• Кейс-технології 
• Бренд-гайд, брендинг 

Створення загальних корпоратив-
них цінностей, переконань, правил 
корпоративної поведінки, норм і 
способів її реалізації, що поділя-
ють більшість співробітників 

 
 
 
Управління 
конфліктами 

• Соціально-педагогічні 
тренінги 

• Технологія транзактного 
аналізу в управлінні 
конфліктами Е. Берна 

• Технологія оволодіння 
конфліктною ситуацією 

• Аудіовізуальні технології роз-
в’язання конфліктної ситуації 

• Методика А. Філі 
• Технологія розв’язання конфлік-
тів за методикою А. Анцупова 

Упровадження форм, методів та 
технологій забезпечує створення 
позитивного мікроклімату в колек-
тиві організації, атмосфери поваги, 
конструктивного розв’язання кон-
фліктних ситуацій 
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Висновки та перспективи подаль-
ших досліджень. Інноваційні технології в 
управлінні персоналом можна розглядати 
як форми, методи та засоби, що під-
вищують ефективність діяльності орга-
нізації, прийоми управління людськими 
ресурсами та забезпечують і розвиток са-
мих співробітників, і підвищення конку-
рентоспроможності організації загалом.  

До найбільш значущих системних 
інноваційних кадрових технологій, що 
забезпечують високу інноваційну 
активність персоналу організації та уста-
лений стратегічний розвиток організації 
загалом, відносять: грейдову систему ви-
нагород, зокрема публічне визнання за-
слуг і досягнень; оцінку індивідуального 
внеску на підставі автентичних для 
конкретної організації моделей компе-
тенцій; технології планування кар’єри та 
індивідуального розвитку співробітників; 
методики створення проєктних команд з 
розробки та реалізації поточних 
організаційних, перспективних та 
професійних проєктів, розвитку системи 
організаційних знань тощо.  

Інноваційна зорієнтованість кадро-
вого менеджменту в будь-якій організації 
є найбільш значущим показником її роз-
витку. Практика показує, що інновації в 
кадровій роботі ведуть до суттєвих змін в 
інших ресурсних сферах організації чи 
корпорації. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язано з визначенням умов підготовки 
майбутніх менеджерів з персоналу до 
впровадження інноваційних технологій 
кадрового менеджменту, що потребує, 
своєю чергою, теоретико-методичного 
опрацювання таких аспектів зазначеної 
проблеми, як: модернізація змісту про-
фесійної підготовки майбутніх менед-
жерів шляхом її збагачення інформацією 
про сутнісні характеристики іннова-
ційних технологій кадрового менеджмен-

ту, зокрема антикризових технологій; 
дослідження педагогічних умов форму-
вання готовності майбутніх менеджерів з 
персоналу до впровадження в діяльність 
різноманітних організацій, компаній, 
корпорацій зазначених технологій.  
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*** 
Чжоу Сюйлінь. Інноваційні 

технології кадрового менеджменту як 
підґрунтя професійної підготовки 
майбутніх менеджерів з персоналу 

У статті на основі аналізу вітчиз-
няної та зарубіжної наукової літератури 
розкрито становлення кадрового ме-
неджменту як важливої ланки теорії і 
практики управління персоналом та під-
ґрунтя професійної підготовки майбутніх 
менеджерів з персоналу. Показано місце 
інноваційних технологій в межах поня-

тійного поля кадрового менеджменту, на-
ведено визначення поняття «інноваційні 
технології кадрового менеджменту» та 
«інноваційні персонал-технології».  

Доведено, що найбільш поширеною 
є класифікація інноваційних технологій 
кадрового менеджменту на основі кадро-
вих процесів, що ґрунтується на 
врахуванні комплексу взаємопов’язаних 
видів діяльності з управління персоналом. 
Схарактеризовано основні групи 
інноваційних технологій кадрового ме-
неджменту: формування кадрового резер-
ву; оцінку ділових професійних та 
особистісних якостей; створення системи 
мотивації; навчання персоналу; розвиток 
лідерів і талантів; формування і розвиток 
корпоративної культури; створення і роз-
виток команд; управління конфліктами, а 
також наведено їхню номенклатуру та 
розкрито цільове призначення в 
цілісному процесі кадрової роботи в 
організації. Визначено найбільш значущі 
системні інноваційні кадрові технології: 
грейдова система винагород; технології 
планування кар’єри та індивідуального 
розвитку співробітників; методики ство-
рення проєктних команд та формування 
корпоративної культури організації. 

Ключові слова: професійна підго-
товка, майбутні менеджери з персоналу, 
управління персоналом, кадровий ме-
неджмент, інноваційні технології кадро-
вого менеджменту, персонал-технології, 
класифікація. 

 
Чжоу Сюйлинь. Инновационные 

технологии кадрового менеджмента как 
основа профессиональной подготовки 
будущих менеджеров по персоналу 

В статье на основе анализа отече-
ственной и зарубежной научной литера-
туры раскрыто становление кадрового 
менеджмента как важного звена теории и 
практики управления персоналом и осно-
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вы профессиональной подготовки буду-
щих менеджеров по персоналу. Показано 
место инновационных технологий в рам-
ках понятийного поля кадрового ме-
неджмента, приведены определения по-
нятия «инновационные технологии кад-
рового менеджмента» и «инновационные 
персонал-технологии».  

Доказано, что наиболее распро-
страненной является классификация ин-
новационных технологий кадрового ме-
неджмента на основе кадровых процес-
сов, основанная на учете комплекса 
взаимосвязанных видов деятельности по 
управлению персоналом. Охарактеризо-
ваны основные группы инновационных 
технологий кадрового менеджмента: 
формирование кадрового резерва; оценка 
деловых профессиональных и личност-
ных качеств; создание системы мотива-
ции; обучение персонала; развитие лиде-
ров и талантов; формирование и разви-
тие корпоративной культуры; создание и 
развитие команд; управление конфлик-
тами, а также приведена их номенкла-
тура и раскрыто целевое назначение в 
целостном процессе кадровой работы в 
организации.  

Определены наиболее значимые 
системные инновационные кадровые тех-
нологии, обеспечивающие высокую ин-
новационную активность персонала орга-
низации и стабильное стратегическое 
развитие организации: грейдовая система 
вознаграждений; технологии планирова-
ния карьеры и индивидуального развития 
сотрудников; методики создания проект-
ных команд и формирования корпоратив-
ной культуры организации. 

Ключевые слова: профессиональ-
ная подготовка, будущие менеджеры по 
персоналу, управление персоналом, 
кадровый менеджмент, инновационные 
технологии кадрового менеджмента, 
персонал-технологии, классификация.  

Zhou Xulin. Innovative Technologies 
of Personnel Management as a Basis for 
Professional Training of Future Human 
Resources Managers 

The article, based on the analysis of 
domestic and foreign scientific literature, has 
revealed the formation of human resources 
management as an important part of the the-
ory and practice of personnel management 
and the basis of professional training of fu-
ture human resources (HR) managers. The 
place of innovative technologies within the 
conceptual field of personnel management 
has been shown, and the definition of the 
concept «innovative technologies of person-
nel management» and «innovative personnel 
technologies» has been given. 

The author has proven that the classifi-
cation of innovative technologies of personnel 
management based on personnel processes, 
which is built on a set of interrelated activities 
of personnel management, is the most com-
mon. The main groups of innovative technolo-
gies of personnel management have been 
characterized: the formation of personnel re-
serve; the assessment of business professional 
and personal qualities; the creation of a system 
of motivation; the personnel training; the de-
velopment of leaders and talents; the forma-
tion and development of corporate culture; the 
formation and development of teams; conflict 
management. The nomenclature of the innova-
tive technologies has also been disclosed, as 
well as their purpose in the holistic process of 
personnel work in an organization. The most 
significant system innovative personnel tech-
nologies have been determined: the grade sys-
tem of rewards; technologies of career planning 
and individual employee development; meth-
ods of creating project teams and forming the 
organization corporate culture. 

Key words: professional training, future 
human resources managers, personnel man-
agement, human resources management, inno-
vative technologies of personnel management, 
personnel technologies, classification. 
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Постановка проблемы. 1920-е го-
ды являются тем периодом в развитии 
нашей страны, к которому, так или иначе, 
обращаются взоры исследователей-
обществоведов. С одной стороны, в это 
время в СССР возникли многие исследо-
вательские направления, влияние кото-
рых ощущается и в настоящее время. 
Речь вовсе не идет только о положитель-
ном или только о негативном влиянии. 
Скажем, в социологии в тот период ут-
вердился отрыв теоретического и эмпи-
рического уровней исследования, но в 
относительно стройную систему взглядов 
был превращен материалистический под-
ход к общественной жизни (Образцов, 
2017, с. 145). Философия пошла по пути 
некоего интеллектуального, а в жесткой 
версии – идеологического, полицейского 
в мире науки, но на материалистической 

основе была осмыслена сис-
тема категорий Гегеля (Яхот, 
1991, № 9, с. 46). В психоло-
гии возникло шесть основ-
ных школ, которые соревно-
вались  между собой, что 
стимулировало продуциро-
вание  идей,  многие  из ко-
торых остаются актуальны-
ми и сейчас (Корсаков, Да-
нилов, 2017, с. 136). В педа-
гогике шла борьба между 
«формальным» и «матери-
альным» направлениями в 
понимании социального вос-
питания (Веремчук, 2012, 
с. 186). В этот период фор-
мируется коллективистская 
педагогическая система 
А. Макаренко. 
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Л. Ваховский обоснованно показал, 
что в 1920-е гг. в украинской педагогической 
науке и практике взаимодействовали че-
тыре основные методологические проек-
ты: «социальное воспитание», «свобод-
ное воспитание», «рефлексологическая 
педагогика», «марксистская педагогика» 
(Ваховський, 2017). Как бы мы к этому 
наследию не относились, но оно является 
для нас актуальным. Без него мы не мо-
жем в полном объеме понять настоящее. К 
тому же в тот период работало много ис-
следователей, чьи идеи остались неисполь-
зованным резервом научной мысли. Во-
вторых, 1920-е годы как период созвучны 
нашему времени социальными турбулент-
ностями и поиском способов овладения 
ими. Актуализация прошлого социального 
опыта может быть для нас весьма полезной. 

В 1920-е годы интеллектуальным 
центром Украины был Харьков. К началу 
1930-х годов в этом городе работало 
свыше 80-ти научно-исследовательских 
институтов разного профиля, что позво-
ляло с гордостью заявить: «Харьков – 
мозг Украины» (Харьков, 1932, с. 13). 
Одним из этих научных учреждений был 
Всеукраинский государственный инсти-
тут труда, основанный в 1921 году в рам-
ках движения научной организации труда 
(НОТ). Директором института с момента 
его основания и до 1929 г. был Фёдор 
Романович Дунаевский (1887 – 1960). 
Коллектив под его руководством добился 
международного признания и занял пере-
довые позиции в советской науке (Ми-
хайличенко, 2012). О направлении рабо-
ты института в авторитетном справочни-
ке того времени говорилось: «Исследова-
тельские работы производит в отрасли 
всестороннего изучения процессов труда, 
психофизиологии трудящихся и учащих-
ся» (Наукові установи, 1930, с. 223).  

Ф. Дунаевский был широко извес-
тен своими публикациями, но после ад-

министративного погрома в институте, 
закончившегося его увольнением, следы 
ученого теряются. Затем он упоминается 
как психолог, ученый секретарь Физио-
логического института им. И. П. Павлова, 
научный редактор «Журнала общей био-
логии» в справочнике «Фонды и коллек-
ции Санкт-Петербургского филиала Ар-
хива Российской академии наук» (Фонды 
и коллекции, 2016, с. 216).  

Специальные исследования Ф. Ду-
наевского  базировались  на  гуманисти-
ческих философских представлениях о 
человеческой личности и её социализа-
ции. Они были им изложены в произве-
дении «Задача просвещения», которое 
сам автор датировал осенью 1918 года. В 
настоящее время научное наследие 
Ф. Дунаевского изучено плохо. Есть от-
дельные работы по менеджменту, в кото-
рых рассматриваются его идеи. При этом 
они вписываются исключительно в со-
временный российский контекст (Кориц-
кий, 2005, с. 140 – 141). Что же касается 
его философии воспитания, то она не 
изучена вовсе. 

Цель статьи – рассмотрение фило-
софии воспитания Ф. Дунаевского и её 
влияния на его психотехнические работы. 
Делается попытка погрузить идеи иссле-
дователя НОТ в контекст его времени. 

Методология и методы исследо-
вания. Работа выполнена на основе исто-
рико-генетического подхода, методоло-
гических принципов историко-педаго-
гического исследования – объективности, 
системности, историзма, диалектической 
взаимосвязи и взаимообусловленности 
явлений, необходимости их анализа в 
конкретных исторических условиях.  

Использованы  методы  анализа пре-
зентативного круга документов, источнико-
ведческого  анализа  и  синтеза,  хронологи-
ческий, сравнительно-сопоставительный 
метод, метод теоретического обобщения.  
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Изложение основного материала. 
Содержательно «Задача просвеще-

ния» Ф. Дунаевского – это педагогическая 
утопия. К ней mutatis mutandis примени-
мо определение А. Богданова: «Всякая 
практическая утопия характеризуется 
двумя чертами: во-первых, она выражает 
какую-нибудь реальную организацион-
ную потребность общества, класса, от-
дельной группы людей; во-вторых, по 
методу осуществления она представляет 
тектологическую ошибку» (Богданов, 
2003, с. 229). Под тектологической ошиб-
кой понималось отсутствие организаци-
онных средств воплощения проекта в 
жизнь. Однако Ф. Дунаевский перед со-
бой и не ставил задачу создать техноло-
гически реализуемый социальный проект. 
Его замысел, видимо, состоял в формиро-
вании философских позиций в понима-
нии процесса социализации.  

Здесь следует сделать отступление. 
Педагогическая теория и педагогическая 
практика имеют дело с практическими 
утопиями. В свое время эту особенность 
воспитательных институтов Герман Гессе 
определил через понятие «педагогическая 
провинция» (Гессе, 2010). Если этим вос-
пользоваться, то можно сказать, что в 
своих педагогических провинциях разные 
общественные системы отражают собст-
венные идеализированные черты. В этом 
смысле колонии А. Макаренко было пе-
дагогическими провинциями формиро-
вавшегося социализма. Это же приложи-
мо и к системе В. Сухомлинского, но со-
циализм в этом случае находился на дру-
гом этапе развития. Можно даже сказать, 
что без такой утопии воспитательная сис-
тема вообще невозможна, во всяком слу-
чае, в период модерна. К таким утопиям 
можно отнести и книгу Ф. Дунаевского. 

Рассматриваемый текст построен 
как рассказ о Дворце созидания, который 
имеет своей целью социализацию под-

растающих поколений. Ф. Дунаевский 
подчеркивал общечеловеческий подход 
этого процесса: «Общечеловеческий мас-
штаб постановки, принятый современно-
стью для её начинаний, – вот то новое, 
что вносит Дворец в процесс воспитания. 
Для нового человечества нужна новая 
молодежь. <…> Здесь одна группа и один 
класс» (Дунаевский, 1922, с. 15). 

Топология дворца неопределенная. 
С одной стороны, это – реальное здание в 
некоем неназванном городе. Вокруг зда-
ния разбит огромный парк, который слу-
жит местом притяжения всех детей города. 
«Ребенок входит сюда играть, но, сам не 
замечая того, он от игры подымается к де-
лу» (Дунаевский, 1922, с. 12). Автор опи-
сывает заботу старших детей о младших, 
полезность межвозрастных взаимодейст-
вий в играх и усвоении полезных навыков.  

В духе 1920-х годов Ф. Дунаевский 
возлагает огромные надежды на педаго-
гику как на науку и практику, способную 
преодолеть груз старых привычек и пред-
рассудков, тянущих общество назад, как 
на науку и практику, привносящую науч-
ное начало в смену поколений. Важным 
для автора было указание на то, что Дво-
рец созидания движется к общей цели со 
всем обществом, но движется своим пу-
тем. «Он объявляет войну не только не-
вежественной самоуверенности родите-
лей и тесноте детских. Он объявляет вой-
ну всякой случайности, влияющей на раз-
витие ребенка: случайности рождения, 
случайности сожительства и соседства, 
случайности личных знакомств, случай-
ности обстановки и всякой другой слу-
чайности, которая ограничивала бы для 
ребенка определение своих действитель-
ных наклонностей и призваний» (Дунаев-
ский, 1922, с. 13). Существенным момен-
том концепции Ф. Дунаевского является 
установка на развитие личности каждого 
ребенка в коллективе: «…Ни один ребе-
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нок в парке не теряется в общей массе. 
Каждый из них – самостоятельная лич-
ность и за каждым из них следят и забо-
тятся отдельно» (Дунаевский, 1922, с. 16). 

Дети подрастают и из парка перехо-
дят в сам Дворец, где происходит образо-
вательный процесс. Ф. Дунаевский сфор-
мулировал его общие принципы: «Если 
просвещение древности и просвещение 
Востока было орудием подчинения, то 
просвещение Нового Времени есть ору-
дие содружества. Если просвещение под-
чиняющее означало усвоение созданного 
другими, то просвещение содружеское 
означает приобщение к созиданию само-
стоятельному. <…> Современный дворец 
просвещение не может быть ничем иным, 
как Дворцом Созидания. <….> Душа бу-
дущего в содружестве созидания» (Дуна-
евский, 1922, с. 8). 

Вступая во Дворец как в реальное 
здание, ребенок начинает знакомиться со 
всеми богатствами человеческой культу-
ры. При этом весь процесс подчиняется 
нескольким принципам. Первый принцип 
– самостоятельная работа с некими про-
блемами, проектами. «Такова систем 
Дворца Созидания. Она не знает уроков и 
не знает лекций. Она дает возможность 
учащемуся ознакомиться самому и при-
учиться к работе самостоятельно. На-
ставник приходит к ученику только там, 
где он не в силах справиться самостоя-
тельно. Но наставник не даёт ему готово-
го ответа, он только помогает найти его 
самому» (Дунаевский, 1922, с. 60). Вто-
рой принцип – принцип концентрическо-
го усвоения знаний. «Система образова-
ния, к которой применяет свои залы Дво-
рец Созидания, – концентрическая систе-
ма. И концентр подготовительный отли-
чается от концентра начального не об-
ширностью, но глубиною» (Дунаевский, 
1922, с. 23). Третьим принципом является 
единство образования и науки. «Здесь на-

ходит наука свою действительную свобо-
ду» (Дунаевский, 1922, с. 63). Четвертым 
– уважительное отношение к каждому 
ученику, развитие и защита его достоин-
ства. «Дворец созидания знает о вашей 
боязни и не оттолкнет вас с надменным 
презрением. Он не морализирует над сла-
бостями, но изучает их и помогает в них» 
(Дунаевский, 1922, с. 67). И пятым прин-
ципом можно назвать индивидуальность 
продвижения в познавательном процессе 
и фиксация достижений на отчетных кар-
точках по желанию обучающихся. Правда, 
автор утопии отмечает, что так по Дворцу 
можно ходить недели и годы, все изучая, 
пробуя и предлагая свои соображения 
(Дунаевский, 1922, с. 24). 

На первом этаже Дворца начинаю-
щие обучение знакомятся с достижения-
ми человеческой культуры. Ф. Дунаев-
ский подчеркивал: «…Сила культурове-
дения не в том, чтобы загромождать па-
мять человеческую трупами и пеплом 
былых достижений, но в воодушевляю-
щем действии созидания, как властной 
реальности жизни» (Дунаевский, 1922, 
с. 21). Возникновение человека, жизнь 
первобытного общества, этапы развития 
цивилизации, важнейшие поворотные 
моменты человеческой истории должны 
быть представлены в живых образах. Ре-
бенок должен почувствовать причаст-
ность к великим открытиям, ощутив со-
причастность творцам, видя их в их 
звездные моменты.  

Для старших учащихся во Дворце 
созданы возможности лично моделиро-
вать различные исторические события, 
процессы, формы жизни. Так, в Кабинете 
афинской демократии можно выбрать и 
сыграть роль оратора или какого-либо 
другого деятеля античного времени. Каждое 
деятельное моделирование завершается 
анализом: «…После каждой удачи и каж-
дой неудачи происходит обсуждение её 
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причин, а в случаях выдающихся и мето-
дическое исследование этих причин» 
(Дунаевский, 1922, с. 31). 

Творчество не является исключи-
тельно рациональной характеристикой 
человеческой деятельности. Творец дол-
жен быть эстетически развитым. Автор 
«Задачи просвещения» писал: «Если дея-
тельность хозяйственная и исследование 
научное суть бесспорные сферы созида-
ния, то деятельность художественная есть 
созидание по преимуществу» (Дунаев-
ский, 1922, с. 46). У него рождается по-
этический образ, навеянный научной и 
промышленной практикой: «Вы погру-
жаетесь в электролитическую ванну кра-
соты, и золото вашей души неслышно 
кристаллизуется здесь, отделяясь от всех 
своих примесей. Такова власть искусст-
ва» (Дунаевский, 1922, с.  49). 

Рассматривая Дворец как некое ре-
альное учреждение, Ф. Дунаевский пишет, 
что для нужд уставших в его пределах 
должны быть буфеты, бассейн, спортзалы, 
баня. В саду Дворца «…можно посадить 
дерево, которое будет вашим, и за которым 
вы будете следить и ухаживать» (Дунаев-
ский, 1922, с. 25). Здесь же можно наблю-
дать за работой артелей сотрудников дворца. 
Можно записаться в одну из них, а можно 
создать свою (Дунаевский, 1922, с. 26). 

Но топология Дворца в описании 
меняется. Она расширяется до огромных 
масштабов, фактически становясь топо-
логией особого общественного института. 
Из Дворца выходят отряды «просвети-
тельской армии», которые внедряют вы-
работанные идеи и планы в жизнь. По 
всей стране создаются филиалы Дворца, 
которые преобразуют жизнь в её самых 
отдаленных уголках. «Просветительская 
армия – это та кровеносная система, по-
средством которой Дворец Созидания 
разносит свою творческую силу в народ-
ные массы» (Дунаевский, 1922, с. 36). 

Обучение во Дворце переходит в 
созидательную работу за его пределами: 
«Под руководством специалиста вам 
предложат какую-нибудь организатор-
скую задачу, например, образовать соб-
рание из толпы зрителей и провести его, 
выступить с проектом и защитить его, 
распределить обязанности в формируе-
мом дорого-строительном отряде и т.п.» 
(Дунаевский, 1922, с. 29). Чем выше уча-
щийся поднимается этажами Дворца, тем 
отчетливее становится ему понятно, что 
главная наука, которой здесь учат, – нау-
ка управления. Поэтому «рядом с аудито-
риями для дебатов вы находите аудито-
рии для упражнений административных. 
Здесь отлично знают, что искусство 
управления есть дар, полученный от рож-
дения. Но здесь знают также, что природ-
ные дарования поддаются развитию и ук-
реплению» (Дунаевский, 1922, с. 33). На 
этом этапе для нуждающихся читают 
лекции о прошлых системах управления, 
«лекции по архике». Эта деятельность 
Дворца имеет высокую цель: «Так страна 
в порыве самозащиты создает для себя 
рассадник правителей, искушенных про-
думанной подготовкой и опытом минув-
ших веков» (Дунаевский, 1922, с. 35). 

Ф. Дунаевский многократно под-
черкивал, что задачи воспитания и обра-
зования не должны сливаться с нуждами 
текущей политики. Он видел опасность 
такого слияния: «Самая крайняя форма 
коммунизма может явиться прикрытием 
эксплуатации, если того не сделает не-
возможным сознательная бдительность 
просвещенных масс» (Дунаевский, 1922, 
с. 56). Поиск автономии просвещения в 
обществе, переживающем революцион-
ные преобразования, приводит Ф. Дуна-
евского к следующей формуле: «Револю-
ция не отвергается, но понимается Двор-
цом Созидания» (Дунаевский, 1922, с. 56). 
Задача просветительских учреждений и в 
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этих условиях – «укрепление личности и 
сил человека» (Дунаевский, 1922, с. 56). 
Сила Дворца Созидания не в непосредст-
венном воздействии на проблемы обще-
ственной жизни, а в долговременном 
влиянии. «Здесь не раздаются призывы к 
восстанию и здесь не составляют полити-
ческие платформы. Но здесь выковыва-
ются и вооружаются деятели, которые 
сделают угнетение органически невоз-
можным» (Дунаевский, 1922, с. 56). 

Во Дворце Созидания обучение и 
воспитание органически сочетается с науч-
ными исследованиями. Ученые и являются 
учителями и воспитателями: «Здесь нет 
специалистов по „предметам”. Здесь есть 
специалисты наук, и, в частности, специа-
листы педагогики» (Дунаевский, 1922, 
с. 60). Вход на этажи, где размещены науч-
ные лаборатории, открыт в принципе для 
каждого. Но, чтобы туда попасть, нужно 
подать обоснованный исследовательский 
проект (Дунаевский, 1922, с. 44).  

Дворец Созидания представлялся 
Ф. Дунаевскому мощной производствен-
ной корпорацией: «Производство учебно-
го оборудования и научных средств стало 
самостоятельной отраслью промышлен-
ности в стране, отраслью более значимой, 
чем текстильная или химическая. Эта об-
ласть промышленности составляет моно-
полию Дворца» (Дунаевский, 1922, с. 60 –
 61). Поэтому это учреждение может 
обеспечить свою экономическую само-
стоятельность. 

Особый этаж во Дворце занимает 
управление. Оно абсолютно прозрачно и 
лишено бюрократичности. Управляет все-
ми процессами Центр, избираемый на еже-
годных конгрессах деятелей созидания 
(Дунаевский, 1922, с. 74). Его решения 
принимаются с соблюдением полной глас-
ности. «Членов Центра всего несколько 
человек, но они заседают в большой ауди-
тории. Ибо заседания из публичны, и инте-

ресующихся ими всегда достаточно» (Ду-
наевский, 1922, с. 74). Руководящий центр 
назначает коллегию заведующих, каждый 
из которых отвечает за определённое на-
правление работы Дворца. 

Жизнь Дворца управляется не бю-
рократически, а информационно. Поэто-
му Ф. Дунаевский огромное внимание 
уделяет системе учета, которая позволяет 
набором диаграмм каждый день отражать 
результаты работы. В целом, «два прин-
ципа лежат в основе этой системы: пра-
вильное распределение функций, сооб-
разно способностям, склонностям и под-
готовке, и воодушевлением величием 
общей задачи» (Дунаевский, 1922, с. 76). 

Написанное Ф. Дунаевским о Дворце 
Созидания пробудит в памяти каждого об-
разованного человека иные проекты подоб-
ных дворцов. Ряд их авторов будет вклю-
чать Т. Мора, Т. Кампанеллу, Э.-Г. Морелли, 
Ш. Фурье, Н. Чернышевского. Система 
управления дворца Созидания напоминает 
Совет Ньютона А. Сен-Симона. Автора 
«Задач просвещения» это вовсе не сму-
щало. В ином строго научном сочинении 
он писал: «Подобное распределение лю-
дей для работ в соответствии со способ-
ностями является характерным требова-
нием всех величайших социальных уто-
пистов, начиная с Платона и Кампанел-
лы» (Дунаевский, 1923, с. 6). Видимо, на 
начальном этапе советской власти в усло-
виях отсутствия в марксизме конкретных 
решений по отдельным вопросам строи-
тельства социализма актуализировались 
работы коммунистов и социалистов про-
шлого. К ним начали обращаться как к 
неиспользованному резерву идей.  

Конечно, если утописты прошлого 
проектировали дворцы для будущих жи-
телей справедливого общества и предпо-
лагали, что подобные здания будут когда-
то построены, то Ф. Дунаевский свой 
дворец в большей степени рассматривал 
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как метафору социального института. 
Чтобы эту метафору понять, нужно по-
грузить утопию харьковского ученого в 
контекст эпохи. Это тем более необходи-
мо сделать, ибо сам он ни на кого в своем 
тексте не ссылается, давая изображения 
должного как визионер. 

Есть все основания предположить, 
что Ф. Дунаевский написал свое произве-
дение под влиянием идей А. Богданова и 
деятельности Пролеткульта. Один из 
членов Центра Дворца в тексте Ф. Дуна-
евского рисует такую картину мира: 
«Мир состоит из разрядов и колебаний, и 
природа их всех – одна и та же природа. 
И световая волна и зарождение звездной 
системы есть лишь стычки вечной борь-
бы между сопротивлением и напором» 
(Дунаевский, 1922, с. 81). Это прямо пе-
рекликается с богдановскими словами из 
«Тектологии»: «Наш мир есть вообще 
мир разностей; только разности напря-
жений энергии проявляются в действии, 
только эти разности имеют практическое 
значение» (Богданов, 2003, с. 66). Это ди-
намическое видение мира было для 
А. Богданова основой его организацион-
ной теории, ибо «…все, что организуется, 
есть не что иное, как активности-
сопротивления» (Богданов, 1918а, с. 80). 

А. Богданов не написал книги о 
воспитании и образовании, но много-
кратно обращался к этим вопросам, так 
как считал их фундаментальными для 
строительства нового мира. И здесь мы 
снова видим перекличку идей Ф. Дуна-
евского с идеями А. Богданова. Автор 
«Тектологии» был противником узкоспе-
циализированного образования. Он писал 
о задачах воспитания: «Оно должно под-
готовить человека не только к выбору 
своей функции в системе сотрудничества 
– и притом выбору повторяемому – но и к 
участию в её определении для других 
членов коллектива. Воспитание должно, 

следовательно, давать общие знания и 
общие методы труда, которые и созда-
ются на этой ступени развития; в этом 
новое „общее образование” отличается от 
прежнего, которое по необходимости 
сводилось к собранию обрывков, хотя бы 
наиболее важных и общих, из специаль-
ных областей знания и специальных ме-
тодов» (Богданов, 1918б, с. 118). 

А. Богданов аргументировал свой 
вывод о новом идеале воспитания двумя 
аргументами. Первый аргумент основан 
на тенденциях машинного производства, 
ведущих к автоматизации. В этих услови-
ях узкая подготовка специалистов будет 
противоречить его потребностям. Он пи-
сал: «Над машиной нужен человек, а не 
тейлоровская живая машина» (Богданов, 
1919, с. 12). Второй аргумент призвал 
учитывать изменчивость социальной сре-
ды. В условиях социальных турбулентно-
стей «…задача воспитания в наибольшей 
доле неизбежно должна решаться в рас-
чете на неопределенно-изменяющиеся 
условия» (Богданов, 2003, с. 159). 

Что касается автономии Дворца Со-
зидания по отношению к текущей поли-
тике, то это идея Пролеткульта, одним из 
идеологов которого и был А. Богданов. 
Он считал создание новой культуры 
предпосылкой победы социализма, ибо в 
культуре создается и сохраняется основ-
ная форма общественной связи. Букваль-
но у него это выглядело так: «Не в иму-
щественном хозяйстве рабочих организа-
ций, профессиональных, партийных и 
иных, надо теперь искать социализма, а в 
их живом классовом сотрудничестве. Оно 
– не прообраз социализма, а его истинное 
начало; ибо в товарищеской трудовой 
связи и состоит его сущность» (Богданов, 
1924, с. 95). Новую культуру А. Богданов 
рассматривал как этап развития мировой 
человеческой культуры. Преемственность, 
являющаяся законом культурного разви-
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тия, предполагала смягчение классового 
подхода к духовной жизни, так как «…мы 
живем не только в коллективе настояще-
го, мы живем в сотрудничестве поколе-
ний. Это – не сотрудничество классов, оно 
ему противоположно. Все работники, все 
передовые бойцы прошлого – наши това-
рищи, к каким бы классам они не принад-
лежали» (Богданов, 1924, с. 122 – 123). 

Пролеткульт был широким общест-
венным движением, в котором участво-
вали не только коммунисты, но и пред-
ставители других левых партий (эсеры, 
анархисты) и беспартийные. Он имел 
разветвленную систему по всему Совет-
скому Союзу. Были созданы губернские, 
уездные и городские пролеткульты. Как 
правило, они повторяли структуру цен-
трального Пролеткульта и имели органи-
зационный, литературно-издательский, 
театральный, школьный библиотечный, 
клубный, музыкально-вокальный и науч-
ный отделы (Горбунов, 1974, с. 66). При 
отсутствии фиксированного членства 
трудно говорить о количественной сто-
роне движения. В исследованиях совет-
ского периода повторялась цифра, со-
гласно которой в Пролеткульте в 1920 г. 
принимали участие от 400 тыс. до 500 
тыс. чел. (Горбунов, 1974, с. 124).  

Размах и слабая контролируемость 
этого движения испугали руководство 
большевиков. Особо эти страхи выросли 
после формирования в рамках Пролет-
культа группы «Рабочей Правды», зая-
вившей о вырождении РКП(б) и о фор-
мировании нового эксплуататорского 
класса из её функционеров (Биггарт, 1993, 
с. 146). В 1923 г. был арестован 
А. Богданов. После допроса лично 
Ф. Дзержинским он был отпущен. Но 
деятельность Пролеткульта начала свора-
чиваться. Хотя организация просущест-
вовала до 1931 г., но это было некое ме-
мориальное существование. 

Советские историки, писавшие о 
1920-х годах, стандартно ругали Пролет-
культ. Существовал набор ритуальных фраз. 
Вначале признавался порыв широких масс к 
культуре, а затем говорилось: «Но руково-
дство в этой организации заняли люди, да-
лекие от марксизма, последователи махиста 
Богданова, которые направляли деятель-
ность Пролеткультов по неправильному пу-
ти»  (Тростянецький,  1968,  с. 59). Парадок-
сально, но цитированный автор через не-
сколько  страниц  сообщает,  что  в   руко-
водстве Всеукраинского Пролеткульта были 
такие классики украинской литературы, как 
В. Сосюра, В. Коряк, В. Блакытный и т.д.  

Когда упорно говорят неправду, то 
тем самым прикрывают какую-то тайну. 
Так, видимо, было и в этом случае. Про-
леткульт был превращен в некоего козла 
отпущения, на которого были навешены 
прошлые  «грехи»  руководства  больше-
вистской партии.  

В начале 1920-х годов в Украине под 
руководством тогдашнего наркома просве-
щения Григория Федоровича Гринько (1890 
– 1938) была разработана и принята строй-
ная образовательная концепция, базировав-
шаяся на «материальном» подходе (Верем-
чук, 2012, с. 186). Представление о ней даёт 
«Порадник по соціяльному вихованню». 
Эта книга служила прямым руководством к 
действию для работников образования.  

Основополагающим положением 
концепции был социологический вывод о 
разложении семьи как института. «Про-
цесс этот – безостановочный и поэтому 
система воспитания Советского Государ-
ства ни в коем случае не может ориенти-
роваться на семью» (Порадник, 1924, с. 1). 
На этом основании провозглашалась по-
литика фактической экспроприации детей 
у семьи: «В этих условиях Рабоче-
Крестьянскому Государству и обществу 
необходимо вести решительную борьбу 
против авторитаризма семьи, её индиви-
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дуалистических, мелко-собственнических 
тенденций, социально-бытового консер-
ватизма и деспотизма родителей, религи-
озных предрассудков и прочее. Следова-
тельно, в современную эпоху базой вос-
питания детей в Республике является не 
семья, а общество» (Порадник, 1924, с. 2).  

В этом нормативном издании изде-
ваются над такими ориентирами воспита-
ния, как «гармонически развитая лич-
ность» или даже «нормально развитая лич-
ность». Утверждается, что «…цель соци-
ального воспитания детей – это подготовка 
новых кадров борцов за коммунизм (для 
нашего времени – борцов за диктатуру 
пролетариата)» (Порадник, 1924, с. 2). 

Документ, подготовленный Наркома-
том образования УССР, был продуманным, 
цельным и ёмким. В нём утверждалось, что 
личность не может быть ориентиром педа-
гогического процесса: «…Детская „лич-
ность” является объектом воспитания толь-
ко тогда, когда она через какие-то причины 
выпадает из детского коллектива (так назы-
ваемый „дефективный” ребенок). В основ-
ном, или так сказать – „нормальном” педа-
гогическом процессе детская „личность” 
есть такая себе педагогическая фикция, по-
этому на неё вовсе не должна обращать 
внимание целая система социального вос-
питания. Последняя основывается целиком 
на педагогическом коллективе, что раскры-
вает законы (нормы) и формы поведения 
детского коллектива» (Порадник, 1924, с. 2). 
Сам педагогический процесс рассматривает-
ся «как процесс последовательного образо-
вания новых рефлексов» (Порадник, 1924, с. 3). 

Воспитательный процесс в этой кон-
цепции полностью погружался в текущую 
политику, ибо он протекает «…на основе 
активного участия детства в общественно-
политической и трудовой жизни, – как 
процесс включения детства в события, ко-
торые возникают на фоне классовой борь-
бы» (Порадник, 1924, с. 5). 

Выводы и перспективы дальней-
ших научных изысканий. Издавая свою 
работу 1918 г., Ф. Дунаевский, видимо, 
имел цель противодействовать этой тен-
денции огосударствления детства, игно-
рирования личности ребенка. Он не раз-
рабатывал детально свою педагогическую 
утопию, рассматривая её только как ме-
тодологический ориентир. Это подтвер-
ждается его последующей научной рабо-
той. Разрабатывая тесты, руководя рабо-
тами по массовому тестированию школь-
ников, Ф. Дунаевский ориентировал эти 
работы в гуманное русло развития талан-
тов детей. Он писал: «Проблема измере-
ния человеческих способностей, посколь-
ку она становится актуальной, неизбежно 
переплетается с проблемой развития этих 
свойств, вне которого сама по себе она 
теряет свой жизненный смысл» (Дунаев-
ский, 1923, с. 55). Если продолжить клас-
сификацию Л. Ваховского педагогических 
проектов 1920-х гг. в украинской науке и 
практике воспитания и образования, то 
проект Ф. Дунаевского можно опреде-
лить как коллективистски-гуманисти-
ческий. И в этом он перекликается с зада-
чами сегодняшнего дня. 

Живя во время быстрых и непред-
сказуемых изменений общества, нельзя 
ориентироваться  на  репродуктивное 
усвоение знаний учащимися. Успехов в 
этом  случае  добиваются  те,  кто дела-
ет ставку на развитие творческих спо-
собностей детей (Спиллер, 2017). Те же, 
кто будет учить детей на «кейсах», тот 
будет их учить решать задачи прошед-
шего дня.  

Украинскому научному сообществу 
необходимо  изучить  работы Всеукра-
инского  института труда  и  его  дирек-
тора Ф. Р. Дунаевского. Это может дать 
полезный  материал  для  выработки  
нашего оригинального ответа на вызовы 
времени. 
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*** 

Кононов І. Ф. Педагогічна утопія 
Ф. Р. Дунаєвського в контексті епохи 

У статті здійснено спробу викласти 
педагогічні погляди лідера харківської 
школи наукової організації праці, дирек-
тора Всеукраїнського інституту праці 
Ф. Р. Дунаєвського (1887 – 1960). Аналі-
зується його праця «Завдання просвітниц-
тва», яка кваліфікується як педагогічна 
утопія. Вона була вибудована автором як 
розповідь про Палац Творення, топологія 
якого у творі змінюється. У деяких міс-
цях тексту йдеться про реальну величну 
будівлю, що стоїть у великому парку, 
який теж виконує виховні функції щодо 
найменших дітей. На різних поверхах бу-
дівлі розташовуються різноманітні на-
вчальні аудиторії, у яких юнаки та дівча-
та навчаються, вирішуючи ті чи ті про-
блеми. Освіта будується відповідно до 
концентричної системи. Навчання відбу-
вається згідно з індивідуальними запита-
ми і в індивідуальному темпі для кожного 
учня. Завдання навчання зливаються із 
завданнями науки. В інших місцях тексту 
топологія Палацу вже є топологією соці-
ального інституту, у якому зливаються 
завдання освіти, ширше просвітництва, 
науки і виробництва наукових інструмен-
тів і приладів. Тут уже Палац Творення 
варто сприймати як метафору широкого 
суспільного  руху.  Показано,  що педаго-
гічна утопія автором не перетворювалася 
на технологічний соціальний проєкт, 
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адже була призначена виконувати роль 
методологічного орієнтиру в конкретних 
дослідженнях у межах наукової організа-
ції праці. Вона сприяла виробленню гу-
маністичної концепції професійного під-
бору. Педагогічні погляди Ф. Дунаєв-
ського склалися під впливом праць 
О. Богданова і діяльності Пролеткульту. 
Вони були полемічно орієнтовані проти 
концепції «соціального виховання», які 
водночас розроблялися під керівництвом 
наркома освіти УСРР Г. Гринька. 

Ключові слова: педагогічна утопія, 
Ф. Р. Дунаєвський, наукова організація 
праці,  Палац  Творення,  О. О. Богданов,  
Пролеткульт, соціальне виховання, 
Г. Ф. Гринько. 

 
Кононов И. Ф. Педагогическая уто-

пия Ф. Р. Дунаевского в контексте эпохи  
В статье сделана попытка системно 

изложить педагогические взгляды лидера 
харьковской школы научной организации 
труда, директора Всеукраинского инсти-
тута труда Ф. Р. Дунаевского (1887 –
 1960). Анализируется его работа «Задача 
просвещения», которая квалифицируется 
как педагогическая утопия. Она была ав-
тором построена как рассказ о Дворце 
Созидания, топология которого в произ-
ведении меняется. В некоторых местах 
текста речь идет о реальном величествен-
ном здании, стоящем в огромном парке, 
который тоже выполняет воспитательные 
функции по отношению к самым малень-
ким. На разных этажах здания распола-
гаются разнообразные учебные аудито-
рии, в которых юноши и девушки обуча-
ются, решая те или иные проблемы. Об-
разование строится согласно концентри-
ческой системе. Обучение происходит в 
соответствии с индивидуальными запро-
сами и в индивидуальном темпе для каж-
дого учащегося. Задачи обучения слива-
ются с задачами науки. В других местах 

текста топология Дворца предстает как 
топология социального института, в ко-
тором сливаются задачи образования, 
шире просвещения, науки и производства 
научных инструментов и приборов. Здесь 
уже Дворец Созидания стоит восприни-
мать как метафору широкого социального 
движения. Показано, что педагогическая 
утопия автором не превращалась в техно-
логический социальный проект, так как 
была предназначена выполнять роль ме-
тодологического ориентира в конкретных 
исследованиях в рамках научной органи-
зации труда. Она способствовала выра-
ботке гуманистической концепции про-
фессионального подбора. Педагогические 
воззрения Ф. Р. Дунаевского сложились 
под влиянием работ А. А. Богданова и 
Пролеткульта. Они были полемически 
ориентированы против концепции «соци-
ального воспитания», которые в это вре-
мя разрабатывались под руководством 
наркома образования УССР Г. Ф. Гринько. 

Ключевые слова: педагогическая уто-
пия, Ф. Р. Дунаевский, научная организа-
ция труда, Дворец Созидания, 
А. А. Богданов, Пролеткульт, социальное 
воспитание, Г. Ф. Гринько. 

 
Kononov I. F. F. R. Dunaevsky’s Peda-

gogical Utopia in the Context of the Epoch 
The article attempts to systematically 

present pedagogical views of the leader of 
the Kharkiv School of the Scientific Organi-
zation of Labor, the director of the All-
Ukrainian Institute of Labor F.R. Dunaevsky 
(1887-1960). It analyzes his work «The Task 
of Enlightenment», which is considered to 
be a pedagogical utopia. It was designed by 
the author as a story about the Palace of 
Creation, but the topology of Palace in the 
work is changing. In some parts of the text 
the author is talking about a real magnificent 
building standing in a huge park, which also 
performs educational functions in relation to 
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the youngest children. There is a variety of 
classrooms on different floors of the build-
ing. In these classrooms, young people study 
in the process of solving various problems. 
The education process is built according to a 
concentric system. Learning takes place in 
accordance with individual interests and at 
an individual pace for each student. The 
tasks of learning merge with the tasks of sci-
ence. In other places of the text, the topology 
of the Palace appears as the topology of a 
social institution, in which the tasks of edu-
cation merge, wider than enlightenment, sci-
ence and the production of scientific instru-
ments and tools. Here, the Palace of Crea-
tion is worth being perceived as a metaphor 
for a broad social movement.  

It has been shown that the author did 
not turn pedagogical utopia into a techno-
logical social project, since it was intended 
to play the role of a methodological guide in 
specific studies within the scientific organi-

zation of labor. It contributed to the devel-
opment of a humanistic concept of profes-
sional selection. The pedagogical views of 
F. R. Dunaevsky developed under the influ-
ence of works by A. A. Bogdanov and Pro-
letkult (proletarian culture). The ideas were 
polemically opposed to the concept of “so-
cial education”, which at that time was being 
developed under the leadership of the Com-
missar of Education of the Ukrainian SSR 
G.F. Grinko. This concept suggested the ex-
propriation of children by the state from the 
family, ignoring the child’s personality in 
the educational process focused on the team. 
The family by itself was seen by G. F. Grinko 
as a decaying institution. F. R. Dunaevsky ad-
vocated the development of personality as the 
basis of the viability of the team. 

Key words: pedagogical utopia, 
F. R. Dunaevsky, the scientific organization of 
labor, Palace of Creation, A. A. Bogdanov, 
Proletcult, social education, G. F. Grinko. 
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Постановка проблеми. Одним з 
найважливіших завдань історико-педа-
гогічної розвідки є визначення її джере-
льної бази. Як відомо, джерело – це пи-
семна пам’ятка, документ, на основі яко-
го будується наукове дослідження (Вели-
кий тлумачний словник, 2007, с. 291). 
Саме від сукупності історико-педаго-
гічних джерел, на які спирається науко-
вець, залежить коректність історичних 
узагальнень, оцінок та інтерпретацій. 
Вважаємо доцільним розглянути масив 
джерел, які відображають особливості 
змісту, форм і методів підготовки трене-
рів-викладачів з водних видів спорту в 

закладах вищої освіти Укра-
їни (друга половина ХХ – по-
чаток ХХІ ст.). Це дасть змогу 
показати різноманітність ви-
користаних джерел, підтвер-
дити репрезентативність дже-
рельної бази загалом та засвід-
чити можливість забезпечення 
достовірності отриманих нау-
кових результатів. 

Аналіз актуальних до-
сліджень. До останнього ча-
су, як зазначав Л. Вахов-
ський, проблеми педагогіч-
ного джерелознавства у віт-
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чизняній історико-педагогічній науці роз-
глядали досить рідко. На необхідності роз-
витку цього напряму наполягали Н. Гупан, 
Н. Дічек, О. Сухомлинська і, як наслідок, у 
листопаді 2013 року на базі Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії відбула-
ся ХІІ Всеукраїнська історико-педагогічна 
науково-практична конференція «Джерель-
на та історіографічна основа сучасних істо-
рико-педагогічних досліджень» (Ваховсь-
кий, 2015, с. 264).  

Загальні питання педагогічного 
джерелознавства розглядали О. Адаменко, 
Т. Завгородня, С. Золотухіна, В. Шпак та 
ін. Більшість авторів присвячують свої 
роботи аналізу джерел дослідження тієї 
чи тієї історико-педагогічної проблеми. 
На жаль, публікації, в яких би спеціально 
розглядалась джерельна база дослідження 
проблеми підготовки тренерів-викладачів 
з водних видів спорту в закладах вищої 
освіти України  в другій половині ХХ – 
на початку ХХІ століття відсутні. 

Мета статті полягає у виокремленні 
найголовніших і найцінніших, на наш по-
гляд, груп джерел для дослідження питан-
ня підготовки тренерів-викладачів з вод-
них видів спорту в закладах вищої освіти в 
Україні (друга половина ХХ – початок 
ХХІ століття). 

Методологія та методи досліджен-
ня. Методологічне значення для нашого 
дослідження має принцип урахування су-
купності фактів, який потребує викорис-
тання, по можливості, всіх фактів, а не 
лише тих, які відповідають кон’юнктурі, 
або  ж  уподобанням  автора.  Було  вико-
ристано комплекс методів: аналіз, синтез, 
класифікація, порівняння, узагальнення 
та систематизація. 

Виклад основного матеріалу.  
Існує низка різних класифікацій 

джерельної бази. У нашій роботі ми не 
ставимо  за  мету  здійснити  детальну 
характеристику кожної з них. Так, у про-

цесі вивчення проблеми підготовки тре-
нерів-викладачів з водних видів спорту в 
закладах вищої освіти в Україні (друга 
половина ХХ – початок ХХІ ст.) нами ви-
окремлено джерела (і на паперових носі-
ях, і в електронних ресурсах) за такими 
місцями знаходження, а саме: архіви, біб-
ліотеки та особистісні зберігання.  

Певну цінність мають архівні мате-
ріали, проте робота з ними потребує осо-
бливої підготовки та викликає труднощі 
щодо доступу й пошуку. Для нашого до-
слідження архівні джерела – це надзвичай-
но цінний, інформативний і вкрай необхід-
ний матеріал, який максимально достовір-
но допоможе встановити події та факти 
становлення й розвитку процесу підготов-
ки  тренерів-викладачів  з  водних  видів 
спорту в закладах вищої освіти України 
(друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 

Основна  маса  використаних у  роз-
відці архівних матеріалів розкриває соці-
ально-економічні та науково-педагогічні 
передумови підготовки тренерів-викла-
дачів з водних видів спорту в закладах 
вищої освіти України в аналізований пе-
ріод, а також дозволяє обґрунтувати пері-
одизацію розвитку вітчизняної підготов-
ки фахівців досліджуваної галузі в уста-
новлених хронологічних межах. Значну 
цінність для дослідницької роботи мають 
архівні джерела з проблеми наукового 
пошуку з вихідними даними до другої 
половини ХХ ст., оскільки в бібліотеках 
документи цього періоду знаходяться в 
обмеженій кількості. 

У ході нашого дослідження ми ви-
вчали архівні матеріали Центральних 
державних архівних установ України, а 
саме: матеріали фондів Центрального 
державного архіву вищих органів влади 
та управління України (фонд № 166 – На-
родний комісаріат освіти УСРР (Мініс-
терство народної освіти УРСР). Також 
задіяно матеріали Державних архівів низ-
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ки областей (Дніпропетровської, Львівсь-
кої, Харківської, Черкаської) та м. Києва. 

Вибір державних архівів областей 
щодо добору документів для висвітлення 
питання підготовки тренерів-викладачів з 
водних видів спорту України (друга по-
ловина ХХ – початок ХХІ століття) ми 
обґрунтовуємо першочерговим заснуван-
ням та функціюванням у досліджуваний 
період у визначених областях спеціалізо-
ваних навчальних закладів фізичної куль-
тури  і  спорту,  а  також  відкриттям  фа-
культетів  фізичного  виховання  в  педін-
ститутах. У цей історичний період за-
вдання підготовки фахівців зазначеної 
галузі виконували, перш за все, заклади 
вищої освіти тих областей, матеріали 
Державних архівів яких ми використову-
ємо під час наукового пошуку. 

Загалом використання архівних дже-
рел є важливим, оскільки для широкої гро-
мадськості доступ до матеріалів Централь-
них державних архівних установ України 
та Державних архівів областей викликає 
певні труднощі. Уведення в науковий обіг 
раніше не опублікованих матеріалів на-
дасть можливість дослідникам ознайоми-
тися з невідомими фактичними та статис-
тичними даними підготовки тренерів-
викладачів з водних видів спорту та вста-
новити хронологію еволюції передумов, 
становлення й розвитку процесу підготов-
ки фахівців досліджуваної галузі. 

Не менш важливу цінність має дже-
рельна база бібліотек, оскільки основний 
обсяг використаних матеріалів становлять 
бібліотечні фонди. Безперечно цінними 
для проведення дослідження є матеріали 
національних бібліотек та бібліотек загаль-
нодержавного значення: Національної біб-
ліотеки імені В. І. Вернадського (м. Київ), 
Харківської державної наукової бібліотеки 
імені В. Г. Короленка, Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 

В. О. Сухомлинського, обласних бібліотек 
та бібліотек закладів вищої освіти України. 

Певний інтерес викликають бібліоте-
ки обласного рівня, які дають можливість 
установити надзвичайно важливі факти що-
до відкриття та роботи в області закладів 
вищої освіти з підготовки тренерських кад-
рів, а також знайти інформацію щодо розви-
тку змісту, засобів, форм і методів підготов-
ки тренерів-викладачів з водних видів спор-
ту в закладах вищої освіти України (друга 
половина ХХ – початок ХХІ століття). 

Не менш важливим є використання 
джерел бібліотек закладів вищої освіти. 
Обрана тема дослідження змушує нас ре-
тельно опрацьовувати, вивчати та аналі-
зувати матеріали бібліотек закладів вищої 
освіти України, що, своєю чергою, на-
дасть можливість окреслити головні тен-
денції підготовки спеціалістів галузі фі-
зичної культури і спорту. 

Остання група джерельної бази до-
слідження, яка виокремлюється за місцем 
знаходження, – це джерела особового по-
ходження (мемуари, листи, документи та 
ін.). Спілкування з професорами, доцен-
тами, викладачами закладів вищої освіти, 
досвідченими діячами галузі фізичної 
культури і спорту, тренерами, спортсме-
нами, студентами дозволило виокремити 
певну групу особистих документів, які у 
своєму  обсязі  створюють  більш  чітку 
картину процесу підготовки тренерів-ви-
кладачів з водних видів спорту в закладах 
вищої освіти України (друга половина ХХ 
– початок ХХІ століття). До таких джерел 
ми відносимо перш за все особисті доку-
менти: дипломи про вищу освіту, додатки 
до дипломів, грамоти, відзнаки та ін. 

Усі матеріали, які знаходяться в за-
значених вище архівах, бібліотеках та в 
особистому зберіганні, дозволили нам 
сформувати ґрунтовну базу джерел для 
здійснення наукового пошуку.  
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Перейдемо до характеристики груп 
джерел дослідження за видами публікацій. 
Зазначимо, що оскільки Україна входила 
до складу СРСР, а соціально-економічні та 
педагогічні передумови розвитку досліджу-
ваної галузі в Україні взагалі та процес під-
готовки тренерів-викладачів з водних видів 
спорту в закладах вищої освіти України 
(друга половина ХХ – початок ХХІ століт-
тя) були тотожні цим явищам у Радянсько-
му Союзі загалом, то ми приділили увагу 
подіям, обставинам і звісно джерелам не 
лише вітчизняного походження.  

Вирішення проблеми підготовки 
тренерів-викладачів з водних видів спорту 
в закладах вищої освіти України здійсню-
валось безпосередньо шляхом удоскона-
лення правових основ системи фізичної 
культури і спорту, які відображено в нор-
мативно-правових документах: законах, 
указах, постановах, положеннях тощо. Так, 
організація цього процесу в досліджува-
ний період реалізовувалася відповідно до 
таких джерел: Закону «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про дальший 
розвиток системи народної освіти в Укра-
їнській РСР», Законів України «Про осві-
ту», «Про вищу освіту», «Про фізичну 
культуру і спорт»; Указів Президента 
України «Про Національну стратегію роз-
витку освіти в Україні на період до 2021 
року», «Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020», «Про Національну стра-
тегію з оздоровчої рухової активності в 
Україні на період до 2025 року «Рухова ак-
тивність – здоровий спосіб життя – здорова 
нація»; концепцій Державної цільової соці-
альної програми «Молодь України» на 
2016 – 2020 роки, Державної цільової соці-
альної програми розвитку фізичної культу-
ри і спорту на період до 2020 року; листів 
та методичних рекомендацій Міністерства 
освіти і науки України щодо організації 
роботи з фізичного виховання у ЗВО та ін. 

Певну цінність має Закон «Про зміц-
нення зв’язку школи з життям і про даль-
ший розвиток системи народної освіти в 
Українській РСР», оскільки саме ним ви-
значено нижню межу наукового досліджен-
ня. Набуття чинності цього документа 
зумовило зміни змісту освіти, пожвав-
лення в розвитку фізкультурного руху в 
Україні (Закон, 1958). 

Наступний вид джерел – довідкові та 
енциклопедичні матеріали – надали мож-
ливість розкрити сутнісні характеристики 
основних понять наукового дослідження: 
«тренер-викладач», «водні види спорту» та 
ін. Зокрема, при тлумаченні поняттєвого 
ряду було використано інформацію з таких 
джерел, як: «Енциклопедичний словник з 
фізичної культури і спорту» (1963), «Укра-
їнський педагогічний словник» (1997), 
«Великий тлумачний словник сучасної 
української мови» (2007), «Енциклопедія 
освіти» (2008) та ін. (Енциклопедичний 
словник, 1963; Гончаренко, 1997; Великий 
тлумачний словник, 2007, с. 291; Енцикло-
педія освіти, 2008). 

Ще один вид джерел, який став у 
нагоді й дозволив реалізувати завдання 
дослідження, – статистичні матеріали 
(зведені статистичні звіти Міністерства 
освіти УРСР, статистичні щорічники по 
областях, статистичні довідники, звіти 
ректорів закладів вищої освіти та ін.). Ці 
документи дозволяють відстежити зміни 
щодо кількісних характеристик закладів 
вищої освіти з підготовки-тренерів ви-
кладачів, виявити їхню залежність від су-
спільно-політичного та соціально-
економічного розвитку суспільства, нау-
ково-технічних досягнень тощо.  

Певну цінність має література з іс-
торії  педагогіки  й  освіти  та  історії ста-
новлення галузі фізичної культури і спор-
ту (Історія педагогіки і освіти, 2001; Істо-
рія фізичної культури і спорту, 2005). 
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Відзначимо в цій групі серію моно-
графій «Вища педагогічна освіта і наука 
України: історія, сьогодення та перспек-
тиви розвитку». Усі публікації містять 
комплексний аналіз педагогічних закла-
дів більшості областей України, особли-
вості становлення й розвитку педагогіч-
ної освіти, зокрема й системи підготовки 
фахівців галузі фізичного виховання та 
спорту (Вища педагогічна освіта, 2009). 

Навчально-методичні джерела, посіб-
ники, монографії, періодичні видання та 
матеріали конференцій дозволили виявити 
особливості й провідні тенденції підготов-
ки тренерів-викладачів з водних видів 
спорту в закладах вищої освіти в досліджу-
ваний період. Важлива група статей міс-
титься в офіційному виданні НАН України 
«Віснику Національної академії наук 
України» та наукових збірниках різних 
закладів вищої освіти України. 

Виокремити в значному масиві пуб-
лікацій найголовніші практично неможли-
во, оскільки всі вони певною мірою роз-
кривають сутність аналізованої проблеми 
та мають свою значущість. Проте доречно 
все ж звернути особливу увагу на більш 
близькі за змістом і цікаві для нашого нау-
кового дослідження публікації. Серед них 
такі праці: «Підготовка педагогічних кад-
рів з фізичного виховання в Україні (20 –
 30-ті роки XX століття)» (Півень, 2003), 
«Становлення системи підготовки кадрів 
для фізичного виховання та спорту в 
Україні у другій половині ХХ століття» 
(Проценко, 2013), «Організація професій-
ної підготовки тренера-викладача до май-
бутньої професійної діяльності у вищих 
навчальних закладах України» (Сватьєв, 
2011). Особливу групу джерел становлять 
дисертації та автореферати дисертацій із 
загальної педагогіки та історії педагогіки, 
теорії та методики професійної освіти, з 
фізичної культури та спорту, які за тема-
тикою близькі до нашої проблематики. 

Окремі аспекти підготовки тренерів з вод-
них видів спорту відображено в дисерта-
ційних роботах Л. Сущенко «Теоретико-
методологічні засади професійної підгото-
вки майбутніх фахівців фізичного вихо-
вання та спорту у вищих навчальних за-
кладах» (2003), О. Горбенко «Науково-
методичне обґрунтування кадрової потре-
би сфери фізичної культури і спорту в 
Україні» (2002), Б. Шияна «Теоретико-
методичні основи підготовки вчителів фі-
зичного виховання в педагогічних навча-
льних закладах» (1997), А. Цьося «Дифе-
ренційований підхід у процесі професійної 
підготовки вчителя фізичної культури» 
(1994) та ін. (Горбенко, 2002; Сущенко, 
2003; Цьось, 1994; Шиян, 1997). 

Аналіз близьких за тематикою дисер-
тацій дозволив визначити ступінь історико-
педагогічного вивчення проблеми, ураху-
вати застосовані теоретико-методологічні 
підходи, зроблені узагальнення й висновки. 

Висновки та перспективи пода-
льших досліджень. Отже, для висвітлен-
ня питання підготовки тренерів-
викладачів з водних видів спорту в закла-
дах вищої освіти України було викорис-
тано сукупність джерел, які розділено на 
певні групи за кількома ознаками. За міс-
цем знаходження виокремлено джерела 
архівів, бібліотек та джерела особового 
походження. Архівні матеріали дозволи-
ли ознайомитися з низкою невідомих та 
малодоступних джерел, дали можливість 
висвітлити соціально-економічні та педа-
гогічні передумови підготовки тренерів-
викладачів з водних видів спорту в закла-
дах вищої освіти України (друга полови-
на ХХ – початок ХХІ століття). Бібліотеч-
ний масив літературних джерел створив 
цілісну картину становлення, розвитку 
загальних основ, змісту, засобів, форм та 
методів підготовки фахівців. Джерела 
особового походження внесли уточнення 
й дозволили відстежити процес удоско-
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налення кваліфікаційного складника тре-
нерів-викладачів з водних видів спорту, 
які здобували освіту в закладах вищої 
освіти України (друга половина ХХ – по-
чаток ХХІ століття). 

У процесі наукового пошуку про-
аналізовано групи джерел за видами пуб-
лікацій. Вивчення проблеми підготовки 
тренерів-викладачів з водних видів спорту 
в закладах вищої освіти України (друга 
половина  ХХ –  початок  ХХІ  століття) 
ґрунтується  на  матеріалах,  які  містять: 
нормативно-правові документи, довідкові 
та енциклопедичні джерела, статистичні 
матеріали, літературу з історії педагогіки 
та  історії  фізичної  культури  і спорту, на-
вчально-методичні видання, дисертації, ав-
тореферати, періодичні видання та матеріа-
ли конференцій. Означений комплекс дже-
рел загалом є достатнім для реалізації за-
вдань історико-педагогічного дослідження.  

Предметом подальшого наукового 
вивчення можуть стати питання, пов’язані 
з історіографічним аналізом проблеми під-
готовки тренерів-викладачів з водних ви-
дів спорту в закладах вищої освіти Украї-
ни (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). 
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*** 

Плотнікова К. Р. Джерельна база 
дослідження підготовки тренерів-
викладачів з водних видів спорту в за-
кладах вищої освіти України (друга 
половина ХХ – початок ХХІ століття) 

У статті здійснено аналіз джерель-
ної бази питання підготовки тренерів-
викладачів з водних видів спорту в закла-
дах вищої освіти України. У процесі до-
слідження використано сукупність дже-
рел, які розділено на певні групи за кіль-
кома ознаками. За місцем знаходження 
виокремлено джерела архівів, бібліотек 
та особисті джерела. Охарактеризовано 
низку невідомих та малодоступних дже-
рел, які надали можливість висвітлити 
соціально-економічні та педагогічні пе-

редумови підготовки тренерів-викладачів 
з водних видів спорту в закладах вищої 
освіти України (друга половина ХХ – по-
чаток ХХІ століття). Розглянуто бібліоте-
чний масив літературних джерел щодо 
уявлення картини становлення, розвитку 
загальних основ, змісту, засобів, форм та 
методів підготовки фахівців. Здійснено 
аналіз документів власного зберігання, 
які внесли уточнення й дозволили від-
стежити процес удосконалення кваліфі-
каційного складника тренерів-викладачів 
з водних видів спорту під час здобування 
освіти в закладах вищої освіти України 
(друга половина ХХ – початок ХХІ сто-
ліття). Проаналізовано групи джерел за 
видами публікацій.  

Установлено, що вивчення пробле-
ми підготовки тренерів-викладачів з вод-
них видів спорту в закладах вищої освіти 
України (друга половина ХХ – початок 
ХХІ століття) ґрунтується на матеріалах, 
які містять: нормативно-правові докумен-
ти, довідкові та енциклопедичні джерела, 
статистичні матеріали, літературу з істо-
рії педагогіки та історії фізичної культури 
і спорту, навчально-методичні видання, 
дисертації, автореферати, періодичні ви-
дання та матеріали конференцій.  

Ключові слова: джерельна база до-
слідження, викладач, тренер, тренер-викла-
дач, освіта, заклади вищої освіти, підготовка.  

 
Плотникова Е. Р. Источниковая 

база исследования подготовки трене-
ров-преподавателей по водным видам 
спорта в учреждениях высшего образо-
вания Украины (вторая половина ХХ – 
начало XXI века) 

В статье осуществлен анализ источ-
никовой базы вопроса подготовки трене-
ров-преподавателей по водным видам 
спорта в учреждениях высшего образова-
ния Украины. В процессе исследования 
были использованы совокупность источ-
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ников, которые разделены на определен-
ные группы по нескольким признакам. 
По месту нахождения выделены источни-
ки архивов, библиотек и личные источ-
ники. Охарактеризованы ряд неизвестных 
и малодоступных источников, которые 
предоставили возможность осветить со-
циально-экономические и педагогические 
предпосылки подготовки тренеров-
преподавателей по водным видам спорта 
в учреждениях высшего образования Ук-
раины (вторая половина ХХ – начало XXI 
века). Рассмотрен библиотечный массив 
литературных источников о представле-
нии картины становления, развития об-
щих основ, содержания, средств, форм и 
методов подготовки специалистов. Осу-
ществлен анализ документов личных ар-
хивов, которые внесли уточнения и по-
зволили отследить процесс совершенст-
вования квалификационной составляю-
щей тренеров-преподавателей по водным 
видам спорта в ходе получения образова-
ния в учреждениях высшего образования 
Украины (вторая половина ХХ – начало 
XXI века). Проанализированы группы 
источников по видам публикаций. Уста-
новлено, что изучение проблемы подго-
товки тренеров-преподавателей по вод-
ным видам спорта в учреждениях высше-
го образования Украины (вторая полови-
на ХХ – начало XXI века) основывается 
на материалах, которые содержат: норма-
тивно-правовые документы, справочные 
и энциклопедические источники, статисти-
ческие материалы, литературу по истории 
педагогики и истории физической куль-
туры и спорта, учебно-методические из-
дания, диссертации, авторефераты, пе-
риодические издания и материалы кон-
ференций. 

Ключевые слова: база источников 
исследования, преподаватель, тренер, 
тренер-преподаватель, образование, выс-
шие учебные заведения, подготовка.  

Plotnikova K. R. The Source Base for 
Research into Training of Water Sports 
Coaches-Teachers at Higher Education Es-
tablishments of Ukraine (the second half of 
XX – the beginning of XXI century) 

The article analyses the source base of 
the issue of training water sports coaches-
teachers in higher education institutions of 
Ukraine. The study has used a set of sources 
divided into certain groups on several 
grounds. Sources of archives, libraries and 
sources of own storage have been singled 
out according to the location. A number of 
unknown and inaccessible sources have been 
described. They have enabled the author to 
highlight the socio-economic and pedagogi-
cal preconditions for training of water sports 
coaches-teachers in higher education institu-
tions of Ukraine (the second half of XX – 
the beginning of XXI century). The library 
array of literary sources relevant for the rep-
resentation of a picture of the formation, de-
velopment of the general bases, the mainte-
nance, means, forms and methods of training 
the specialists has been addressed. Self-
storage documents have also been studied. 
This has elucidated and allowed to track the 
process of improving the qualification com-
ponent of water sports coaches-teachers in 
the process of training in higher education 
institutions of Ukraine (the second half of 
XX – the beginning of XXI century). Groups 
of sources according to the types of publica-
tions have been analysed.  

It has been discovered that the study of 
the problem of training of water sports coaches-
teachers in higher education institutions of 
Ukraine (the second half of XX – the beginning 
of XXI century) is based on materials that con-
tain: legal documents, reference and encyclo-
pedic sources, statistical materials, literary 
works on History of Pedagogy and History of 
Physical Education and Sports, educational and 
methodical publications, dissertations, abstracts, 
periodicals and conference materials. 

Key words: source base for research, 
teacher, coach, coach-teacher, education, 
higher education institutions, training.  
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