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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація: У статті розкривається зміст лабораторної роботи, її завдання та вимоги, також 
автор розглядає формування дослідницьких умінь майбутніх вчителів фізики у процесі фахо-
вої підготовки, а саме під час виконання студентами лабораторної роботи. Також описаний 
констатуючий етап експерименту в ході якого виявляється рівень сформованості дослідниць-
ких умінь майбутніх вчителів фізики за допомогою анкетування та спостереження за виконан-
ням лабораторних робіт.

Аннотация: В статье раскрывается содержание лабораторной работы, ее задачи и тре-
бования, также автор рассматривает формирование исследовательских умений будущих 
учителей физики в процессе профессиональной подготовки, а именно во время выполнения 
студентами лабораторных работ. Также описан констатирующий этап эксперимента, в ходе 
которого выявляется уровень сформированности исследовательских умений будущих учите-
лей физики с помощью анкетирования и наблюдения за выполнением лабораторных работ.

Summary: The article reveals the content of laboratory work, its tasks and requirements, and the 
author also considers the formation of research skills of future physics teachers in the process of vo-
cational training, namely, while the students are performing laboratory work. Also, the ascertaining 
stage of the experiment is described, during which the level of the formation of the research skills 
of future physics teachers is revealed through questioning and observation of the performance of 
laboratory work.

Постановка проблеми. Організація 
лабораторних робіт в процесі фахової 
підготовки майбутніх вчителів фізики 
є необхідною умовою визначеною га-
лузевими стандартами та навчальними 
програмами. Якісно розроблена лабора-
торна робота дає змогу майбутнім вчи-
телям набути досвіду науково-дослід-
ної діяльності, сприяє розвитку творчої 
самостійності та удосконалює форму-
вання дослідницьких умінь майбутніх 
вчителів фізики. Лабораторні роботи 
дають уявлення про методи, що засто-
совуються в наукових дослідженнях. 
Під час виконання лабораторних дослі-
дів виробляється розуміння значення 
експерименту як методу дослідження, 
розвивається логічне мислення. Са-

мостійна робота з приладами привчає 
майбутніх учителів фізики глибше про-
никати в явища природи, розвиває ви-
нахідливість, цікавість [1].

Лабораторна робота є не тільки важ-
ливим аспектом навчального процесу, в 
контексті нашого дослідження виступає 
ефективним засобом формування до-
слідницьких умінь майбутніх вчителів 
фізики.

Аналіз основних джерел. Пробле-
ма формування дослідницьких умінь у 
майбутніх фахівців, зокрема вчителів, є 
предметом дослідження багатьох педа-
гогів. Так, дослідженню процесу форму-
вання дослідницьких умінь присвячені 
роботи А. Арсьонової, В. Литовченко, 
Н. Амеліної, Є. Барчук, Н. Яковлєвої,  
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І. Бокарьової, І. Каташинської, М. Кня-
зян та інших. Ця проблема вирішувалася 
переважно в руслі вивчення професій-
но орієнтованих навчальних дисциплін, 
проведення навчальних і педагогічних 
практик, визначених галузевими стан-
дартами вищої освіти. 

Зусилля науковців спрямовуються 
переважно на визначення сутності про-
фесійної підготовки вчителя, розробці 
навчальної програми, різних видів на-
вчальної діяльності, їх впливу на роз-
виток професійної майстерності, дослі-
дження доцільності застосування в ході 
навчального процесу. У наукових пра-
цях узагальнено теоретичні і методич-
ні засади формування дослідницьких 
умінь у майбутніх учителів математики 
і фізики (В. Базурін), музики (М. Фаль-
ко), технології (Т. Шипілова), у систе-
мі післядипломної педагогічної освіти  
(В. Базелюк, І. Рибальова). Окремі ас-
пекти дослідницької діяльності майбут-
ніх учителів-словесників обґрунтовано 
Л. Бутенко, М. Вовк, Н. Волошиною,  
Н. Голуб, О. Горошкіною, О. Куцевол,  
Л. Мацько, Н. Остапенко, М. Пентилюк, 
О. Семеног, В. Сидоренко, Т. Симонен-
ко, Л. Струганець, Г. Токмань та ін.

Мета статті полягає у дослідженні 
лабораторної роботи в навчальному про-
цесі як ефективного засобу формування 
дослідницьких умінь майбутніх вчите-
лів фізики в ході фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу. Про-
фесійна підготовка майбутніх вчителів 
вимагає високоякісного формування 
дослідницьких умінь. У ході нашого 
дослідження ми використовуємо «ла-
бораторну роботу», як один з видів екс-
перименту. 

Зазначимо що «лабораторна робо-
та» – це засіб, при якому студент, під 
керівництвом викладача, особисто про-
водить дослідження з метою практично-

го підтвердження окремих теоретичних 
положень певної навчальної дисциплі-
ни, задля розвитку та формування до-
слідницьких умінь.

Лабораторні роботи сприяють під-
вищенню розуміння демонстраційного 
експерименту. Під час лабораторної ро-
боти студенти розвивають дослідниць-
кі уміння та осмислюють навколишні 
явища, які самостійно спостерігають. 
Фронтальні лабораторні роботи для сво-
го виконання не потребують особливого 
приладдя, що в наш час є досить доціль-
ним. Адже матеріально-технічна база 
фізичних, фізико-математичних факуль-
тетів та шкіл на досить низькому рівні. 
Із вищесказаного можна зробити висно-
вок, що навчившись на нескладних при-
ладах виконувати лабораторні роботи та 
спостерігати за явищами, які відбува-
ються під час виконання робіт, можна з 
легкістю на макеті чи плакаті пояснити 
сутність цього процесу чи явища у разі 
відсутності тієї чи іншої установки.

Основна мета лабораторних робіт: 
– ознайомити студентів з експеримен-

тальним методом дослідження фізичних 
явищ;

– формувати розуміння принципів ви-
мірювання фізичних величин, оволодіти 
способами і технікою вимірювань, а також 
методами аналізу похибок [2, с. 10], [1].

Лабораторні роботи забезпечують 
розв’язання таких дидактичних завдань 
як:

– з’ясування фізичної суті фізичних 
процесів, явищ, зокрема демонструван-
ня властивостей фізичних тіл, механіч-
них рухів, дії струмів, світла тощо;

– формування фізичних понять, зако-
нів, теорій, суджень;

– дослідження закономірностей між 
фізичними величинами: пройденим 
шляхом та часом, фотоструму від освіт-
леності і частоти світла;
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–  створення та усвідомлення студен-
тами системи традиційних та сучасних 
фізичних методів дослідження;

– практичного застосування фізичних 
закономірностей у техніці та науках;

– формування практичних дослід-
ницьких умінь[3, с. 5].

У ході виконання лабораторних робіт 
у студентів відбувається процес форму-
вання таких дослідницьких умінь як:

– розгляд поставленої задачі (дослід-
ницької проблеми) у цілому;

– самостійне виокремлення мети у 
проміжних етапах експериментальних 
завдань;

– оцінювання і пошук оптимальних 
методів й етапів розв’язання поставле-
ної задачі;

– планування експерименту;
– реалізація обраної експерименталь-

ної методики;
– оцінювання її інформативності і 

творчості[6].
У науковій літературі виокремлюють 

у логічній послідовності етапи, які по-
трібні для виконання лабораторної робо-
ти (підготовчий, планування, збирання й 
оброблення матеріалу, аналіз та інтер-
претація даних, публічний захист робіт) 
[4, с. 22].

Комплексне використання навчаль-
них експериментів створює сприятливі 
умови для організації самостійної на-
вчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів за рахунок розширення меж 
пізнавальних можливостей студентів; 
збільшення обсягу навчальної інформа-
ції, доступної для самостійного оволо-
діння; забезпечення та отримання повної 
і точної інформації про явище, процес 
чи закономірність [5, с. 12-13].

У нашій роботі ми організовуємо 
лабораторну роботу за технологією по-
становки конкретної фізичної задачі, 
розв’язання якої відбуватиметься у гру-

повій формі. Постановка задачі необхід-
на для отримання необхідних даних для 
описання процесу чи явища.

Отже, можна зробити висновок, що 
фронтальні лабораторні роботи – це 
найефективніший засіб формування та 
розвитку дослідницьких умінь студентів 
педагогічних університетів. Збільшення 
кількості лабораторних робіт у навчаль-
ному процесі – це шлях до підготовки 
висококваліфікованого фахівця.

Під час констатуючого етапу нашого 
дослідження ми провели спостереження 
та анкетування студентів фізико-мате-
матичного факультету Харківського на-
ціонального педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди. 

У досліджені брали участь 30 студен-
тів фізико-математичного факультету, 
констатуючий етап який відбувався у пе-
ріод з 2016-2017 рр. розподілили на три 
експериментальні групи, за спеціаль-
ностями фізика перший курс (Е1=12), 
фізика другий курс (Е2=6), фізика третій 
курс (Е3=12). Групи формуватимуться 
таким чином, щоб середній рівень до-
слідницьких умінь в кожній групі був 
приблизно однаковий.

В ході констатуючого експерименту 
ми виділили інформаційно-аналітичні 
вміння (вміння аналізувати отриману 
інформацію); експериментально-ви-
мірювальні вміння (вміння обирати 
оптимальне значення вимірювальних 
величин та умови спостереження; ви-
значення ціни поділки шкали приладу; 
подавати результати у вигляді формул 
і рівнянь, будувати графіки); твор-
чі (розв’язання завдання нетипового 
характеру); гностичні (вивчення та 
аналіз результатів, аналізувати та оці-
нювати результати своєї діяльності), 
перевірили за допомогою анкетування 
та опитування рівень сформованос-
ті цих дослідницьких умінь студентів 
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досліджуваних груп. Студенти пере-
важно вважають, що виділені нами до-
слідницькі уміння у них сформовані в 
основному на високому рівні, резуль-
тати подані у Табл. 1.

В експериментальній групі Е1 було 
виявлено 58,3% студентів вважають, 
що на високому рівні володіють до-
слідницькими уміннями, вміють ви-
конувати, проводити та організову-
вати лабораторну роботу самостійно, 
25% студентів вміють виконувати та 
проводити лабораторну роботу само-
стійно, але організовувати можуть з 
допомогою викладача, 16,7% можуть 
виконувати лабораторну роботу, але 
не вміють ні проводити, ні організову-
вати лабораторну роботу самостійно. 
В експериментальній групі Е2 вста-
новлено 50% студентів вважають, що 
рівень сформованості їх дослідниць-
ких умінь відповідає високому рівню, 
вони вміють працювати з отриманою 
інформацією та отриманими резуль-

татами, уміють обирати оптимальні 
значення вимірювальних величин та 
складами за результатами рівняння та 
будувати графіки, розв’язувати задачі 
нестандартного типу, 33,3% студентів 
думають, що вони вміють вивчати та 
аналізувати результати вимірювань, 
аналізувати та оцінювати результати 
своєї діяльності, аналізувати отриману 
інформацію, визначають ціну поділки 
та вміють подавати результати у ви-
гляді рівнянь, 16,7% студентів вважа-
ють, що вони вміють визначати ціну 
поділки, за допомогою викладача ана-
лізують результати своєї діяльності та 
подають результати у вигляді рівнянь. 
Результати анкетування групи Е3 пока-
зали, 33,3% студентів вважають, що рі-
вень сформованості їх дослідницьких 
умінь відповідає високому рівню, вони 
досконало володіють інформацією ла-
бораторних робіт, знають прилади їх 
призначення, принцип дії та правила 
користування, можуть ставити і само-

Таблиця 1
Рівень сформованості дослідницьких умінь (за результатами анкетування)

Рівень 
сформованості 
дослідницьких 

умінь

Експериментальна 
група Е1(12 осіб)

Експериментальна 
група Е2(6 осіб)

Експериментальна 
група Е3(12 осіб)

З 12 осіб % З 6 осіб % З 12 осіб %

Високий рівень 7 58,3 3 50 4 33,3
Середній рівень 3 25 2 33,3 5 41,7
Низький рівень 2 16,7 1 16,7 3 25

Таблиця 2
Рівень сформованості дослідницьких умінь 

(за результатами спостереження за студентами)
Рівень 

сформованості 
дослідницьких 

умінь

Експериментальна 
група Е1(12 осіб)

Експериментальна 
група Е2(6 осіб)

Експериментальна 
група Е3(12 осіб)

з 12 осіб % з 6 осіб % з 12 осіб %

Високий рівень 2 16,7 1 16,7 3 25
Середній рівень 6 50 3 50 7 58,3
Низький рівень 4 33,3 2 33,3 2 16,7
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Рис. 1. За результатами анкетування

Рис. 2. За результатами спостереження

стійно розв’язувати задачі нестандарт-
ного типу, 41,7% вважають, що вміють 
користуватися приладами досліджу-
вати певні фізичні явища, обробляти 
результати експериментальної пере-
вірки та подавати їх у вигляді рівнянь 
та формул, 25% вважають, що мають 

базові знання яких їм вистачить у про-
фесійній діяльності. Результати анке-
тування зображені у Рис.1.

Другою частиною констатуючого ета-
пу було визначення дійсного рівня сфор-
мованості дослідницьких умінь студен-
тів та порівняння отриманих результатів 
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задля виявлення педагогічних умов, які 
будуть використані в ході формуючого 
експерименту, результати спостережен-
ня можна переглянути в Табл. 2.

За результатами спостереження було 
виявлено, що високим рівнем сформо-
ваності дослідницьких умінь володіють 
16,7% студентів з групи Е1, 17,7% сту-
дентів з Е2, 25% студентів з групи Е3, 
середнім рівнем сформованості дослід-
ницьких умінь володіє більшість: 50% 
студентів з Е1, 50% студентів з Е2 та 
58,3% студентів з Е3, але також після 
спостереження було виявлено, що до-
статньо у великої кількості студентів з 
обох досліджуваних груп дослідниць-
кі уміння сформовані на низькому рів-
ні 33,3% в досліджуваній групі Е1 та 
29,4% в групі Е2, тільки у групи Е3 спо-
стереження виявило 16,7% низького рів-
ня сформованості дослідницьких умінь. 
Можна зробити висновок, що тільки на 
третьому курсі студенти можуть тверезо 
оцінювати рівень сформованості дослід-
ницьких умінь. Результати спостережен-
ня представлені у Рис.2. 

Для порівняння результатів спостере-
ження та анкетування пропонуємо пере-
глянути Рис. 3.

Рис. 3. Порівняльний аналіз

З Рис. 3 видно, що за результатами пер-
шої частини констатуючого етапу експе-
рименту студенти дещо перебільшують 
рівень сформованості їх дослідницьких 
умінь, а вже безпосередньо спостере-
ження за майбутніми вчителями фізики 
під час виконання лабораторної роботи 
показало, що в експериментальних гру-
пах Е1 та Е2 розвиток дослідницьких 
умінь у відсотковому відношенні май-
же однаковий, а у групи Е3 видно, що 
формування дослідницьких умінь відбу-
вається продуктивно і вже на третьому 
році навчання їх рівень набагато вищий 
ніж у першого та другого курсів

Висновки. Таким чином, можна 
зробити висновок, що формування до-
слідницьких умінь майбутніх вчителів 
фізики засобом лабораторної роботи є 
ефективним, адже лабораторна робота 
визначена галузевими стандартами ви-
щої освіти, навчальними планами під-
готовки майбутніх вчителів, а також на-
вчальними програмами які розроблені 
для підготовки майбутнього фахівця. 
Лабораторна робота дає змогу провести 
ряд досліджень в процесі вивчення про-
блеми підготовки майбутнього вчителя 
фізики.
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Бочарова В. Б.
викладач кафедри фізичного виховання

Вінницького національного аграрного університету

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 
У СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ

Анотація: У статті розглядаються питання фізичного розвитку студентської молоді, відне-
сених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп, проведений аналіз стану здоров’я 
студентів. Обґрунтовано чинники, що сприяють покращенню здоров’ю студентів спеціальних 
медичних груп. Висвітлюється проблема фізичного розвитку молоді з відхиленням у стані 
здоров’я та його наукове і практичне значення.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы физического развития студенческой мо-
лодежи, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, проведен 
анализ состояния здоровья студентов. Обоснованно факторы, способствующие улучшению 
здоровья студентов специальных медицинских групп. Освещается проблема физического 
развития молодежи с отклонениями в состоянии здоровья и его научное и практическое зна-
чение.

Summary: The article deals with the physical development of students which relate for health to 
special medical groups. An analysis of the state of health of students is done. Factors that contribute 
to improving the health of students of special medical groups are grounded. The problem of physical 
development of young people with disabilities in health and its scientific and practical importance 
are given.

Постановка проблеми. Соціально-
економічні зміни останнього десятиліття 
вплинули на стан здоров’я населення на-
шої країни. Зважаючи на це вимагає осо-
бливого аналізу стан здоров’я студентів 
вищих навчальних закладів, відсоток за-
хворюваності яких з кожним роком зрос-
тає, що впливає на їх рухову активність, 
роботоспроможність та успішність. За-
значена проблема торкається різних на-
прямків, а саме: організації професійної 
діяльності, занять фізичними вправами, 
організації дозвілля, харчування, спорту, 
медичного обслуговування та ін. Одні-
єю зі складових частин цієї проблеми є 
організація занять спеціальної медичної 
групи у студентів вищих навчальних за-
кладів, які за станом здоров’я займають-
ся у спеціальних медичних групах. 

Питання збереження та зміцнення 
здоров’я повинно передбачати раціо-
нальне поєднання нових підходів до 
фізичного виховання студентів спеці-

альних медичних груп та застосування 
нових відновних технологій. Важливу 
роль у зміцненні та збереженні здоров’я 
студентів спеціальних медичних груп, 
що мають різні захворювання, відіграє 
лікувальна фізична культура, яка є по-
тужним фактором оздоровчого впливу 
на організм студентів такої категорії. 
Вона сприяє досягненню ремісії захво-
рювання, відновленню функції зовніш-
нього дихання, покращенню фізичної 
підготовленості, роботоспроможності, а 
отже, й успішності студентів.

За даними статистичних довідок Ін-
ституту гігієни та медичної екології   ім. 
О. М. Марзєєва АМН України, найбільш 
розповсюджуваними захворюваннями 
серед молоді, як і серед дорослого насе-
лення, є захворювання органів дихання, 
кровообігу, опорно-рухового апарату, 
травлення та алергії. Якщо в дошкільно-
му віці кількість проявів нефіксованих 
змін опорно-рухового апарату (сколіоз, 
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плоска стопа тощо) складають 4-6%, то 
в учнів старших класів (16-17 років) – 
62%. Тому до ВНЗ приходить молодь, 
яка має значні проблеми зі здоров’ям. 
Як видно із структури захворюваності, 
на першому місці знаходяться розлади, 
що виникають в результаті відхилення 
від норм в діяльності системи постачан-
ня кисню та розвиток в організмі дитини 
гіпоксичного стану різного ступеня та 
етіології. Розлад в роботі функціональ-
ної системи дихання (ФСД) є головною 
причиною захворювання.

Викладачі фізичного виховання зу-
стрічаються з великими труднощами при 
організації навчального процесу осіб, 
які мають порушення в стані здоров’я і 
віднесені до спеціальної медичної гру-
пи. Оцінити ефективність проведення 
занять фізичного виховання у спеціаль-
них медичних групах (СМҐ) загально-
освітніх шкіл можливо при обстеженні 
стану здоров’я студентської молоді, яка 
навчається у ВНЗ.

Патології, з якими студенти ВНЗ на-
правляються до спеціальних медичних 
груп, різноманітні. Все більше студентів 
спеціальних медичних груп мають де-
кілька діагнозів, які в сукупності часто 
не дають можливості застосовувати спе-
ціальні вправи для одного захворювання, 
бо вони можуть бути протипоказані для 
супутнього захворювання. Крім того, у 
ВНЗ вступають студенти, які в шкільні 
роки з різних причин були звільнені від 
уроків фізичного виховання.

Аналіз наукової літератури щодо ор-
ганізації рухового режиму осіб з посла-
бленим здоров’ям свідчить про те, що до 
теперішнього часу не існує систематизо-
ваних та науково обґрунтованих рекомен-
дацій з фізичного виховання учнівської 
та студентської молоді із захворювання-
ми, що обумовлені розладами діяльності 
системи постачання кисню.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання організації фізич-
ного виховання широко розглядаються 
у працях Т.Ю. Круцевич, Б.М. Шияна,  
Ю.П. Васіна, В.С. Язловецького та ін. 
Однак досі недостатньою є кількість 
науково обґрунтованих рекомендацій з 
фізичного виховання для учнів та сту-
дентів, віднесених за станом здоров’я 
до спеціальних медичних груп, оскільки 
робота в цьому напрямі набула актуаль-
ності тільки останнім часом.

Постановка завдання. Метою нашої 
роботи є виявлення відхилення в стані 
здоров’я студентів, віднесених до спеці-
альної медичної групи.

Об’єкт дослідження – студенти спеці-
альних медичних груп (СМГ) Вінниць-
кого національного аграрного універ-
ситету. Предмет дослідження – стан 
здоров’я студентів СМГ.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Відповідно до Положення про 
організацію фізичного виховання і масо-
вого спорту у вищих навчальних закла-
дах студенти вищих навчальних закла-
дів проходять медичний огляд не рідше 
одного разу протягом навального року.  
У результаті зроблених висновків їх роз-
поділяють для занять з фізичного вихо-
вання на основну, підготовчу і спеціаль-
ну медичні групи. Студентів зі значними 
відхиленнями в стані здоров’я скерову-
ють на заняття СМГ до лікувально-про-
філактичних закладів. Списки студентів 
із зазначенням діагнозу медичної групи, 
завізовані лікарем, передаються завід-
увачам кафедр вищих навчальних закла-
дів і викладачам з фізичного виховання. 
Студенти, віднесені до спеціальної ме-
дичної групи, проходять протягом на-
вчального року додаткове медичне об-
стеження [4] .

Зауважемо, що робота в СМГ має 
бути спрямована на:
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• зміцненя здоров’я, покращеня фізич-
ного розвитку, загартування організму; 

• розширення діапазону функціональ-
них можливостей основних фізіологіч-
них систем організму, що відповідають 
за енергозабезпечення;

• підвищення захисних сил організму; 
• роз’яснення значення здорового 

способу життя принципів гігієни, пра-
вильного режиму праці і відпочинку, ра-
ціонального харчування, перебування на 
повітрі;

• освоєння основних рухових навиків; 
• виховання морально-вольових якос-

тей і інтересу до регулярних самостій-
них занять фізичною культурою [1] .

У Вінницькому національному аграр-
ному університеті у спеціальну медичну 
групу для занять фізичними вправами 
студенти направлялися після проходжен-
ня медичної комісії на початку навчання 
(на І курсі). Первинне медичне обсте-
ження, яке проводиться перед початком 

занять фізичною культурою, дає змогу 
віднести студентів до спеціальної ме-
дичної групи з урахуванням характеру 
захворювання (нозології).

Отже, за результатами аналізу медич-
них карток диспансерного обстеження 
студентів І-ІІІ курсів студенти з певними 
захворюваннями у 2016-2017 навчаль-
ному році становлять 18% від загальної 
кількості студентів (табл. 1).

У процентному відношенні (за діа-
гнозом) найбільша кількість студентів 
мають такі відхилення від норм за ста-
ном здоров’я: захворювання серцево– 
судинної системи – 6,68%; захворювання 
органів травлення і порушення обміну 
речовин (гастрити, виразкова хвороба, 
холецистит, ожиріння) – 4,55%; пору-
шення опорно-рухового апарату (дефек-
ти постави, сколіози, кіфози, плоскосто-
пість) – 3,55%. Для занять у спеціальних 
медичних групах студенти були розподі-
лені на наступні групи.

Таблиця 1
Рівень загальних захворювань студентів

Відхилення 
у стані здоров ’я

Факультети

агроно- 
мічний % ТВіППТ, % механізації, 

%

по 
університету, 

%
Захворювання органів 
дихання - 1,7 2,2 1,56

Захворювання  
серцево-судинної системи 12 8,2 3,9 6,68

Офтальмологічні  
захворювання 5,7 1,4 - 1,28

Захворювання органів 
травлення і обміну  
речовин

5,7 6,2 2,6 4,55

Гінекологічні  
захворювання - 0,8 0,4 0,57

Порушення опорно- 
рухового апарату 8,6 3,7 2,6 3,55

Всього студентів: 354 120 230 704
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1 – студенти із захворюваннями кар-
діореспіраторної, ендокринної системи 
та органів травлення; 

2 – студенти із травмами (захворю-
ваннями) ОРА переферичеої нервової 
системи; 

3. – відхилення зі сторони слуху, зору 
та у стані ЦНС.

Повторні лікарські обстеження про-
водяться не рідше одного разу на рік. 
Прицьому уточняється функціональний 
стан студента його фізичний розвиток

Допоміжні лікарські обстеження про-
водяться у разі питання допуску сту-
дентів до занять з фізичного виховання 
після довготривалої хвороби, операції 
тощо.

Хоча є такі категорії захворювань, при 
яких категорично заборонено займатись 
фізичними вправами, навіть в спеціаль-
ній медичній групі. Медичні протипока-
зання до фізичних навантажень (занять 

фізичною культурою) бувають абсолют-
ні та відносні [2, 5].

Повне звільнення студентів від занять 
фізичними вправами може носити тим-
часовий характер. Тимчасове звільнення 
від занять або обмеження в них бувають 
необхідні після перенесення гострих 
хронічних захворювань та їх загострен-
ня.

Строки поновлення занять фізични-
ми вправами у таких випадках індиві-
дуальні, при цьому враховується стан 
здоров’я та функціональний стан орга-
нізму студента. 

В таблиці 2 наведена орієнтовна схе-
ма терміну поновлення занять фізични-
ми вправами після деяких захворювань 
[3, 6].

Порушення функцій різних органів і 
систем впливає на стан ЦНС (централь-
ної нервової системи), обмін речовин, 
серцево-судинну, ендокринну системи, 

Таблиця 2
Приблизний термін звільнення від занять фізичними вправами 

після перенесених захворювань

Захворювання Термін після 
клінічного одужання Примітки 

Ангіна 2-4 тижні Уникати переохолодження  
(плавання, катання на лижах тощо)

Бронхіт, ГРЗ 1-3 тижні
Грип 2-4 тижні
Пневмонія 1 ~ 2 місяця
Плеврит 1 – 2 місяця
Гострий отит 2-4 тижні
Гострі інфекційні 
захво рювання 1-2 місяця При задовільних результа-тах 

функціональної проби серця
Госгрий 
пієлонефрит 2 місяці Уникати переохолодження  

(плавання, лижи тощо)
Гепатит вірусний 8-12 місяців
Апендицит  
(після операції) 1 – 2 місяці

Перелом кісток 1 – 3 місяці
Струс мозку від 1 міс. до року



16

№ 11 / 2017 р.
♦

сприяє погіршенню загального стану 
здоров’я, зниженню працездатності і 
творчих можливостей студентів

Такий стан здоров’я студентської мо-
лоді спонукав нас до вивчення системи 
фізичного виховання у СМГ загально-
освітніх шкіл; вивчення функціональ-
ного стану організму учнів, їх фізичної 
та розумової працездатності, стану сис-
теми постачання кисню організму дітей 
пубертатного віку.

Нашу увагу привернули захворю-
вання, що пов’язані з розладом проце-
су масопереносу кисню: захворювання 
органів дихання (хронічні обструктивні 
бронхіти) в результаті виникнення рес-
піраторної гіпоксії, захворювання сер-
цево-судинної системи (вади серця) в 
результаті виникнення циркуляторної гі-
поксії, та захворювання обміну речовин 
(діабет І типу – інсулінозалежний цукро-
вий діабет) в результаті виникнення тка-
нинної гіпоксії.

Об’єднання цих відхилень у стані 
здоров’я викликано тим, що всі ці захво-
рювання провокують розвиток кисневої 
нестачі різного типу і ступеню. А, як ві-
домо, фізичні вправи – це основний за-
сіб боротьби з гіподинамією, яка теж є 
різновидом кисневої нестачі

Висновки з проведених досліджень. 
В результаті проведення дослідження 
планується розробити адекватну про-
граму занять фізичною культурою для 
осіб, віднесених до спеціальних медич-
них груп з захворюваннями на хронічні 
обструктивні бронхіти, вади серця, діа-
бет І типу – інсулінозалежний цукровий 
діабет. При нормуванні фізичних наван-
тажень враховуватимуться такі компо-
ненти: тривалість виконання вправ, їх 
інтенсивність, тривалість інтервалів від-
починку між вправами, число повторень 
фізичних вправ.

Планується визначити найбільш ін-
формативні показники і параметри 
функціонального стану організму, пра-
цездатності осіб, віднесених до спеці-
альних медичних груп, з відхиленнями в 
стані функціональної системи дихання. 
Розробити науково-методичне обґрунту-
вання побудови програм фізичного ви-
ховання в спеціальних медичних групах 
в загальноосвітніх школах. Проведення 
комплексних медико-біологічних та пе-
дагогічних досліджень оцінки впливу 
оригінальних програм фізичного вихо-
вання для занять фізичною культурою в 
спеціальних медичних групах загально-
освітніх школах.
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ШКОЛАХ У КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР

Анотація: Стаття фокусується на методі діалогу культур у навчанні іноземних мов. Роз-
глядаються особливості застосування даного методу в навчанні іноземних мов у загально-
освітніх школах; визначено пріоритети подальшого використання методу діалогу культур у 
навчанні іноземних мов. 

Аннотация: Статья фокусируется на методе диалога культур в обучении иностранным 
языкам. Рассматриваются особенности применения данного метода в обучении иностран-
ным языкам в общеобразовательных школах, определены приоритеты дальнейшего исполь-
зования метода диалога культур в обучении иностранным языкам. 

Summary: The article is focused on dialogue of cultures method in the teaching of foreign lan-
guages. The peculiarities of applying of given method in teaching of foreign languages in regular 
schools are distinguished; the main priorities of further applying of a dialogue of cultures method in 
the teaching of foreign languages are considered. 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. На сучасному етапі розвитку, 
особливого значення набуває тенденція 
досконалення навчання іноземної мови 
як діалогу різних культур з урахуванням 
національного менталітету і необхідніс-
тю засвоєння системою понять, створе-
них у кожній окремій культурі за допо-
могою мови даного соціуму.

Оволодіння іноземною мовою не-
можливе без вивчення культури та озна-
йомлення із основними відомостями про 
соціальне життя країн, мова яких вивча-
ється. Знайомство із іноземною культу-
рою має розпочинатися на початковому 
етапі вивчення мов, а тому, наразі все 
більшого значення набуває метод діало-
гу культур, який дозволяє виховувати у 
школярів поняття толерантності, терпи-
мості до інших культур та особливостей 

менталітету, а також усвідомлення вза-
ємного співіснування різних культур у 
контексті глобалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, у яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Термін «комунікація» 
з’явився у науковій літературі на почат-
ку 1920-х рр. Поряд із загальнонауковим 
значенням – як засіб зв’язку будь-яких 
об’єктів в якій-небудь системі – він на-
був широкого суспільного значення, і 
наразі активно застосовується у всіх 
сферах людської діяльності [1, c. 85].

Науковий інтерес вітчизняних (Ф. Ба- 
цевич, Л. Мацько, О. Селіванова, Н. Бі-
дюк та ін.) і зарубіжних учених (І. Аба- 
кумова, А. Асмолов, В. Біблер, Б. Вуль-
фов, В. Золотухін, І. Стернін, Г. Ол-
порт, С. Хеллер, Р. Вандберг та ін.) 
становлять питання філософії та пси-
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хології міжкультурного спілкування 
івзаєморозуміння, механізми форму-
вання толерантної особистості. Серед 
педагогічних аспектів міжкультурної ко-
мунікації більше досліджені проблеми 
діалогу культур у процесі навчання іно-
земних мов (Є. Верещагін, В. Костомаров,  
С. Тер-Мінасова, Г. Томахін, В. Фурма-
нова, І. Халеєва та ін.).

Зародження міжкультурної комуніка-
ції припадає на 1954 рік, коли була опу-
блікована книга Е. Хола та Г. Трейгера 
“Культура як комунікація”, в якій авто-
ри вперше запропонували для широкого 
вжитку термін “міжкультурна комуні-
кація” [2]. Пізніше, основні положення 
та ідеї міжкультурної комунікації були 
описані у «Наукових записках» Бердян-
ського державного педагогічного уні-
верситету, обґрунтовані та детально до-
сліджені у відомій роботі Е. Хола «Німа 
мова» (“Silent Language”), де автор довів 
тісний взаємозв’язок мови, комунікації 
та культури [3, 4]. Розвиваючи свої ідеї 
про взаємозв’язок культури та комуніка-
ції, Е. Хол дійшов висновку про необхід-
ність вивчення культури.

Вперше ідея міжкультурної взаємо-
дії увійшла в проблемне поле філософії 
як проблема діалогу культур. Основні 
положення даної концепції були пред-
ставлені в працях М. Бубера, М. Бахті-
на та продовжені В. Біблером та іншими  
[5; 6; 7, с. 34].

У сучасній філософії (М. Бахтін,  
В. Біблер) діалог культур тлумачиться 
як взаємопроникнення сутності різних 
культур. Це, в свою чергу, є не просто 
спілкуванням різних народів з різними 
ціннісними вимірами та мовами, але 
спілкуванням зі спробою перекладу 
(трансформації смислів, значень, по-
нять, образів, символів).

Формулювання цілей статті. Метою 
даної статті є дослідження особливостей 

навчання іноземних мов у контексті діа-
логу культур у загальноосвітніх школах, 
а також визначення перспектив застосу-
вання даного методу у подальшому.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Теорія навчання мови і 
культури має базуватися на концепції 
діалогу культур, котру розробили вчені  
М.М. Бахтін та В.С. Біблер. Основні по-
ложення, викладені цими вченими, є ак-
туальними і до сьогодні. 

За М.М. Бахтіним, культура є фор-
мою комунікації людей різних культур у 
формі діалогу; для нього культура там, 
де присутні дві культури [6, с. 125-126]. 
Вивчення мов і культури у вітчизняно-
му аспекті несе в собі певні труднощі, 
оскільки у школярів відсутня можли-
вість спілкування з носієм іншої мови 
та культури , тому реальна міжкультурна 
комунікація неможлива. Мовні та куль-
турні ситуації, котрі виникають у проце-
сі навчання, створюються носіями однієї 
і тієї ж культури, а тому їх не можна при-
рівняти до власне міжкультурних явищ. 

На думку французьких лінгвістів, на-
вчання культурі слід проводити на всіх 
етапах навчання іноземної мови: з од-
ного боку, це введення окремого курсу 
з лінгвокраїнознавства, з іншого – на-
вчання культури інших країн на уроках 
англійської та німецької мови. Однією 
із основних засад оновленого процесу 
міжкультурної освіти в середній школі 
стає поняття культуровідповідності. 

Це означає, що виховання учнів має 
ґрунтуватися на засвоєнні загальнолюд-
ських цінностей, і будуватися на основі 
взаємозв’язку, тобто діалогу, культури 
своєї країни із культурою країн, мови 
яких вивчаються. Таким чином, порівню-
ючи, школярі, краще усвідомлюють осо-
бливості рідної культури і знайомляться 
із загальнолюдськими цінностями. Для 
ознайомлення учнів із досягненнями 
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культури країн, мови яких вивчаються, 
доцільно вводити країнознавчий і лінг-
вокраїнознавчий компоненти. 

 Знання, отримані шляхом ознайом-
лення із культурою інших країн, при-
йнято називати фоновими знаннями. Цю 
думку підтримує і лінгвіст Л.Г. Вєдєні-
на, пропонуючи, з одного боку, організа-
цію спецкурсу з лінгвокраїнознавства, а 
з іншого – одночасне насичення країноз-
навчою інформацією навчальних матері-
алів для уроків мовної практики. Тобто 
передбачається використання одночасно 
двох підходів: країнознавчого та філоло-
гічного [8, с.176].

У процесі засвоєння нової мови, від-
бувається одночасне проникнення до но-
вої культури та соціального життя. Зна-
йомство із культурою країни, мова якої 
вивчається, було одним із основних за-
вдань школи ще з часів античності. Ви-
кладання класичних мов, як і трактуван-
ня релігійних текстів, не могло існувати 
без культурознавчого аспекту. У викла-
данні живих мов з кінця XIX століття, 
на першому місці було ознайомлення із 
реаліями країни, мова якої вивчалася.

У Франції в 1920 році офіційно в уні-
верситетах було введено вивчення такої 
дисципліни як «національна цивіліза-
ція», що в перекладі означало «лінгво-
країнознавство». 

Новою віхою для лінгвокраїнознав-
ства в інших країнах, так само як і в 
Україні, стала поява у Франції аудіовізу-
ального методу, автори якого – П. Ріван 
і П. Губеріна приділяли значну увагу ви-
користанню лінгвокраїнознавчого мате-
ріалу в процесі засвоєння іноземних мов 
[9]. 

 Таким чином, до традиційних фоне-
тичного, лексичного, граматичного та 
стилістичного аспектів викладання іно-
земних мов було додано ще один – лінг-
вокраїнознавчий. 

 Автори концепції стверджують, що 
лінгвокраїнознавча робота вчителя іно-
земної мови не може розглядатися лише 
як складова частина організації навчан-
ня. Обмін усною та письмовою інфор-
мацією та знаннями неможливий без 
лінгвокраїнознавчих знань та умінь. 
Лінгвокраїнознавство стосується сут-
ності комунікативного викладання мови. 
Тому, він є невіддільною частиною про-
цесу викладання іноземних мов.

Є.М. Верещагін і В.Г. Костомаров 
уперше в історії лінгводидактики надали 
розгорнуте визначення поняттю «лінгво-
країнознавства». Лінгвокраїнознавство 
автори називають «аспектом викладання 
іноземної мови, у якому з метою забез-
печення комунікативності навчання, та 
для вирішення загальноосвітніх задач 
лінгводидактики реалізується кумуля-
тивна функція мови і проводиться акуль-
турація адресата (ознайомлення його з 
фоновими знаннями, явищами дійсності 
носіїв мови) [10, с. 15]. 

Цей підхід є прогресивним, а у ни-
нішній системі освіти він може бути ре-
алізований в спеціалізованих середніх 
загальноосвітніх навчальних закладах, 
в яких базою є саме мова. В умовах за-
гальноосвітньої школи ця модель кра-
їнознавчої освіти є не такою ефектив-
ною. 

 Заслуговує також на увагу тверджен-
ня лінгвіста С.Г. Тер-Мінасової про те, 
що кожна спільнота людей має чотири 
основні групи фонових знань. 

 До першої групи відносяться загаль-
нолюдські поняття. Друга група включає 
специфічні поняття, властиві всім чле-
нам певної мовної спільноти. Третю гру-
пу складають соціально-групові знання, 
які характерні для соціальних та профе-
сійних груп. До четвертої групи входять 
знання, пов’язані із особливостями пев-
ного регіону [11, с. 106]. 
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Вважається, що для навчання інозем-
ним мовам необхідно залучати до мов-
ної свідомості суспільства носія мови. 
Щодо навчання в загальноосвітній 
школі, залучення до третьої і четвертої 
груп фонових знань не входить у за-
вдання оволодіння мовою, так як відсут-
ні об’єктивні можливості знайомства із 
особливостями професійного мовлення 
та місцевих говірок. 

Таким чином, для того, щоб в повній 
мірі навчитися спілкуванню на інозем-
ній мові, потрібно оволодіти соціокуль-
турними знаннями та навичками. Без 
цього не відбудеться практичного ово-
лодіння мовою. А отже, за допомогою 
культурознавчого компоненту в навчан-
ня іноземної мови відбувається реаліза-
ція не лише загальноосвітніх та вихов-
них, але також – конкретних практичних 
цілей. Одне із найважливіших завдань 
вчителя – розробка методики навчання 
соціокультурного компоненту в процесі 
викладання іноземних мов. При цьому 
варто приділяти увагу рідній культурі 
учнів, залучаючи її елементи для порів-
няння, оскільки лише у цьому випадку, 
учень бачить особливості світосприй-
няття представників іншої культури. 

За даними соціально-психологіч-
ного дослідження, результати яких 
зафіксовані у вигляді «Піраміди 
запам’ятовування» було доведено, що 
чим більший рівень участі учнів у про-
цесі пізнання, тим більше інформації за-
своюється ними. 

На думку К. М. Венцеля, дуже важ-
ливо, «щоб викладали, показували, роз-
повідали й запитували більше самі діти, 
щоб педагогу доводилося більше слухати 
<…>, щоб діти весь час були активними, 
а не спостерігачами <…>» [12]. Повер-
таючись до піраміди запам’ятовування, 
доведено, що, беручи участь у дискусі-
ях, обговорюючи різні проблеми та про-

граючи ситуації, учень засвоює від 70% 
до 90% інформації [13, с.13-14]. 

 Таким чином, в усіх визначеннях 
лінгвокраїнознавства доводиться важ-
ливість і пріоритет цього компоненту 
у процесі викладання іноземної мови. 
Вітчизняні школярі, вивчаючи іноземні 
мови, досить часто переносять власні 
знання та досвід на дійсність і спосіб 
життя країни, мову якої вони вивчають. 
Це призводить до неадекватного розу-
міння чи до повного нерозуміння. 

Книги вітчизняного видання орієнто-
вані на базову подачу матеріалу, не за-
вжди враховуючи особливості культур-
ного та соціального життя країн, мови 
яких вивчаються. Сутність навчання іно-
земної мови полягає не лише в опрацю-
ванні матеріалу з тематичних підручни-
ків, а також у взаємодії вчителя та учнів, 
їх співпраці і взаємодопомозі. 

Доцільним є виділення диференційо-
ваного підходу, який передбачає враху-
вання рівня знань школярів, і котрий має 
реалізовуватися через: 

 1) використання матеріалу різного 
рівня складності (робота з індивідуаль-
ними картками, за допомогою яких ко-
жен учень може працювати відповідно 
до рівня мовної підготовки); 

 2) використання різноступеневих 
вербальних опор (від логіко-синтаксич-
них схем до ключових слів та виразів); 

 3) інші способи контролю [14]. 
 Все це допомагає залучити усіх учнів 

у активний навчальний процес, де відбу-
вається оволодіння вміннями мовного 
спілкування на іноземній мові. Це також 
збільшує час активної роботи учнів на 
уроці та продуктивність у процесі фор-
мування фонових знань. Таким чином, 
головним у роботі вчителя є розробка 
такого процесу навчання на уроках, де 
головним буде саме учень із його потре-
бами, мотивами та інтересами. 
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Вчитель має обирати такі види діяль-
ності на уроках, які допоможуть всім 
учням ефективно вчитися, займатися 
творчою діяльністю та усвідомлювати 
результати своєї праці. Слід також вра-
ховувати вікові особливості учнів і про-
ходження ними програм з інших пред-
метів (історії, географії), що, в свою 
чергу, дозволить включати знання учнів 
з різних областей у сферу вивчення іно-
земних мов, здійснюючи міжпредметну 
освіту. 

 Ефективність навчання значно зале-
жить від уміння вчителя підібрати кра-
їнознавчий і лінгвокраїнознавчий мате-
ріал. Актуальні матеріали про життя в 
країнах, мови яких вивчаються, пізна-
вальний характер текстів, різноманіття 
фотографій, схеми, докладні коментарі 
і тренувальні вправи є вдалим доповне-
нням до будь-яких навчально-методич-
ним комплексів з іноземних мов. Зміст 
текстів лінгвокраїнознавчого змісту 
повинен бути значущим для школярів, 
мати певну новизну при описі реалій 
країн, що вивчаються. 

Однак в певній мірі проблемним може 
виявитися те, що діалог культур може 
бути реалізований лише за умови усвідом-
лення учнями своєї власної національної 
культури та рідної мови. Це є необхідною 
умовою для взаємопроникнення, взаємо-
дії культур, складного і багатогранного 
процесу, яким є діалог культур. 

 Необхідно також мати на увазі, що 
головним партнером по спілкуванню 
для учнів загальноосвітньої школи є 
саме вчитель іноземної мови, який не є 
носієм культури та мови, що виклада-
ється. Тому, вчителя не можна вважати 
полікультурною особистістю. Адже для 
цього необхідний інший рівень вхо-
дження в іншу культуру – акультурація, 
тобто «процес засвоєння особистістю, 

що виросла в культурі А, елементів 
культури Б» [15]. 

Це дозволяє стверджувати, що вчи-
тель іноземної мови є ретранслятором 
культури країни досліджуваної мови. 
Він передає її, базуючись до власна 
власному досвіді та знаннях, та нале-
жить до власної культури. 

 Для адекватної міжкультурної кому-
нікації з носіями мови слід мати необ-
хідні фонові знання, в контексті яких 
функціонує мова, що досліджується. 
На думку дослідниці Клер Крамш, «ве-
лика частина вербального спілкування 
відбувається на основі світогляду, ха-
рактерного для певної культури та для 
конкретної історії. Без цього запасу за-
гальних фонових знань комунікація не-
можлива» [16, с. 83]. 

Висновки та перспективи по-
дальших досліджень. Отже, реальний 
діалог культур як форма спілкування 
представників різних мов та культур, 
найефективніше відбувається лише у 
тому випадку, коли в процесі підготов-
ки до неї однакова роль відводиться як 
іноземній, так і національній культурі. 
Якщо у процесі викладання іноземних 
мов у загальноосвітній школі переважає 
навчання саме іншомовної культури, то 
це може стати суттєвою перешкодою 
для учнів – учасники комунікації так чи 
інакше не знайдуть спільної мови із по-
тенційними зарубіжними партнерами 
по спілкуванню. 

А тому головним завданням освіт-
ніх закладів є перетворення перешкод у 
спілкуванні на джерело взаємного зба-
гачення та розуміння, що передбачає 
вивчення національної природи, специ-
фіки національного характеру, духовної 
культури, мови і стереотипів світогляду 
народу, мова якого вивчається як іно-
земна.



23

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Література:
1. Etzioni A. The Active Society [Text] / A. Etzioni. – N.-Y. : [s. n.], 1998. – P. 85.
2. Hall, E. T. Beyond Culture. Garden City, N. Y. : Anchor / Doubleday, 1976, 233 р
3. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Педагогіч-

ні науки / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ: БДПУ, 2014. 208 с.
4. Hall E. T. The Silent Language/ E. T. Hall. – New York: Doubleday, 1959.
5. Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер ; [пер. с нем. М. И. Левиной] / Под ред.  

П.С. Гуревича, С.Я. Левит, С.В. Лёзова / Вступ. Ст. Г.Померанца. – М.: Республика, 1995. – 
464 с.

6. Бахтин М.М. Работы 1920 х годов / М.М. Бахтин. – Киев: Отчизна, 1994. – С. 125-126.
7. Библер В.С. Диалог. Сознание. Культура. – М., 1989. С. 34.
8. Веденина Л.Г. Межкультурное обучение как полилог языков и культур// Межкультурная 

коммуникация./Тез. докл. Иркутск, 1993. С. 176.
9. Гез Н. И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб, посо-

бие./ Н. И. Гез, Г. М. Фролова.– М.: Издательский центр «Академия», 2008.
10. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. - М.: Русский 

язык, 1980.- С. 15.
11. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие) – М.: Слово/

Slovo, 2000. – С. 106.
12. Венцель К. М. Вільне виховання: зб. наукових праць. - М., 1999
13. Грігальчік Є. К., Губаревич Д. І. Навчаємо інакше. Стратегія активного навчання // 

Мінськ – 2003. С. 13-14.
14. Пасів Є.І., Кузовлев В.П., Коростельов В.С. Мета навчання іноземної мови на сучасно-

му етапі розвитку суспільства. Загальна методика навчання іноземним мовам. Хрестоматія / 
Ред. Леонтьєв А.А. М., 1991.

15. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Дом бытия языка. В поисках новых путей развития 
лингвострановедения: концепция логоэпистемы / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – М. : 
ИРЯП, Изд-во «ИКАР», 2000. – C. 33.

16. Kramsch, C. (1996). The cultural component of language teaching [Electronic Version]. 
Language, Culture and Curriculum, P. 83 // Режим доступу: http://www.spz.tu-darmstadt.de/
projekt_ejournal/jg_01_2/beitrag/kramsch2.



24

№ 11 / 2017 р.
♦

Квартник Я. А.
студентка факультету іноземної філології 

та соціальних комунікацій
Сумського державного університету

РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
КРІЗЬ ПРИЗМУ ТАНДЕМ-ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація: Здатність спілкуватися іноземною мовою на міжкультурному рівні передбачає 
розвиток іншомовної комунікативної компетенції. Статтю присвячено проблемі формування 
соціокультурного компоненту іншомовної комунікативної компетенції за допомогою тандем-
технологій. 

Аннотация: Способность общаться на иностранном языке на межкультурном уровне под-
разумевает развитие иноязычной коммуникативной компетенции. Статья посвящена про-
блеме формирования социокультурного компонента иноязычной компетенции как ее состав-
ляющей с помощью тандем-технологий.

Summary: The ability to communicate in a foreign language on the intercultural level involves the 
development of foreign language communicative competence. The article deals with the problem 
of forming sociocultural component of foreign language communicative competence using tandem 
technology.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими нау-
ковими чи практичними завданнями.

У зв’язку з процесами глобалізації та 
євроінтеграції України іноземна мова 
стає незамінною ланкою міжкультурно-
го спілкування, засобом встановлення й 
підтримання міжнародних відносин. На 
перший план виходить проблема форму-
вання іншомовної комунікативної ком-
петенції, тобто здатності спілкуватися 
іноземною мовою на міжкультурному 
рівні, базою якої є комунікативні умін-
ня, сформовані на основі мовних знань 
і навичок.

Навчання іноземним мовам перш за 
все передбачає формування іншомовної 
комунікативної компетенції, яка включає 
в себе мовну компетенцію (фонетичну, 
граматичну, лексичну, орфографічну), 
мовленнєву компетенцію (аудіювання, 
говоріння, читання та письмо) та соціо-
культурну. У свою чергу соціокультурна 
компетенція складається з країнознав-
чої та лінгвокраїнознавчої компетенцій  
[3, с. 43]. Саме від соціально-культурних 

та соціолінгвістичних знань, умінь і на-
вичок залежить входження особистості 
в інший соціум та ступінь її соціалізації 
в суспільстві, а отже – розвиток особис-
тості, що є першочерговою метою будь-
якої системи освіти. 

Таким чином, методи ефективного 
оволодіння соціокультурною компетен-
цією як одним із опорних елементів на 
шляху до опанування будь-якої інозем-
ної мови набувають все більшої актуаль-
ності. З огляду на вищезазначені новітні 
глобальні процеси та стрімкий розвиток 
технологій увагу науковців усе частіше 
привертають альтернативні методи ін-
тенсивного вивчення іноземної мови та 
розвитку іншомовної комунікативної 
компетентності, зокрема, метод тандему. 

Тандем-технології у вивченні інозем-
них мов і культур – це технології навчан-
ня, у основі яких лежить самостійне (ав-
тономне) оволодіння іноземною мовою і 
культурою двома партнерами з різними 
рідними мовами, які працюють у парі. 
Вивчення іноземної мови методом тан-
дему є ефективним засобом інтенсифі-
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кації навчального процесу, природним 
процесом взаємодії, в якому головне 
місце займає принцип реалізації комуні-
кативного процесу. Темою даного дослі-
дження є розвиток соціокультурної ком-
петенції учнів / студентів через призму 
тандем-технологій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій з даної теми, виділення невирі-
шених раніше частин загальної про-
блеми.

Питання формування соціокуль-
турної компетенції як одного з показ-
ників готовності особистості до між-
культурної комунікації розглядалися 
такими вченими як М. Аріян, Н. Бориско,  
Н. Гез, І. Зимня, Н. Ішханян, С. Козак,  
О. Коломінова, З. Корнаєва, О. Ле-
онтьєв, С. Ніколаєва, Т. Опанасенко,  
Ю. Пассов, О. Первак, В. Редько, Л. Руда-
кова, Н. Саланович, В. Скалкін, В. Топа-
лова, Т. Третьякова. Застосування тандем-
технологій для вивчення іноземних мов 
пропонують такі дослідники, як: М. Во- 
лошко, С. Ковальчук, Н. Коряковцева, Т. Там- 
бовкіна, M. Calvert, G. Hehmann,  
S. Gläsmann, D. Ponti та багато інших. 

Однак, у проаналізованих працях не 
розглядається застосування даної мето-
дики для оволодіння соціокультурною 
компетенцією, а також не враховується 
розширення її можливостей в умовах 
швидкого розвитку інформаційно-ко-
мунікаційних технологій. Застосування 
тандем-методу та його роль у формуван-
ні соціокультурної компетенції учнів / 
студентів, що вивчають іноземну мову, 
досі залишається аспектологічною ла-
куною попри загальну методологічну 
обґрунтованість проблеми формування 
комунікативної компетенції.

Таким чином, об’єктом дослідження 
є тандем-технології як засіб оволодін-
ня соціокультурною компетенцією –  
невід’ємного елементу ефективної між-

культурної взаємодії, а предметом – осо-
бливості застосування методу тандему 
на практиці.

Мета статті полягає у з’ясуванні 
специфіки розвитку соціокультурної 
компетенції учнів / студентів, виявленні 
особливостей розвитку іншомовних ко-
мунікативних навичок за використання 
досліджуваного методу автономного на-
вчання – методу тандему.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження.

Одним з найпродуктивніших альтер-
нативних засобів особистісно-профе-
сійного розвитку вчителів / викладачів і 
учнів / студентів є використання тандем-
методу. Під тандем-методом (від англ. 
tandem – велосипед для двох або трьох) 
розуміють спосіб вивчення іноземної 
мови двома партнерами з різними рідни-
ми мовами, які працюють в парі. 

Головною метою тандему є оволодін-
ня мовою партнера в ситуації реально-
го або віртуального спілкування, зна-
йомство з його особистістю, культурою 
країни мови, що вивчається, а також 
отримання інформації в різних сферах 
і галузях знань, які в рівній мірі цікаві 
тандем-партнерам [2]. Саме сукупність 
культурно-країнознавчих, лінгвокраї-
нознавчих, соціолінгвістичних знань та 
здатність використовувати їх у міжкуль-
турній комунікації, а також сукупність 
певних здібностей і якостей особистості 
і є соціокультурною компетенцією.

До здібностей особистості відносять-
ся культурознавча, лінгвокультурознавча 
й соціолінгвістична спостережливість, 
соціокультурна чутливість до виявлення 
тенденцій у взаємодії міжнаціонально-
го і національного у змісті мовленнєвої 
поведінки та соціокультурна неуперед-
женість [4]. Якості особистості – це від-
критість, психологічна готовність до 
спілкування з представниками інших 
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Таблиця 1
Реалізація соціокультурного компоненту комунікації 

за допомогою тандем-методу

Вміння та навички Тандем-метод Спосіб формування та розвитку

проводити паралелі між двома 
культурами +

Співставлення фактологічної 
інформації соціокультурного 

характеру в ході тандем-заняття

вибирати й розглядати конкретні 
соціокультурні явища +

тандем-метод передбачає систем-
не навчання: учасники тандему 
самостійно складають план за-

нять та обирають теми зустрічей 
оцінювати соціокультурні події  

та відмінності + обговорення – ключовий елемент 
тандем-методу

висловлювати власну думку + рівноправність – основний 
принцип тандем-методу

формувати асоціативні уміння  
та естетичні почуття +

партнери, зазвичай, не мають 
педагогічної освіти, а тому по-
яснення мають асоціативний та 

ілюстративний характер
висловлювати своє  

ставлення до історичних подій 
іншомовної культури

+
диспут – необхідний  
елемент обговорення  
в ході тандем-заняття

формувати позитивне відношення 
до культури мови, що вивчається +

тандем-заняття проводяться 
на засадах терпимості; участь 

добровільна, а тому не передбачає 
виникнення конфліктних ситуацій

інтерпретувати соціокультурну 
інформацію для формування 
вмінь критичного мислення

+ використання форми «інтерв’ю», 
«фронтальне опитування»

коментувати іншомовний 
матеріал соціокультурного змісту +

використання аудіовізуальних 
засобів навчання та 

ілюстративних матеріалів сприяє 
виникненню тем для обговорення

вирішувати соціокультурні 
завдання в умовних 

комунікативних ситуаціях
+

створення штучних 
комунікативних ситуацій 

учасниками тандему 

культур, що мають інші погляди, пере-
конання, стилі та образи життя, достат-
ній рівень культури спілкування, мов-
леннєвий такт, культурна терпимість, 
наявність почуття відповідальності, 
володіння технологією усунення кон-
фліктів. Використання методу тандему у 
вивченні іноземної мови передбачає на-

явність та / або розвиток вищезазначе-
них здібностей та якостей, таким чином 
формуючи соціокультурну компетенцію 
окремої особистості.

Розвиток соціокультурної компетен-
ції буде успішним при систематичному 
виконанні вправ, які передбачають тре-
нування спеціальних умінь та навичок. 
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У таблиці 1 подано орієнтовний перелік 
даних умінь та способів їх формування і 
розвитку в контексті тандем-методу ви-
вчення іноземної мови:

П. Бех зазначає, що соціокультурна 
компетенція включає знання, навички та 
вміння критично орієнтуватися в осно-
вних відмінностях, особливостях, пере-
вагах та досягненнях культур країн, мова 
яких вивчається як іноземна, та культур 
інших народів, висловлювати свою об-
ґрунтовану думку щодо нової культури 
і порівнюваних культур у цілому, розу-
міти реалії культури, що вивчається, то-
лерантно, з повагою ставитися до інших 
культур [1, С. 35-36]. Соціолінгвістична 
компетенція розглядається вченим як 
знання, навички і вміння інтерпретува-
ти та використовувати мовні й мовлен-
нєві одиниці, тексти та ситуації з ура-
хуванням лінгвокраїнознавчих реалій 
і соціолінгвістичних родових, вікових, 
професійних, національних та територі-
альних особливостей тих, хто спілкується  
[там само].

Оволодіння соціокультурною компе-
тенцією ставить за мету ознайомлюва-
ти тих, хто вивчає мову, з національно-
культурною специфікою мовленнєвої 
поведінки і формувати в них уміння 
користуватися елементами соціокуль-
турного контексту, необхідними для по-
родження і сприйняття мовлення з точки 
зору носіїв мови [5]. Цими елементами є 
не лише певні країнознавчі, культуроло-
гічні чи історичні реалії, а й так би мови-
ти, «фонові знання», відомі всім носіям 
мови. До них можна віднести певні зви-
чаї, правила, норми, соціальні установ-
ки, умовності, ритуали, стереотипи, а 
також сукупність невербальних засобів, 
як-от жести чи міміка. 

Така інформація дає можливість іно-
земцеві влитися в чужоземну культуру, 
осягнути її і усвідомити, а часто й пере-

жити її «зсередини». Цьому не можна 
навчитись, працюючи за звичайними 
підручниках, читаючи тексти, вивчаю-
чи граматику. Проте, тандем-метод дає 
можливість зануритися в іншомовне се-
редовище й отримати необхідну соціо-
культурну інформацію безпосередньо.  
А це неможливо без спонтанної, актив-
ної та взаємної участі.

 Як і будь-якій формі міжособистіс-
ного спілкування, навчанню в тандемі 
сприяє наявність гарного почуття гумо-
ру, помірної емоційності і готовності об-
мінюватися досвідом. Негативні почут-
тя в процесі навчання виникають вкрай 
рідко.

Навчаючись в тандемі, партнер, який 
виступає в якості мовного експерта, за-
вжди буде займати менш авторитетну 
позицію, коли він сам буде виконувати 
функцію учня. Тому, на відміну від ін-
ших контекстів комунікації, носій мови 
не викликатиме дискомфорту у тандем-
партнера. Крім того, подібна зміна ролей 
учитель-учень усуває негативні наслід-
ки асиметрії між більш і менш досвід-
ченими з мовної точки зору співрозмов-
никами, яка в звичайному житті може 
викликати почуття невпевненості, страх 
перед помилками, сором’язливість і т.д. 
З іншого боку, подібна зміна ролей про-
являє позитивні аспекти асиметрії, в тих 
випадках, коли необхідна когнітивна або 
емоційна підтримка більш компетентно-
го співрозмовника. 

Висновки з дослідження й перспек-
тиви подальших розвідок у даному 
напрямку.

Таким чином, тандем-метод є ефек-
тивним способом формування соціо-
культурної компетенції – знання куль-
турних особливостей носія мови, його 
звичок і традицій, норм поведінки й ети-
кету і вміння їх розуміти і використову-
вати в процесі комунікації, а також со-
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ціолінгвістичної компетенції – здатності 
вибирати й використовувати відповідні 
мовні засоби залежно від ситуації і мети 
спілкування. 

Тандем-метод інтенсифікує навчаль-
ний процес, сприяє підвищенню моти-
вації до вивчення мови, швидкому фор-
муванню великої кількості елементів 
спонтанного мовлення і мовленнєвих 
кліше. 

Тандем-метод вивчення іноземної  
мови – це не тільки спосіб покращення ін-
шомовних комунікативних навичок учнів / 
студентів, а й універсальний спосіб інтен-
сивного навчання, встановлення міжкуль-
турних і міжособистісних зв’язків. Пер-
спективними можуть бути дослідження 
тандем-технологій у контексті широкого 
кола дисциплін, зокрема, у галузі філоло-
гії, педагогіки, методології та психології.
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ПРОБЛЕМИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
СУЧАСНИХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Анотація: У даній статті ми розглянули проблеми, які виникають при процесі самореалі-
зації у сучасної молоді. Проведений аналіз соціальних, культурних факторів, що впливають на 
самореалізацію. Зокрема, зосередили увагу на поясненню особливостей професійної само-
реалізації молодих науковців в сучасній системі освіти, що поєднують дослідницько-наукову 
діяльність із викладацькою (педагогічною).

Аннотация: В данной статье мы рассмотрели проблемы, возникающие при процессе са-
мореализации в современной молодежи. Проведенный анализ социальных, культурных фак-
торов, влияющих на самореализацию. В частности, сосредоточили внимание на объяснению 
особенностей профессиональной самореализации молодых ученых в современной системе 
образования, сочетающие опытно-научную деятельность с преподавательской (педагогиче-
ской).

Summary: In this article we learn the problems that apear in the process of self-realization in to-
day’s youth. Social and cultural factors that influence on the process self-realization were identified. 
In particular, we are analyze the features of professional self-realization of young scientists in the 
modern education system, who combine scientific activities and teaching.

Постановка проблеми. Досліджен-
ня процесу самореалізації особистості 
в умовах сучасного трансформовано-
го суспільства обумовлене потребою в 
ефективній адаптації до змін соціально-
го середовища, а з іншої сторони – по-
требою суспільства в найбільш повній 
актуалізації і розкритті творчого потен-
ціалу громадян. 

Однак самовизначення і самореалі-
зація молодої людини в нестабільному 
суспільстві ускладнюється тим, що вона 
стикається з безліччю проблем – як ма-
теріального, так і особистісного харак-
теру, а от досвіду для їх вирішення їй 
бракує. Сучасне українське суспільство 
з кожним днем висуває все більш висо-
кі вимоги до самостійності, ініціативи 
та відповідальності кожного учасника 
суспільного процесу. І хоч останнім ча-
сом в Україні ухвалено чимало законів 
і постанов, розроблено цілу низку кон-
цепцій і державних програм підтримки 
молоді, усе ж з прикрістю доводиться 

констатувати, що більшість із них мають 
декларативний характер і, на жаль, не 
вирішують проблеми молодої людини, 
навіть основні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Самореалізацію особистості як 
цілісний процес становлення людини 
на своєму життєвому шляху почали до-
сліджувати такі гуманістичні психологи, 
як А. Маслоу, який ототожнював дане 
поняття з терміном «самоактуалізація». 
Також свій внесок у дослідження само-
реалізації, як основної умови і характе-
ристики досягнення зрілості, здійснили 
такі гуманісти, як К. Роджрес, Г. Олпорт, 
Е. Фромм.

В ряду сучасних вітчизняних дослі-
джень, присвячених феномену саморе-
алізації особистості, знаходяться праці 
І. Крупнова, С. Кудінова, які розробили 
полісистемну модель самореалізації.

Також дослідники процесу і феноме-
на самореалізації в соціогуманітарних 
дисциплінах (Д.А. Леонтьєв, Р.А. Зобов, 
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Л.Є. Климова, Ю.Г. Волков, В.С. Полі-
карпов, Л.А. Коростильова, М.С. Іванов 
та ін.) відзначають в своїх визначеннях 
звʼязок самореалізації з творчістю.

Постановка завдання. Дослідити 
проблеми самореалізації молодих уче-
них та обґрунтувати необхідність роз-
робки спеціальної тренінгової програми 
з метою сприяння самореалізації. 

Виклад основного матеріалу. У пері-
од молодості людина переживає важли-
вий етап сімейної і позасімейної соціа-
лізації, процес становлення особистості, 
навчання, засвоєння цінностей, норм, 
установок зразків поведінки, прийнятих 
у даному суспільстві. Разом з тим, моло-
да людина стикається із рядом проблем 
на шляху до власної самореалізації, яка 
помилково розуміється нинішньою сві-
домістю як досягнення матеріального 
добробуту [4]. Однак сучасні дослідни-
ки проблем сучасного суспільства ствер-
джують, що самореалізація особистості 
є однією з найвищих духовних потреб, 
яка спрямовує людину на реалізацію са-
мої себе, своїх здібностей, на постійне 
нарощування своїх можливостей, під-
вищення ефективності своєї діяльності. 
Ми розуміємо самореалізацію як процес 
самоствердження власного «Я», який 
передбачає самоактуалізацію, самопіз-
нання, самоосвіту і самовиховання. При 
чому, творчості у системі самореалізації 
є однією з найбільш важливих умов для 
успішного процесу останньої.

Так, молодь стикається із тим, що 
не в змозі реалізувати власний освітній 
потенціал у зв’язку із невідповідністю 
між системою освіти і потребами ринку 
праці. Крім цього, існує ряд соціальних 
проблем українського суспільства, які 
на думку української молоді заважають 
самореалізації, а саме безробіття, зрос-
тання цін, низький рівень заробітної 
плати, загальне зниження рівня життя, 

зростання злочинності, зубожіння насе-
лення, наркоманія, СНІД. Також, згідно 
з опитуванням української молоді, до 
числа тривожних тенденцій відносить-
ся падіння престижу загальної та про-
фесійно-технічної освіти; збільшення 
числа молоді, що починає трудову діяль-
ність із низьким рівнем освіти; орієнта-
ція багатьох ланок освіти на «потокове» 
відтворення робітників, службовців і 
спеціалістів без урахування вимог спо-
живачів [7]. 

Специфіка і труднощі вивчення про-
блеми самореалізації молоді визна-
чається зростанням опосередкування 
соціальної реалізації молодої людини 
соціокультурними факторами. До того 
ж, на думку дослідниці Ю. Пасовець, 
в умовах кардинальної трансформації 
суспільства молодь в силу своїх віко-
вих особливостей виявляється найбільш 
динамічною і вразливою до зовнішніх 
впливів соціальною групою [5]. 

Результати дослідження Ю. Пасо-
вець показали, що в якості найважливі-
ших мотиваційно-смислових механізмів 
самореалізації сучасної молоді висту-
пають цінності цікавої роботи, мате-
ріальної забезпеченості, міцної сім’ї і 
впевненості у власних силах. Також до 
важливих цінностей молодь відносить 
активне діяльне життя, інтелектуальний 
розвиток як можливість освіти та само-
освіти, здоров’я, суспільне визнання. 
Значущими формами самореалізації 
молоді є такі форми, як досягнення со-
ціального статусу, накопичення фінансо-
вих, матеріальних цінностей, залучення 
до інформації, безперервний пошук. 

Крім цього, у роботі Ю. Пасовець за-
значає, що сучасна молодь переосмис-
лює значення творчості для самореалі-
зації особистості. Якщо для попередніх 
поколінь молоді творча самореалізація 
розумілася як самоціль, то сучасна мо-
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лодь розуміє творчість як універсальний 
і продуктивний засіб реалізації інших 
цінностей [5]. 

Вивчення ряду культурних устано-
вок дослідницею виявило прагнення та 
готовність молоді бути суб’єктом само-
реалізації: продуктивно використову-
вати надані суспільством можливості 
для самореалізації, долати перешкоди, 
що виникають на шляху самоздійснен-
ня, активно розвивати свій особистіс-
ний потенціал. Негативною тенденцією 
особистісного розвитку молоді висту-
пає відсутність ідеалів самореалізації у 
більшій частині молодих людей. Даний 
факт свідчить про домінування механіз-
му відчуження в зовнішньому плані, що 
порушує оптимальне співвідношення 
механізмів ідентифікації і відчуження в 
процесі самореалізації особистості [5].

Якщо говорити про самореалізацію 
науковців, то сучасному вченому необ-
хідно вміти поєднувати у своїй роботі 
педагогічну і науково-дослідну діяль-
ність. Це складне завдання, адже обидва 
названих видів діяльності мають різну 
специфіку і вимагають певних здібнос-
тей, знань і умінь. Таким чином, одним 
із важливих завдань виступає встанов-
лення раціонального співвідношення 
між викладацькою та дослідницькою ді-
яльністю. 

Аналіз науково-дослідницької діяль-
ності показує, що людина реалізує в ній 
такі якості, як самостійність і організо-
ваність, інтелект і пізнавальні здібності, 
компетентність і професіоналізм, і цілий 
ряд інших, не менш важливих якостей. 
Наукове дослідження є важкою працею і 
є діяльністю, що включає в себе дві сто-
рони: творчу і організаційну. Відомо, що 
наукова діяльність відноситься до твор-
чої, однак особлива складність її полягає 
в тому, що, поряд з несвідомими проце-
сами, в роботі вченого величезну роль 

грають цілеспрямованість і усвідом-
леність виконуваних ним дій в процесі 
дослідження. Організованість і ціле-
спрямованість – характерні особливості 
наукового дослідження, від яких зале-
жить його якість і ефективність. Педа-
гогічна науково-дослідницька діяльність 
ґрунтується на фактах, що допускають 
їх емпіричну перевірку, характеризу-
ється цілеспрямованістю, систематич-
ністю, взаємозв’язком всіх елементів, 
процедур і методів. Це завжди складна, 
цілеспрямована аналітико-синтетична 
діяльність, що має поетапний характер.

С. Свідерська зазначає, що науковець-
викладач виконує ряд завдань, що вклю-
чають в себе впровадження результатів 
науково-дослідної діяльності в освітній 
процес; організацію науково-дослід-
ницької діяльності учнів; розробку ла-
бораторних практикумів, що базуються 
на сучасних наукових досягненнях; ін-
формування студентів при проведенні 
практик про наукові досягнення кафедр 
і підрозділів; розробку індивідуальних 
лабораторних робіт і науково-дослідних 
завдань які навчаються; використан-
ня своєї інтелектуальної власності при 
організації навчально-наукової роботи 
учнів. Вкрай важливо відзначити, що, 
займаючись науково-дослідницькою ді-
яльністю, педагог не тільки виконує пе-
рераховані вище завдання, а й набуває 
величезний потенціал для власного роз-
витку і самореалізації [6]. 

На думку І. Гвоздкової, викладач-до-
слідник повинен вміти: проектувати 
педагогічне дослідження; здійснювати 
дослідницьку діяльність; володіти мето-
дами педагогічного дослідження; аналі-
зувати результати дослідницької діяль-
ності; вести необхідну документацію з 
питань дослідницької діяльності [3]. Для 
здійснення такої діяльності викладачеві 
необхідно володіти певними якостями 
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особистості: інтересом до дослідниць-
кої діяльності, активною дослідницькою 
позицією, переконаністю в соціальній 
значущості дослідницької діяльності, 
критичністю мислення, комунікативніс-
тю, прагненням до самовдосконалення 
і працездатністю. Серед дослідницьких 
умінь вчений-педагог С. Бризгалова [1] 
виділяє науково-інформаційні, методо-
логічні, теоретичні, емпіричні, письмо-
во-мовні та комунікативно-мовленнєві 
вміння. До науково-дослідних знань 
педагога відносяться: знання основ на-
уково-дослідних діяльності; знання на-
укової термінології; знання планування, 
техніки, методів і способів організації 
наукової діяльності; знання принципів 
науково-дослідницької діяльності; зна-
ння досвіду дослідницької діяльності 
інших людей; знання методів і прийомів 
отримання та обробки інформації; зна-
ння інформаційних технологій; знання 
досліджуваних проблем; знання цілей і 
завдань наукового дослідження; знання 
етапів наукової діяльності; знання вимог 
до оформлення результатів досліджен-
ня; знання критеріїв оцінки результатів 
дослідження.

Таким чином, самореалізація тісно 
повʼязана з професійною сферою, зо-
крема професійним самовизначенням. У 
підтвердження цього, Ю. Владимирова 
здійснила дослідження, в результаті яко-
го виявила кореляцію між характерис-
тиками самореалізації та показниками 
професійної ідентичності респонден-
тів. Так, наприклад, встановлено прямі 
взаємозв’язки між показниками профе-
сійної ідентичності та такими характе-
ристиками самореалізації, як активність, 
оптимістичність, інтернальність, задо-
воленість теперішнім. Це свідчить про 
схильність активних, оптимістичних, 
інтернальних, задоволених теперішнім 
людей більш високо оцінювати свою 

професійну ідентичність. Ю. Владими-
рова припускає, що даний набір якостей 
дійсно позитивно позначається на якос-
ті самої професійної діяльності, оцінці 
респондентом свого місця в ній і, як на-
слідок, високою ідентичності [2]. 

Також дослідниця виявила, що осо-
бистісно значимі цілі є несумісними з 
високою професійною ідентичністю з 
тієї причини, що респонденти в меншій 
мірі схильні розглядати свою поточну 
діяльність як спосіб самореалізації, і 
в більшій мірі – як одну із етапів сво-
го карʼєрного або фінансового розви-
тку. Особистісні барʼєри, теж несумісні 
з професійною ідентичністю, тому що 
для повної реалізації респонденту до-
ведеться переступати через власні пси-
хічні особливості [2]. Також дослідниця 
розглянула професійну і особистісну 
самореалізацію, а також описала їх 
взаємозв’язок. Встановлено, що спря-
мованість на предметну, ділову сферу є 
важливим показником гармонійного по-
єднання кар’єрного зростання (який ото-
тожнюється з професійною самореаліза-
цією) і здобуття людиною сенсу життя. 

Висновки. Отже, процес самовизна-
чення і самореалізації молодої людини 
в нестабільному суспільстві усклад-
няється тим, що вона стикається з без-
ліччю проблем – як матеріального, так 
і особистісного характеру, а от досвіду 
для їх вирішення їй бракує. Цікаво, що 
самореалізація особистості в сучасно-
му суспільстві для кожного окремого 
громадянина означає тільки досягнення 
матеріального добробуту, припускаючи, 
можна сказати, що у суспільстві перева-
жає професійна самореалізація. Однак 
самореалізація особистості є однією з 
найвищих духовних потреб, яка спря-
мовує людину на реалізацію самої себе, 
своїх здібностей, на постійне нарощу-
вання своїх можливостей, підвищення 
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ефективності своєї діяльності. Крім цьо-
го, якщо говорити про самореалізацію 
саме молодих учених, то ми виявили 
ряд якостей, які людина демонструє у 

ході процесу самореалізації, а саме са-
мостійність і організованість, інтелект 
і пізнавальні здібності, компетентність і 
професіоналізм.
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ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ 
РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА СЕРЕД УЧНІВ ПТНЗ

Анотація: У статті розглянуто основні концептуальні підходи до проблеми лідерства як 
соціального явища, окреслено основні ознаки поняття «лідер» і «лідерські якості», показана 
доцільність розвитку лідерських якостей в учнів професійно-технічних навчальних закладів 
(ПТНЗ). Визначено групи психолого-управлінських, психолого-педагогічних та індивідуально-
психологічних умов розвитку лідерських якостей учнів ПТНЗ з урахуванням специфіки його 
діяльності; висвітлено особливості виховання лідерських якостей в умовах ПТНЗ.

Аннотация: В статье рассмотрены основные концептуальные подходы к проблеме лидер-
ства как социального явления, определены основные признаки понятия «лидер» и «лидерские 
качества», показана целесообразность развития лидерских качеств у учащихся профессио-
нально-технических учебных заведений (ПТУ). Определены группы психолого-управленче-
ских, психолого-педагогических и индивидуально-психологических условий развития лидер-
ских качеств учащихся ПТУ с учетом специфики его деятельности; освещены особенности 
воспитания лидерских качеств в условиях ПТУ.

Summary: The article reviews the main conceptual approaches to leadership as a social phe-
nomenon, outlined the main features of the concept of "leader" and "leadership", the expediency 
of leadership development in vocational education. Defined groups psycho-management, psycho-
logical, pedagogical and psychological conditions of individual leadership development vocational 
students specific to its activities; the peculiarities of education leadership in terms of vocational 
schools.

Постановка проблеми. Ефектив-
ність діяльності сучасного фахівця в 
ринкових умовах значною мірою зале-
жить від сформованості його особис-
тісних характеристик, що визначають 
потенційні можливості в досягненні 
успіху, адекватну поведінку в мінливих 
умовах сьогодення, забезпечують упев-
неність у собі, гармонію з собою і ото-
чуючим світом, іншими словами, його 
конкурентоздатність.

Професійно-технічна освіта забез-
печує здобуття громадянами професії 
відповідно до їх покликань, інтересів, 
здібностей і здобувається у професійно-
технічних навчальних закладах. У За-
коні України «Про професійно-технічну 
освіту» вона визначається як складова 
системи освіти України, що є комплек-
сом педагогічних і організаційно-управ-
лінських заходів, які спрямовані на за-

безпечення та оволодіння громадянами 
знаннями, уміннями і навичками в обра-
ній ними галузі професійної діяльності, 
розвиток компетентності та професіона-
лізму, виховання загальної і професійної 
культури [1]. Реформи в сфері вищої та 
середньої освіти, які впроваджуються на 
сучасному етапі, оминають сферу про-
фесійно-технічної освіти, окрім різких 
скорочень, закриття, злиття, об’єднання 
чи приєднання ПТНЗ та переведення до 
місцевих бюджетів.

Соціальна значимість процесу профе-
сійного становлення особистості та роз-
витку лідерських якостей, в умовах на-
вчання в ПТНЗ та набуття нею соціальної 
зрілості, не може бути успішною без ура-
хування чинних психолого-педагогічних 
знань, психологічних механізмів про-
фесійного становлення. Взаємозв’язок 
особистісних рис, властивостей та соці-
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альних умов життєдіяльності дозволяє 
кожному учню посісти певне місце, на-
бути свого статусу в колективі. Особливо 
важливою ця проблема стає у підлітко-
вому та юнацькому віці, в якому, власне, 
і знаходяться учні ПТНЗ. Цінності, які 
формують глибинний фундамент соці-
ально-значущої діяльності в юнацькому 
віці, утворюють внутрішньо-групові пе-
реваги і визнання будь-кого з членів гру-
пи за лідерськими ознаками [3].

Актуальність проблеми розвитку лі-
дерства у педагогічній та віковій пси-
хології, визначається невідповідністю 
рівня її розробки потребам сьогодення, 
а саме реформування ПТО. Тому дослі-
дження закономірностей, механізмів та 
процесуальних характеристик лідерства 
в ПТНЗ є важливим для корекції міжо-
собистісних відносин учнів та психоло-
гічного розвитку їх лідерських якостей. 
Своєрідність навчальної групи ПТНЗ по-
лягає в тому, що вона є проміжною лан-
кою між шкільним класом і виробничим 
колективом. До структури її діяльності 
входять два види: навчальна і виробни-
ча. Така суспільно-корисна діяльність в 
цих умовах має свої особливості. Орга-
нічне поєднання навчання та виробничої 
практики на підприємстві надає широкі 
можливості для міжособистісного спіл-
кування і розвитку лідерських якостей 
учнів. Учні в групах ПТНЗ виховують-
ся, розвиваються, навчаються і супрово-
джуються адміністрацією навчального 
закладу та інженерно-педагогічним ко-
лективом (ІПК) ПТНЗ.

Інженерно-педагогічний колектив 
(ІПК) ПТНЗ – це дві великі категорії ін-
женерно-педагогічних працівників:

1. Майстри виробничого навчання 
(в/н) – займаються практичним (вироб-
ничим) навчанням учнів.

2. Викладачі, що здійснюють теоре-
тичне навчання і поділяються на:

а) викладачів спеціальних дисциплін;
б) викладачів загальнотехнічних дис-

циплін;
У роботах Н. Ничкало стверджується, 

що проблема побудови програм профе-
сійної підготовки, якими зараз займаєть-
ся система професійно-технічної освіти, 
має психолого-педагогічний характер. 
Її вирішення спрямовано на врахування 
відмінностей учнів, їх індивідуальних 
якостей, розвитку лідерства [5].

Аналіз наукових досліджень пробле-
ми. Визначено концептуальні положен-
ня щодо розвитку соціальних груп і ко-
лективів (В. Зацепіним, С. Лазинським), 
феномен лідерства в них (Є. Андреєвим 
В. Давидовим, О. Запорожцем, О. Кузь-
міним). Досліджували особливості роз-
витку лідерських якостей: у старшоклас-
ників (Ш. Бюлер, Е. Еріксон, Є. Головаха, 
І. Нікітіна); вивчали розвиток лідерських 
якостей у студентів (А. Липкін, Д. Ніко-
ленко, Л. Проколієнко), формування лі-
дерських якостей на основі інноваційних 
методів навчання (Л. Кайдалова, Н. Що- 
кіна), вивчали лідерство в організаціях, 
аналізували основні підходи та важли-
вість їх застосування в системі вищої 
освіти (Л Карамушка, Т.Фелькель).

Процес формування лідерських якос-
тей досліджували такі вітчизняні автори 
(Д. Алфімов, О. Косечук, Н. Марахов-
ська, А. Петровський), зарубіжні (О. Ах-
мін, Т. Вежевич, Я. Морено, Т. Ньюком, 
Ф. Фідлер, П. Херсі, Г. Хоманс).

Розвиток групової динаміки в пси-
хології малих груп пов’язаний, перш за 
все, з ім’ям К. Левіна. Ще у 1939 році 
він прийшов до висновку, що кожен 
член групи визнає свою залежність від 
інших членів. У нашій державі перші 
дослідження лідерства було проведено у 
20-30-х роках минулого століття. Вони, 
в основному, торкалися лідерства у ди-
тячих колективах.
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У сучасній науці, за наявності спіль-
ності вихідних позицій, лідерство ха-
рактеризується неоднозначно. Можна 
визначити наступні основні підходи до 
його трактування.

Б. Паригін трактує лідерство як один 
з процесів організації та управління ма-
лої соціальної групи, який сприяє досяг-
ненню групових цілей в оптимальний 
термін і з оптимальним ефектом [10].  
Н. Алексєєва, С. Багреців, І. Бех, Дж. Террі  
визначають лідерство як вплив на гру-
пу, що спонукає її членів до досягнення 
спільної мети. І. Валер, Ф. Массарик, 
Р.Таннекебаром трактують лідерство як 
міжособистісну взаємодію, яка виявля-
ється в конкретній ситуації за допомо-
гою комунікативного процесу і спрямо-
вана на досягнення цілей. О. Зайцева, 
Р.Кричевський під лідерством розумі-
ють явище активного провідного впливу 
особистості – члена групи – на групу в 
цілому в напрямку виконання групових 
завдань [9].

С. Калашнікова визначає лідерство, як 
соціально-психологічний феномен, який 
пов’язаний з динамічними процесами 
у малій групі, що характеризує відно-
шення домінування і підпорядкованості. 
Ефективне лідерство сприяє досягнен-
ню групових цілей в оптимальні термі-
ни з максимальним ефектом. Лідерство 
є результатом дії як об’єктивних чинни-
ків (мети і завдань групи в конкретній 
ситуації), так і суб’єктивних (потреб, 
інтересів, індивідуально-психологічних 
особливостей членів групи), а також, дії 
лідера, як ініціатора й організатора гру-
пової діяльності [6].

Н. Жеребова визначає лідерство, як 
соціально психологічне явище, що існує 
в усіх людських суспільствах. При цьо-
му автор підкреслює, що коріння цього 
явища потрібно шукати у взаємодії зо-
внішніх умов з психікою людини. У су-

часних умовах лідерство засновано не 
на традиціях, а логічно випливає із пси-
хології сучасної людини, хоча основний 
принцип – принцип переваги – зберіга-
ється [18].

Лідерство – закономірне соціальне 
явище, яке наймасовіше проявляється у 
групах поза групами лідерства практич-
но не існує, про що й Ви пишете нижче. 
Серед членів будь-якого колективу за-
вжди знаходяться особистості, які ви-
являють вищий, у порівнянні з іншими 
його членами, рівень активності, вони 
більше поінформовані, мають добрі ор-
ганізаторські здібності, швидко завойо-
вують авторитет, уміють скерувати групу 
на виконання спільного завдання. Однак 
лідерство необхідно розглядати як гру-
пове явище: лідер не може існувати на-
одинці, він завжди існує як елемент гру-
пової структури, а лідерство є системою 
відносин у цій структурі. Варто також 
зауважити, що існує взаємовплив та вза-
ємовиховання у системі «особистість –  
група». Тобто лідер в межах однієї гру-
пи необов’язково стане авторитетом в 
іншій соціальній групі. Юнацький вік 
створює певні передумови для успіш-
ного розвитку соціальної креативності 
і лідерських здібностей, адже особли-
вості цієї вікової категорії визначаються 
конкретними соціальними обставинами, 
насамперед – зміною місця дитини в 
суспільстві, зміною її позиції при всту-
пі в нові відносини зі світом дорослих, 
світом їх цінностей, що визначає новий 
зміст її свідомості [4].

Лідерство – це відносини вчителя 
й учня . Вчитель-лідер передає своєму 
оточенню знання, моральні цінності. 
Особисті якості лідера – зразок для на-
слідування, предмет поваги. Тому мо-
ральне обличчя лідера привертає увагу і 
відіграє неабияку роль в його успіху або 
невдачі. В інформаційному суспільстві 
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дедалі важче приховати дефекти особис-
тості лідера і, навпаки, легше показати 
його переваги [6].

Узагальнивши різні визначення, під 
лідерством ми розуміємо комплексне, 
відносно стійке, динамічне особис-
тісне утворення, що характеризується 
певною системою ставлень людини до 
людей та до самої себе. Зовнішньо воно 
виявляється у лідерській поведінці і ді-
яльності. Внутрішньо лідерська пози-
ція зумовлюється системою установок, 
цілей і цінностей, відображає характер 
потреб, мотивів і переконань, які фор-
мують лідера.

Узагальнивши визначення лідерства 
важливо додатково охарактеризувати лі-
дера з позиції різних дослідників, так: 
Д.Алфімов характеризує «eфективного 
лідера» – як члена групи, який має зна-
чний вплив на думку та поведінку інших 
учасників групи, планує, організовує, 
контролює діяльність підлеглих задля 
розв’язання завдань поставлених перед 
групою передаючи їм своє бачення май-
бутнього й допомагаючи їм адаптува-
тись [2].

О. Єршов характеризує лідера як 
члена групи, який має необхідні орга-
нізаторські здібності, посідає централь-
не місце в структурі міжособистісних 
стосунків, заохочує своїм прикладом, 
організацією і управлінням групою для 
досягнення групових цілей найкращим 
способом[5].

Р. Кричевський характеризує лідера 
як члена групи, який ідентифікується з 
найбільшим набором групових ціннос-
тей, володіє найбільшим впливом, що 
виявляється в процесі взаємодії[9].

А. Кузьмінський, В. Омеляненко ви-
значають, що лідер – це член колективу, 
який у важливих ситуаціях здатний по-
мітно впливати на поведінку членів ко-
лективу, виявляти ініціативу в діях, бра-

ти на себе відповідальність за діяльність 
колективу [7].

Б.П аригін розділяє лідерів за трьома 
ознаками:

1) змістом діяльності (лідер-натхнен-
ник, лідер-виконавець, діловий лідер);

2) характером діяльності (універсаль-
ний, ситуативний);

3) за стилем лідерства ( авторитар-
ний, демократичний)[10].

В. Ягоднікова характеризує лідера, як 
члена групи, за яким вона визначає пере-
вагу в статусі та надає право приймати 
рішення у важливих для неї ситуаціях; 
індивід здатний виконувати основну 
роль в організації спільної діяльності і 
регулювання взаємостосунків в групі; 
людина , яка завдяки своїм особистіс-
ним якостям, впливає на членів соціаль-
ної групи [20].

Лідер – це особистість, за якою всі 
інші члени групи визнають право брати 
на себе найвідповідальніші рішення, які 
торкаються їхніх інтересів, і визначають 
напрямок та характер діяльності всієї 
групи. Ефективна діяльність групи, на-
самперед, залежить від того, які стосун-
ки сформуються між лідером та групою 
[8]. Знаючи про реально сформовані 
міжособистісні відносини в групі, пе-
дагог та майстер виробничого навчання 
набуває можливості зорієнтувати їх у по-
трібному йому напрямку. З іншого боку, 
відповідно до своїх ділових та особис-
тісних якостей, лідер групи спроможний 
допомогти педагогові чи майстрові у на-
вчально-виховному процесі. Отже, до-
слідження загальної картини структури 
і динаміки розвитку навчальної групи не 
може бути продуктивним без чітких уяв-
лень про основні соціально-психологіч-
ні характеристики лідерів.

З огляду на широку характеристику 
визначень різних авторів можна виділи-
ти основні ознаки поняття «лідер»:
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1) Приналежність до групи: лідер є 
членом групи.

2) Cтатус у групі: лідер користується 
авторитетом, у нього високий статус.

3) Збіг ціннісних орієнтацій; норми і 
ціннісні орієнтації лідера і групи збіга-
ються, лідер відзеркалює і виражає ін-
тереси групи.

4) Впливовість лідера на групу, вплив 
на поведінку інших членів з боку лідера, 
організації і управління групою у проце-
сі досягнення групових цілей.

Важливо розділити лідерські якості 
на блоки, що необхідно розвивати в умо-
ва ПТНЗ: комунікативно-організаційні, 
емоційно-вольові, мисленнєві, особис-
тісні та виділити мотиваційний компо-
нент.

Комунікативно-організаційні лідер-
ські якості, що проявляються в учнів 
ПТНЗ: комунікабельність, тактовність, 
емпативність, енергійність, ініціатив-
ність, здатність вислухати чужу думку, 
чесність, самостійність, вміння пра-
вильно пояснити завдання та перевірити 
його виконання.

Емоційно-вольові: цілеспрямова-
ність, наполегливість, впевненість в 
собі, рішучість, урівноваженість, стре-
состійкість, вимогливість.

Особистісні: активність, відповідаль-
ність, обов’язковість, почуття гумору, 
оптимістичність, прагнення до само-
вдосконалення, ризикованість.

Мисленнєві: логічність, креативність, 
творче мислення, проникливість, освіче-
ність, критичність, розсудливість, здат-
ність до прогнозування та узагальнення. 

Обов’язковим є мотиваційний ком-
понент, що проявляється у потребі до 
досягненні успіху, прагненням до само-
ствердження та самореалізації. 

Розвиток лідерських якостей серед 
учнів ПТНЗ зумовлено специфікою на-
вчальних закладів, а саме: особливістю 

контингенту учнів, професійним прин-
ципом формування навчальних груп 
(на відміну від територіально-вікового 
принципу комплектування класів се-
редньої загальноосвітньої школи), як 
наслідок: через територіальну відда-
леність місця навчання і місця прожи-
вання, часом, складністю встановлення 
контактів з родиною учня. У результаті 
цього мають місце: дефіцит інформації 
про умови проживання учня, методи 
виховання; відсутність спілкування з 
родиною під час проживанні в гурто-
житку.

При вступі в ПТНЗ учні часто орієн-
туються на: 

– найближче розташований від бу-
динку навчальний заклад;

– на друзів, що навчаються в ПТНЗ;
– після закінчення навчання, завдяки 

отриманій професії можна улаштувати-
ся на підприємство, де працюють батьки 
чи родичі, які домовляться про гарне ро-
боче місце і т.д.) Негативним наслідком 
буде відсутність інтересу до професії, 
бажання опанувати саме цю професію, 
не пов’язування з нею подальших жит-
тєвих планів. У результаті цього за три 
роки навчання може виникнути не тіль-
ки стійка байдужність до навчання, але і 
до праці взагалі.

На навчання в ПТНЗ найчастіше при-
ходять учні, інтереси яких у школі не 
проявилися чи не були виявлені їх учи-
телями. В результаті соціалізація даної 
частини контингенту учнів ускладнена 
тим, що не змогла закінчитися в школі й 
надалі ускладнюється в ПТНЗ, тому що 
відсутність стійких інтересів унемож-
ливлює протікання процесу входжен-
ня в суспільство соціально значимими 
шляхами. Дана категорія учнів, за умо-
ви відсутності в них інтересу й успіхів 
у навчанні, вирізняється асоціальною 
поведінкою, так як таку поведінку вони 
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нерідко розглядають як єдино можливий 
спосіб соціалізації.

Часто серед учнівського колекти-
ву ПТНЗ зустрічаються учні, з якими 
в школі працювали малокваліфіковані 
вчителі або вчителі, що не вмотивували 
до навчальної діяльності, як наслідок: ці 
учні не можуть, чи не хочуть продовжу-
вати навчання в школі, у багатьох з них 
сформоване стійке негативне відношен-
ня як до навчання, так і до педагогів.

У навчальній групі ПТНЗ навчаються 
учні з різних шкіл, з якими працювали 
вчителі, представники різних наукових 
шкіл, що ускладнює процес виховання. 
В результаті неоднозначного ставлення 
учнів до членів педагогічного колекти-
ву (і до дорослих узагалі), дисципліни, 
товаришів по групі, самих себе, що про-
являється ускладненою адаптацією в 
навчальному закладі, а в подальшому –  
виникають труднощі в навчально-вихов-
ному процесі та трудовій діяльності. 

Одностатевий склад навчальних груп: 
у силу специфіки тієї чи іншої професії, 
проявляється відсутністю спілкування з 
однолітками протилежної статі. 

До особливостей інженерно-педаго-
гічного колективу (ІПК) можна віднести:

1) наявність у ІПК працівників які 
не мають базової психолого-педагогіч-
ної підготовки поряд із працівниками, 
які мають базову психолого-педагогічну 
підготовку.

2) різний рівень психолого-педаго-
гічної підготовки ІПР (одно-дво місячні 
курси підвищення кваліфікації; індустрі-
ально-педагогічний технікум, коледж; 
інженерно-педагогічний факультет, вуз), 
як наслідок: різний ступінь використан-
ня наукових знань і підходів до освіти і 
виховання учнів ПТНЗ.

3) мимовільне зниження культури 
педагогічного спілкування (можливість 
професійних деформацій), через трива-

лу роботу з контингентом учнів ПТНЗ, 
значну частину якого (у порівнянні з 
загальноосвітньою школою) складають 
учні з відхиленнями в поведінці, як на-
слідок: не всі педагоги можуть бути осо-
бистим прикладом для учнів.

4) відсутність єдиного керівництва 
навчальною групою ПТНЗ: майстер в/н 
та класний керівник. Проявляється не-
злагодженістю дій, що заважає практич-
ній реалізації принципу єдності педаго-
гічних вимог.

Важливо охарактеризувати особли-
вості виховання в умовах ПТНЗ:

1) учні ПТНЗ, у порівнянні зі школя-
рами, більш тривалий час піддаються ці-
леспрямованому педагогічному впливу, 
забезпечувати який в ПТНЗ дозволяє на-
явність 2-3 інженерів-педагогів, що здій-
снюють керівництво однією навчальною 
групою;

2) відмінність у характері навчальної 
праці, в тому, що ПТНЗ є учбово-вироб-
ничою діяльністю, під час якої зростає 
кваліфікація учня від курсу до курсу;

3) виховна робота в ПТНЗ найчастіше 
пов’язана з перевихованням чи з усунен-
ням уже наявних значних деформацій у 
поведінці учнів;

4) необхідність кваліфікованого ви-
ховного впливу трудового колективу, у 
якому учні проходять виробниче навчан-
ня і виробничу практику;

5) наявність загальносоціальних пра-
вил і норм поведінки в професійному се-
редовищі.

Для розвитку лідерства серед учнів 
в ПТНЗ, необхідно створення певних 
умов.

По-перше: психолого-управлінські 
умови, зокрема, вміння адміністрації та 
педагогічного колективу ініціювати пев-
ні події, що будуть сприяти покращенню 
психолого-педагогічного мікроклімату 
в навчальному закладі, готовність до 
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прийняття та виконання нових вимог. 
Йдеться про реформування ПТНЗ, що 
відбуваються на місцевому рівні за ра-
хунок місцевих бюджетів.

Важливим є прагнення керівництва 
ПТНЗ спонукати зростання ініціативи 
«знизу» (не тільки адміністрації, викла-
дачів, а й батьків, учнів).

По-друге: психолого-педагогічні умо-
ви – це здатність класних керівників та 
майстрів виробничого навчання визна-
чати основні, лідерські ролі та функції 
учня в навчальній групі за нових умов. 
Саме лідери, а не слухняні виконавці 
вказівок здатні просувати вперед на-
вчальний та інноваційні процеси.

По третє: індивідуально-психологіч-
ні умови розвитку лідерських якостей 
учнів ПТНЗ, до них можна віднести:

– розвиток здатності учнів приймати 
самостійні рішення та готовність їх від-
стоювати;

– уміння інтегруватися в ряд профе-
сій та розвиватися в їх межах;

– розвиток гнучкості та адаптивності;
– уміння подавати та сприймати нові 

ідеї;
– спроможність до стратегічного мис-

лення та саморозвитку;
– здатність до саморегуляції.
Висновки. Визначено феномен лі-

дерства як закономірного соціального 
явища, що проявляється у групах. Се-
ред членів будь-якого колективу завжди 
знаходяться особистості, які виявляють 
вищий, у порівнянні з іншими його чле-
нами, рівень активності, вони більше 
поінформовані, мають добрі організа-
торські здібності, швидко набувають ав-
торитет, уміють скерувати групу на ви-
конання спільного завдання.

Охарактеризовано основні ознаки по-
няття «лідер»: що проявляється в прина-
лежності до групи, статусі, зумовлених 
збігом ціннісних орієнтацій, вплив на 

поведінку інших членів групи з боку лі-
дера.

Доцільність розвитку лідерських 
якостей учнів ПТНЗ, зумовлена специ-
фікою професійно-технічної освіти, а 
саме: особливістю контингенту учнів, 
професійним принципом формування 
навчальних груп (на відміну від терито-
ріально-вікового принципу комплекту-
вання класів середньої загальноосвіт-
ньої школи), мотивами вступу в ПТНЗ, 
що не повязані з одержанням професії; 
інтересами, які не проявилися в шко-
лі та не були виявлені вчителями; час-
то зустрічаються учні з відхиленнями 
в поведінці; в навчальній групі ПТНЗ 
навчаютьсяі учні, з якими працювали 
вчителі, представники різних наукових 
шкіл; одностатевий склад навчальних 
груп у силу специфіки тієї чи іншої 
професії.

 Розділено лідерські якості на блоки, 
що необхідно розвивати в умовах ПТНЗ: 
комунікативно-організаційні, емоційно-
вольові, мисленнєві, особистісні та ви-
ділено мотиваційний компонент.

 Охарактеризовано інженерно-педа-
гогічний колектив (ІПК) ПТНЗ, що скла-
дає дві великі категорії : майстри ви-
робничого навчання (в/н) – займаються 
практичним (виробничим) навчанням та 
вихованням учнів та викладачі, що здій-
снюють теоретичне навчання.

Визначено групи психолого-управ-
лінських, психолого-педагогічних та ін-
дивідуально-психологічних умов розви-
тку лідерських якостей учнів ПТНЗ.

Перспективи роботи не вичерпується 
теоретичними засадами, та продовжу-
ватимуться в наступному етапі: вияв-
лення учнів, які мають лідерські якості, 
за допомогою психодіагностичних ме-
тодик. Вестиметься робота, що спря-
мована на розвиток лідерських якостей 
учнів ПТНЗ, формування навичок ор-
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ганізаційної діяльності та міжособис-
тісного спілкування. Визначатимуться 
тенденції, що мають реалізовуватися в 
ПТНЗ та механізми роботи з учнями, 

що зумовлюватиме підготовку ініціа-
тивних, самостійних, впевнених, ефек-
тивних та відповідальних працівників в 
сучасних умовах розвитку.
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СУЧАСНІ ФОРМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
В СТРУКТУРІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Анотація: У статті розглянуто основні сучасні форми та засоби дистанційного викладання 
іноземною мовою, досліджено їх принципи реалізації, структуру та кінцевий результат. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные современные формы и средства дистанци-
онного преподавания иностранным языком, исследовано их принципы реализации, структу-
ру и конечный результат. 

Summary: The article deals with basic modern forms and means of remote teaching a foreign 
language, studied their implementation principles, structure and outcome.

Постановка проблеми. Глобалізація 
політичного та економічного життя сус-
пільства, темпи зростання іншомовної 
комунікації володіння іноземною мо-
вою, що забезпечують здатність діяти в 
сучасному інформаційному середовищі, 
отримання професійно значимої інфор-
мації з автентичних джерел, спілкування 
з представниками зарубіжних фірм – є 
неодмінними критеріями оцінки готов-
ності майбутнього здобувача вищої осві-
ти до професійної діяльності. Ось чому 
формування іншомовної комунікатив-
ної компетенції здобувача вищої освіти 
сьогодні є актуальним завданням вищої 
школи. Сучасний компетентнісно-орі-
єнтований підхід в освіті передбачає 
значну автономність у вивченні мови. 
Входження України в європейський еко-
номічний простір, орієнтація політики 
держави на підвищення якості освіти та 
якості життя позначили тенденцію мо-
дернізації всієї системи освіти. У зв’язку 
з введенням нових інформаційних тех-
нологій велику роль в модернізації осві-
ти відіграє дистанційне навчання. Воно 
дозволяє викладачеві і студентам вза-
ємодіяти на відстані і відображає все 
властиві навчальному процесу компо-

ненти (цілі, зміст, методи, організаційні 
форми, засоби навчання), проте реалізу-
ється специфічними засобами інтернет-
технологій або іншими засобами, що пе-
редбачають інтерактивність.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням дослідження сучасних 
форм та методів дистанційної освіти за-
ймалися такі провідні українські науков-
ці-педагоги, як В.Дацюк [2], Ю.Дишлева 
[3], Н.Муліна [6], О.Олійник [7] та інші. 

Мета статті. Дослідження сучас-
них форм викладання іноземної мови у 
структурі дистанційної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Від-
повідно до Положення [1] під дистан-
ційним навчанням розуміється інди-
відуалізований процес набуття знань, 
умінь, навичок і способів пізнавальної 
діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємо-
дії віддалених один від одного учасни-
ків навчального процесу у спеціалізо-
ваному середовищі, яке функціонує на 
базі сучасних психолого-педагогічних 
та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій.

Дистанційне навчання має ряд пере-
ваг. Воно дозволяє:
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– по-перше, знизити витрати на про-
ведення навчання (оренду приміщень, 
поїздки до місця навчання студентів і 
роботи – викладачів); 

– по-друге, навчати велику кількість 
студентів;

– по-третє, підвищити якість навчан-
ня за рахунок застосування сучасних за-
собів, об’ємних електронних бібліотек 
тощо [3, c. 35]. 

Виділяючи основні режими дистан-
ційного навчання – онлайн і оффлайн, 
дослідники відзначають, що навчання 
через Інтернет має гнучкість – студенти 
можуть здобувати освіту в зручний для 
них час і в зручному місці.

Слід зазначити, що дистанційне на-
вчання іноземною мовою не досить по-
ширено використовується українськими 
ВНЗ, хоча ця форма навчання відкриває 
нові можливості для студентів, перш за 
все, можливість спілкуватися з носієм 
мови. На жаль, на сьогоднішній день іс-
нує нестача навчально-методичного за-
безпечення для дистанційного навчання 
іноземною мовою, в тому числі мето-
дичних рекомендацій щодо застосуван-
ня новітніх технологій.

Перспективною формою дистанцій-
ного навчання є інтерактивна взаємо-
дія з учнями за допомогою Skype. Це 
безкоштовне програмне забезпечення 
з закритим кодом, що забезпечує тек-
стовий, голосовий та відеозв’язок через 
Інтернет між комп’ютерами, викорис-
товує технології мереж, а також надає 
платні послуги для дзвінків на мобіль-
ні і стаціонарні телефони. Дана форма 
дистанційного навчання є оптималь-
ною для студентів невеликих віддале-
них міст. У невеликих містах можли-
вість повноцінного використання Skype 
з’явилася тільки в 2008 році у зв’язку 
з появою доступу програми в Інтерне-
ті. В цей час вивчення іноземної мови 

дистанційно ще не було широко поши-
рене, тому викладачі відчували склад-
ність з набором студентів. Але поступо-
во популярність даної форми навчання 
зросла, адже навчання на дому завжди 
користувалося попитом. Як і раніше, 
студенти можуть приходити додому до 
репетитора, але не кожен може собі це 
дозволити, оскільки подолання відста-
ней, особливо в великих містах, таких 
як Київ, займає багато часу. То ж, форма 
дистанційного вивчення іноземної мови 
засобами Skype більшою мірою носить 
характер репетиторства та аж ніяк не 
дистанційної освіти. Саме тому даний 
напрямок потребує перенесення давно 
звичного акценту з репетиторства на 
одну з форм дистанційної освіти. 

Звичайно, навчання в режимі онлайн 
в основному направлено на розвиток 
умінь і навичок усного іноземного спіл-
кування, але викладачеві не слід забу-
вати про формування умінь і навичок 
в таких видах діяльності як читання і 
письмо, а також аудіювання текстів, не 
тільки мови педагога. У процесі дистан-
ційної освіти іноземною мовою з метою 
розвитку умінь і навичок аудіювання до-
цільно підбирати і відправляти студен-
там різні аудіоматеріали, посилання на 
YouTube. При відборі аудіотекста і роз-
робці завдань до них необхідно врахову-
вати наступні фактори:

– по-перше, вибір навчальних мате-
ріалів повинен мати комунікативну до-
цільність, що є основою для моделю-
вання навчальної ситуації і складання 
контрольних завдань для оцінки якості 
умінь слухання і розуміння аудіотексту 
іноземною мовою;

– по-друге, необхідно враховувати 
ступінь реальної комунікативної орієн-
тованості при розробці завдань для мо-
делювання ситуації опосередкованого 
спілкування;
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– по-третє, велике значення має ви-
ховна і освітня цінність пропонованих 
матеріалів. Тексти, пропоновані для 
аудіювання, повинні володіти комуні-
кативною цінністю, відповідати рівню 
мовної підготовки студентів, їх віковим 
особливостям і освітнім інтересам, бути 
професійно-орієнтованими. 

Третьою поширеною формою дис-
танційної освіти можуть виступати 
дистанційні курси, розроблені в сис-
темі дистанційного навчання Moodle. 
Дистанційний курс являє собою пев-
ну систему для взаємодії учасників 
навчального процесу. Як правило, це 
освітній веб-сайт, що складається з де-
кількох сторінок – розділів дисциплі-
ни, що вивчається і інших компонентів 
дистанційного освітнього середовища. 
Дистанційний курс можна розглядати і 
як систему, що забезпечує дидактичний 
цикл і складається з ряду елементів, та-
ких як навчально-методичний комплекс 
(НМК), програмне середовище веб-
сайту, де він розміщується, набір серві-
сів Інтернету тощо. 

НМК дистанційного курсу умовно 
включає наступні блоки:

– організаційний блок: введення (ві-
део, текст), місце знайомства членів 
навчальної групи (форум, соціальна 
мережа), інструкція по використанню 
програмного забезпечення, використо-
вуваного в курсі, керівництво по вивчен-
ню курсу , програма курсу, етикет, анке-
ти вхідні (вихідні);

– теорія;
– навчальна інформація (вона може 

представлятися в різному вигляді: текст 
з графікою, відеолекції в запису, вебіна-
ри, відкриті ресурси Інтернету);

– практикуми: семінари, завдання, ре-
ферати, есе, кейси;

– контроль: тести, підсумковий контр-
ольний захід, портфоліо;

– педагогічне спілкування: наявність 
спеціального місця, наприклад, форуму, 
для консультацій студентів з викладачем;

Дана структура дистанційного курсу 
не є єдино можливою. Кількість блоків 
або розділів курсу, їх послідовність і 
змістовне наповнення можуть змінюва-
тися в залежності від мети, програмного 
забезпечення. 

До основних моделей дистанційного 
навчання, розробленим ще в кінці ми-

Рис. 1. Веб-сторінка дистанційних курсів іноземної мови
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нулого століття і до цих пір не втратили 
своєї актуальності, а навпаки, що одер-
жали подальший розвиток, відносяться:

– модель змішаного навчання, інтегру-
ючого його очну і дистанційну форми;

– модель мережевого навчання;
– модель автономного дистанційного 

навчання;
– модель мережевого навчання і кейс-

технології [6, c. 4].
Для кожної моделі характерні особли-

ві методи, організаційні форми і засоби 
навчання. Відбір і структурування зміс-
ту навчання для конкретного дистанцій-
ного курсу залежать також і від специфі-
ки предмета / дисципліни.

Так, модель змішаного навчання іно-
земним мовам в повній мірі реалізова-
на в системі дистанційного навчання 
«Moodle», використовуваної в Універси-
теті ДФС України (рис. 1).

Основними особливостями дистан-
ційного навчання іноземною мовою є, на 
наш погляд, мережева (віддалена) вза-
ємодія учасників навчального процесу, 
порівняно великий обсяг самостійної 
роботи, що проводиться в режимі just-in-
time, особливий відбір і структурування 
навчального матеріалу, інтерактивність, 
застосування сучасних освітніх техно-
логій тощо. Дистанційне навчання в 
більшій мірі дозволяє використовувати 
ресурси Інтернету, що містять автентич-
ну і актуальну інформацію, наприклад, 
останні події в світі (спортивні, культур-
ні, політичні та ін.), тексти, створювані 
носіями мови (мовлення політичних ді-
ячів на конференціях, семінарах, повідо-
млення провідних телепередач), фільми, 
відеоролики, матеріали електронних бі-
бліотек тощо. Таким чином, значно роз-

ширюється коло навчальних матеріалів, 
окреслених традиційним підручником, 
і тим, прописаних в програмі курсу.  
А отримання актуальної інформації спри-
яє підвищенню мотивації до вивчення 
іноземної мови. Потенційна кількість ін-
дивідуальних освітніх траєкторій в цьому 
випадку виявляється істотно більшою, 
ніж в традиційному навчанні [5, с. 99]. 

Висновки. Таким чином, слід зазна-
чити, що дистанційне навчання сприяє 
реалізації сучасної освітньої парадигми, 
невід’ємними компонентами якої є осо-
бистісно-орієнтоване навчання, індиві-
дуалізація і диференціація навчальної 
діяльності, можливість автономного на-
вчання, самоосвіта і саморозвиток учнів 
[4, с. 76]. Дистанційне навчання також 
є мотивуючим фактором у вивченні 
іноземних мов, сприяє формуванню у 
студентів загальнокультурних і профе-
сійних компетенцій, але в першу чергу – 
іншомовної комунікативної компетенції.

При цьому реалізація дистанційно-
го навчання іноземним мовам у ВНЗ 
ставить перед викладачами завдання 
освоєння і впровадження в навчальний 
процес інформаційно-комунікаційних 
технологій, сучасних освітніх та техніч-
них засобів, а також розробки дистан-
ційних курсів, кожен з яких представляє 
собою особливим чином сконструйова-
ну систему навчання в інтернет-середо-
вищі. Відбір і організація змісту навчан-
ня іноземною мовою в дистанційному 
курсі залежать від мети, вибору моделі 
дистанційного навчання, можливостей 
програмного забезпечення, компетент-
ності педагогічних кадрів та готовності 
учасників освітнього процесу до мере-
жевої взаємодії.
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РОЗПОДІЛ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
У РОЗВИТКУ СИЛИ ТА СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ

Анотація: У статті висвітлено питання розподілу фізичного навантаження у розвитку си-
лових якостей. Визначено поняття сила як рухова здатність людини, проаналізовано прогре-
сивний розвиток силових якостей людини. В якості основних засобів розвитку сили засто-
совуються силові фізичні вправи. Силові здібності виявляються м’язовими напруженнями в 
динамічному та статичному режимах роботи. Поняття «сила» застосовується як одна із кіль-
кісних характеристик довільних рухів людини, які спрямовані на вирішення конкретної рухової 
задачі. Розвиток силових здібностей рекомендовано проводити регулярно.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос расспределения физической нагрузки для 
развития силових качеств. Определено понятие «сила» как двигательная способность че-
ловека. Проанализировано прогрессивное развитие силових качеств человека. В качестве 
основных способов развития силы применяются силовие физические упражнения. Силовые 
способности являються мускульным напряженим в динамическом и статическом режимах 
работы. Понятие «сила» используется как одна из количественных характеристик произволь-
ных движений человека, которые нацелены на решение конкретной двигательной задачи. 
Развитие силовых способностей рекомендуется проводить регулярно.

Summary: The article considers the planning of physical activity in developing power skills. The 
process of physical activity, development the necessity to do various physical training exercises 
throughout the year and the peculiarities of human possibilities in training activity are analyzed. The 
notion «power» as a humans moving ability is defined, the progressive development of the power 
qualities is analyzed. As the main means of power development power physical training is practiced. 
The necessity of regular physical activity is emphasized. 

Вступ. Будь-які рухові дії людини –  
це результат узгодженої діяльності цен-
тральної нервової системи (ЦНС) та пе-
риферійних відділів рухового апарату, 
зокрема, скелетно-мязової системи. В 
ЦНС продукуються імпульси збуджен-
ня, які через мотонейрони та аксони над-
ходять до м’язових волокон. Внаслідок 
цього м’язи напружуються з певною си-
лою, що і дозволяє переміщувати у про-
сторі окремі ланки тіла чи тіло в цілому. 
Від величини і напрямку прикладання 
сили змінюється швидкість і характер 
руху. Таким чином, без прояву м’язової 
сили людина не може виконувати жод-
них жодних рухових дій. Сила є інте-
гральною руховою якістю, від якої у тій 
чи іншій мірі залежить прояв усіх інших 
рухових якостей (спритність, витрива-

лість, тощо). Що розуміється під термі-
ном «сила». В механіці поняття «сила » 
виражає міру взаємодії тіл, причину їх 
руху, механічну характеристику руху (на 
тіло масою m діє сила F). У фізіології під 
силою м’язів розуміють те максимальне 
напруження, яке вони здатні розвину-
ти. Зовнішній прояв напруження м’язів 
(сили) вимірюють у кілограмах. В тео-
рії фізичної культури поняття «сила» 
застосовується як одна із кількісних ха-
рактеристик довільних рухів людини, 
які спрямовані на вирішення конкретної 
рухової задачі. Виходячи з цього мож-
на дати наступне визначення поняття 
«сила»: сила як рухова здатність людини 
[3, с. 10].

У залежності від рухової задачі і ха-
рактеру роботи опорно-рухового апара-



48

№ 11 / 2017 р.
♦

ту, сила, яку повинні проявляти мязи, 
набуває специфічних особливостей. 
Вони стають більш вираженими з рос-
том фізичної підготовленості людини. 
Основними якісно специфічними, для 
різних рухових дій видами прояву сили 
є абсолютна сила, швидкісна сила і ви-
бухова сила. Ряд фахівців до силових 
якостей відносять силову витривалість. 
Проте виходячи з механізму прояву та 
методики розвитку силової витривалос-
ті її доцільно розглядати як один із різ-
новидів витривалості. Слід зауважити, 
що виділення трьох різновидів силових 
якостей людини є досить умовним. Не 
дивлячись на притаманну їм якісну спе-
цифічність, вони, тим не менше, певним 
чином взаємопов’язані як у своєму про-
яві, так і в своєму розвитку. В чистому 
вигляді вони проявляються надзвичайно 
рідко. Частіше вони входять як компо-
ненти у більшість рухових дій людини.

Виклад основного матеріалу. Про-
гресивний розвиток силових якостей 
людини відбувається до 25-30 річного 
віку. При цьому він носить гетерохрон-
ний характер у вікових періодах і темпах 
приросту. Одні вікові періоди характе-
ризуються низькими темпами розвитку 
силових якостей, інші – високими. Роз-
виток сили окремих м’язів та розвиток 
різних видів силових якостей в онтоге-
незі людини має також гетерохронний 
характер. У вікові періоди високих при-
родних темпів приросту відповідних си-
лових якостей, спостерігається і висока 
адаптація організму до тренувальних 
впливів, що пов’язані з їх розвитком і 
навпаки [1, с. 16].

 Загальний розвиток сили м’язів до 
9-10 річного віку у хлопчиків незна-
чний. Віковий період від 9-10 до 16- 
17 років характеризується найбільш ви-
сокими темпами приросту абсолютної 
сили м’язів. У подальшому темпи зрос-

тання сили поступово уповільнюються. 
Максимальних показників абсолютної 
сили люди досягають в середньому у 
25-30 років. Найбільш високі темпи 
приросту абсолютної сили, за показни-
ками дев’яти основних груп скелетних 
м’язів, і у жінок і у чоловіків припада-
ють на вікові періоди від 10 до 11, від 
12 до 14 та від 15 до 17 років. Вікова 
динаміка відносної сили має дещо ін-
ший характер. У 10-11 річному віці від-
носна сила досягає високих показників, 
які, особливо у дівчат, близькі до показ-
ників дорослих жінок. У 12-13 річному 
віці вона стабілізується або навіть зни-
жується внаслідок бурхливого розвитку 
тотальних розмірів і маси тіла. Повтор-
не зростання темпів розвитку віднос-
ної сили припадає на період від 15 до  
17 років. Швидкісно-силові якості ма-
ють найбільш високі темпи приросту 
у дівчат від 10 до 11 років, а у хлопців 
від 10 до 11 та від 13 до 15 років. До 10- 
11 річного віку величини різного прирос-
ту абсолютної сили у дівчаток і хлопчи-
ків майже не відрізняються. Починаючи 
з 12 років м’язова маса у дівчат зростає 
повільніше ніж у хлопців. [5, с. 20].

В якості основних засобів розви-
тку сили застосовуються такі фізичні 
вправи, виконання яких вимагає біль-
шої величини напруження м’язів ніж у 
звичайних умовах їх функціонування.  
Ці вправи називають силовими. При до-
борі силових вправ, для вирішення від-
повідної педагогічної задачі, необхідно 
враховувати їх переважний вплив на роз-
виток певної силової якості, можливість 
забезпечення локального, регіональ-
ного чи загального впливу на опорно– 
м’язовий апарат та можливість точно-
го дозування величини навантаження. 
Вправи з обтяженням масою власного 
тіла широко застосовуються в практи-
ці фізичного виховання та спортивного 
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тренування. Їх популярність обумовлена 
можливістю виконання без спеціально-
го устаткування, практично в будь-яких 
умовах. При їх виконанні порівняно не-
великий ризик перевантажень і травм.

Під силою людини слід розуміти зді-
бність переборювати зовнішній опір або 
протидіяти йому за рахунок м’язових 
зусиль. Силові здібності, які безпосе-
редньо проявляються у величині робо-
чого зусилля, забезпечуються цілісною 
реакцією організму, яка пов’язана з мо-
білізацією психічних якостей, функцій 
моторної, м’язової, вегетативних, гормо-
нальних та інших його систем. Сила ско-
рочень скелетних м’язів пов’язується з 
такими факторами: фізіологічний попе-
речних м’язів, співвідношення червоних 
та білих волокон, кількість включених 
в роботу рухових одиниць, синхрониза-
ція діяльності м’язів-синергистів, своє-
часного включення м’язів-антагоністів. 
Енергетичне забезпечення короткочас-
них зусиль великої потужності здійсню-
ється в основному шляхом алактатного 
анаеробного процесу.з’єднань, та пере-
творення її в енергію механічну можли-
во при високій активності ферментних 
систем, які виступають, зокрема, як ка-
талізатори в процесі утворення АТФ і 
АДФ та визначають потенціал м’язів у 
поповненні АТФ. При довготривалих 
або багаторазових (повторних) зусиллях 
силові можливості спортсмена серед ін-
ших факторів і від кількості енергомате-
ріалів, які знаходяться у м’язах. Силові 
здібності виявляються м’язовими напру-
женнями в динамічному та статичному 
режимах роботи. Динамічний режим має 
три форми: переборюючий (міометрич-
ний), уступаючий (пліометричний) та 
змішаний (реверсивний).Переборююча 
форма динамічного режиму характери-
зується зменшенням довжини м’язів,що 
скорочуються під час виконання робо-

ти по переміщенню тіла та його части-
ни, а також по переміщенню зовнішніх 
об’єктів.Уступаюча форма динамічного 
режиму характеризується подовженням 
м’язів, не дивлячись на розвиток напру-
ження до скорочення. Змішана форма 
динамічного режиму характеризуєть-
ся переходом від уступаючої форми до 
переборюючої та зв’язаною з цим змі-
ною напрямку руху. Статичний режим 
(удержуючий) характеризується повною 
відповідальністю величини, обтяження 
м’язовому напруженню (ізометричний 
режим). М’язи розвивають напруження, 
не змінюючи своєї довжини. Виходячи з 
характеру проявлення зусилля та режиму 
роботи м’язів, виділяють такі, найбільш 
типові для умов спортивної діяльності 
форми (види) силових здібностей: влас-
но-силові, швидкісно-силові та силова 
витривалість. Власно-силові здібності 
(максимальна сила) визначають найвищі 
можливості, які може проявити людина 
при максимальному вільному м’язовому 
напруженні. Цей вид силових здібнос-
тей характеризується тим, що активіза-
ція м’язового напруження стимулюється 
зовнішнім обтяженням (опором). Влас-
но-силові здібності в найбільшій мірі 
виявляються при функціонуванні м’язів 
у статичному режимі, а також з відносно 
повільним скороченням м’язів, які пере-
борюють біляобсяжне обтяження, а та-
кож у випадку м’язових напружень міо-
метричного типу при уступаючій роботі 
м’язів. Швидкісно-силові здібності ви-
значають можливості швидкого розви-
тку м’язових напружень для виконання 
руху з великою швидкістю (швидке пе-
реміщення в просторі тіла, його части-
ни або яких-небудь предметів). Макси-
мальним вираженням даних здібностей 
є так звана вибухова сила, під якою ро-
зуміємо розвиток напружень, близьких 
до максимальних в мінімально короткий 
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час, що характерно для більшості легко-
атлетичних вправ, відштовхування при 
бігу, стрибках, виконання метання важ-
ких легкоатлетичних снарядів. Другим 
вираженням швидкісних здібностей є 
швидкісна сила, яка виявляється в умо-
вах швидкісних рухів проти відносно 
невеликого зовнішнього опору. Як по-
казник вибухової сили використовується 
градієнт сили, тобто швидкість її зрос-
тання, яка визначається як відношення 
максимально проявляючої сили до часу 
її досягнення (абсолютний градієнт) або 
половина максимальної сили, або якої-
небудь її частини (відносний градієнт).

Серед координаційних факторів важ-
ливу роль у виявленні вибухової сили 
грає характер імпульсації мотонейронів 
активних м’язів; частотність їх імпульса-
ції на початку розряду та синхронізації, 
імпульсації різних мотонейронів. Чим 
вища частота імпульсації, тим швидше 
зростає м’язова сила [2, с. 40].

В виявленні вибухової сили дуже 
велику роль грають скорочуючі влас-
тивості м’язів, які у значній мірі зале-
жать від їх композиції, тобто співвідно-
шення швидких та повільних волокон.  
У спортсменів швидкісно-силових ви-
дів швидкі волокна складають основну 
масу м’язів. Енергетичне забезпечення 
вибухових зусиль характеризується ви-
сокою потужністю метаболічних проце-
сів, тобто швидкості визволення енергії 
і поновлення балансу АТФ переважно 
анаеробним шляхом (фосфокреатинкі-
назна реакція). Вибухова сила визначає 
швидкість руху при м’язових напружен-
нях понад 70% від силового потенціалу 
м’язів. У діапазоні від 15--20 до 70% від 
силового потенціалу м’язів швидкість 
руху визначається в основному швидкіс-
ною силою. Характерною особливістю 
виявлення швидкісно-силових здібнос-
тей є балістичний режим роботи м’язів, 

при якому свого максимуму м’язове на-
пруження досягає на початку та в серед-
ині робочої амплітуди, а потім починає 
зменшуватися. Вибуховий балістичний 
тип м’язового напруження характерний 
для рухів, у яких найбільші зусилля до-
кладаються до відносно невеликих об-
тяжень. Вибуховий реактивно-балістич-
ний тип м’язового напруження має ті ж 
особливості, що і вибуховий балістич-
ний, за винятком режиму роботи м’язів. 
Тут чітко виявляється фаза попереднього 
різкого розтягування м’язів, після якого 
вони одразу переходять до переборю-
ючого режиму роботи. Саме такий тип 
м’язового напруження є характерним 
для багатьох легкоатлетичних вправ. 
Робочий ефект при вибуховому реактив-
но-балістичному типі м’язового напру-
ження визначається здібністю м’язів до 
швидкого переключення від уступаючої 
форми скорочень до переборюючої з ви-
користанням пружного потенціалу роз-
тягування для підвищення потужності їх 
подальшого скорочення. Ця специфічна 
властивість м’язів називається реактив-
ною здібністю м ’язів. Поряд з підвищен-
ням ефективності рухів, що виконують-
ся з максимальною потужністю, пружні 
властивості м’язів сприяють підвищен-
ню економічності менш інтенсивних 
рухів (в бігові на довгі та на довгі дис-
танції). Силова витривалість – здібність 
протистояти стомленню, яке викликане 
відносно довготривалими (безперервни-
ми або повторюючими) м’язовими на-
пруженнями. 

Висновки. Отже, в теорії фізичної 
культури поняття «сила» застосовується 
як одна із кількісних характеристик до-
вільних рухів людини, які спрямовані 
на вирішення конкретної рухової задачі.  
У залежності від рухової задачі і харак-
теру роботи опорно-рухового апарату, 
сила, яку повинні проявляти мязи, набу-
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ває специфічних особливостей. Чим біль-
ший опір здатна подолати людина, тим 
вона сильніша і навпаки. Розвиток си-
лових здібностей повинен проводитись 
регулярно, цілорічно, але погодні умови, 
необхідність виконувати різноманітні уч-
бово-виховні задачі, використання про-
тягом року засобів з різних видів спорту 
викликають необхідність враховувати 

особливості і можливості кожного з них. 
Кількість вправ, комплексів та їх спряму-
вання залежать від кількості днів занять 
фізичними вправами протягом тижня. 
При двох-, трьохразових заняттях вправи 
(комплекси) в основному не міняються. При  
4–5 разових заняттях доцільно застосову-
вати комплекси, спрямовані на розвиток 
різних груп м’язів.
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПІДХОДУ 
У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Анотація: Краєзнавчий підхід до ознайомлення учнів молодших класів з природою дає 
можливість реалізувати завдання екологічного виховання формування екологічного мислен-
ня. Значення краєзнавчого принципу полягає у тому що, сюди належить широке залучення 
краєзнавчого матеріалу: вивчення природи, праці людей у тієї місцевості, де живе учень, яко-
го навчають краєзнавчій роботі. Цей принцип дозволяє впливати на духовний розвиток мо-
лодших школярів; вивчати природу внаслідок безперервного спілкування та єднання з нею. 
Також краєзнавчий принцип дозволяє реалізувати такі дидактичні принципи, як перехід від 
близького до далекого, від невідомого до відомого.

Аннотация: Краеведческий подход в процессе ознакомлению учащихся начальных клас-
сов с природой дает возможность реализовать задачи экологического воспитания, формиро-
вание экологического мышления. Значение краеведческого принципа заключается в том что, 
сюда относится широкое привлечение краеведческого материала: изучение природы, труда 
людей в той местности, где живет ученик обучаемого краеведческой работе. Этот принцип 
позволяет влиять на духовное развитие младших школьников; изучать природу вследствие 
непрерывного общения и единения с ней. Также краеведческий принцип позволяет реализо-
вать такие дидактические принципы, как переход от близкого к далекому, от неизвестного к 
известному.

Summary: Local history approach in the process of acquaintance of primary school pupils with 
nature makes it possible to realize the tasks of ecological education, formation of ecological thinking. 
The meaning of local lore principle implementation is in wide involvement of the local lore materials: 
study of the nature, people’s works in the area where the student lives, so student is successfully 
learning the local lore. This principle allows us to affect the spiritual development of primary school 
students to study nature due to endless communication and communion with it. Local lore principle 
is rather comprehensive and there is also opportunity for realization of such didactic principles as 
the transition from the nearest to the further and from known to unknown.

Постановка проблеми. Серед загаль-
них та специфічних принципів навчання 
природознавству слід виділити краєз-
навчий принцип. Його значення полягає 
у тому що, сюди належить широке залу-
чення краєзнавчого матеріалу: вивчення 
природи, праці людей у тієї місцевості, 
де живе учень, якого навчають краєзнав-
чій роботі. Цей принцип дозволяє впли-
вати на духовний розвиток молодших 
школярів; вивчати природу внаслідок 
безперервного спілкування та єднання з 
нею. Також краєзнавчий принцип дозво-

ляє реалізувати такі дидактичні принци-
пи, як перехід від близького до далекого, 
від невідомого до відомого.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Особливо цінною для краєзнавчого на-
вчання і виховання стала пропозиція 
Я. Коменського зобов’язати «кожного 
смертного досконало знати своє земне 
житло, а кожний народ – знати ціну собі 
і своїм сусідам, зрозумівши в результа-
ті вивчення, якою частиною цілого є, де 
розташований, якими багатствами при-
родними і духовними володіє» [1]. 
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Передові ідеї К. Ушинського, Н. Весс- 
ель щодо використання місцевого ма-
теріалу з метою навчання дітей про-
довжували Д. Семенов, П. Белоха,  
М. Овчинников, О. Герд та інші. Широко-
го поширення набула музейна діяльність, 
яка розглядалась як «інструментарій 
для розумового і морального вдоскона-
лення населення». Зокрема С.Ф. Русова 
вважала, що виховання дітей на основі 
вивчення ними духовних і матеріаль-
них скарбів рідного краю є природним 
процесом, що відповідає ментальності 
українців. Вона вказувала на важливість 
пошукового спрямування різних форм 
краєзнавчої роботи, за результатами якої 
обов’язково повинні створюватись му-
зейні експозиції загальнопізнавального 
культурологічного спрямування. 

В цей період на важливість краєзнав-
ства, зокрема розгортання шкільної кра-
єзнавчої роботи вказують С.Л. Рудниць-
кий, П.А. Тутковський, В.О. Геринович, 
М.І. Яворський та багато інших україн-
ських вчених та педагогів.

В історичному контексті проблема 
краєзнавчої освіти позначена думками ве-
ликих мислителів і педагогів (Демокріта, 
Арістотеля, Я.А. Коменського, Г.С. Ско- 
вороди, Ж.-Ж. Руссо, Л.М. Толстого), 
щодо необхідності гармонізації через 
освіту і навчання взаємопов’язаного 
розвитку людини і природи; внеском 
кількох генерацій українського гро-
мадсько-педагогічного сподвижництва 
щодо: поєднання національної ідеї з 
освітою, поширення і впровадження її в 
життя (М.С. Грушевський, М.П. Драго-
манов, М.І. Пирогов, І.І. Срезневський, 
К.Д. Ушинський, Т.Г. Шевченко та інші), 
зокрема в студентських аудиторіях  
(В.Б. Антонович, Н.П. Дашкевич,  
Н.В. Молчановський, Д.І. Багалій,  
М.О. Маркович та інші); українізації 
педагогічної думки і практики освіти  

(Х.Д. Алчевська, М.М. Аркас, Б.Д. Грін-
ченко, С.В. Васильченко, М.О. Корф,  
Т.Г. Лубенець, С.Ф. Русова, С.С. Сіро-
полко, Й.Ю. Федбкович, І.Я. Франко та 
інші).

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Великого значення надав кра-
єзнавству В.О. Сухомлинський. В його 
працях, численних статтях є думки про 
педагогічні функції краєзнавчого мате-
ріалу і дослідництва дітей. Він прагнув, 
щоб усі роки дитинства навколишній 
світ, природа постійно живили свідомість 
учнів яскравими образами, картинами, 
сприйняттями та уявленнями, щоб закони 
мислення діти усвідомлювали як струн-
ку будову, архітектура якої підказана ще 
більш струнким витвором – природою. 
Серед цих законів в наш час особливе 
значення набуває екологічне мислення. 
Його формування передбачено з викорис-
танням краєзнавчого підходу.

Відповідно до державного стандар-
ту початкової освіти для організації ви-
вчення програмованого матеріалу на-
вчального предмета «Природознавство» 
варто використовувати місцевий приро-
дознавчий матеріал, регулярні екскурсії 
у природу, у краєзнавчий або природо-
знавчий музей, будинок природи.

Програма кожного класу передбачає 
ознайомлення з природою рідного краю. 
Зокрема, у першому класі вивчається 
тема «Рідний край» в зміст якої входить 
вивчення природи та представників 
рослин і тварин свого краю. Учні пови-
нні досліджувати особливості природи 
краю. В другому класі ці знання поши-
рюються та пов’язуються з сезонними 
змінами у природі. Учні повинні знати 
перелітних та осілих птахів своєї місце-
вості, уміти скласти характеристику рос-
лин та поведінку тварин своєї місцевості 
відповідно до пори року. Вже в першому 
класі учнів вчать розуміти необхідність 
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захищати рослин і тварин рідного краю. 
В другому класі наводяться приклади 
рослин і тварин свого краю, які занесені 
до Червоної книги України, формується 
поняття про їх значення: цей матеріал 
поглиблюється у третьому класі. Крім 
того, учні повинні знати корисні копали-
ни своєї місцевості. Особливостями кра-
єзнавчого підходу до формування еколо-
гічного мислення у четвертому класі є не 
тільки детальне вивчення характерних 
особливостей представників різних груп 
тварин на прикладі своєї місцевості, але 
і з середовищем їх існуванням. Форму-
ється поняття про необхідність охорони 
рослин і тварин, про правила поведінки в 
природі. Важливе значення у плані фор-
мування екологічного мислення має кра-
єзнавча екскурсія «Різноматність рослин 
і тварин рідного краю». Вона передбачає 
проведення спостережень. До програми 
з природознавства входить вивчення за-
повідних територій рідного краю. Це 
дає можливість формувати необхідний 
екологічний підхід до навчального про-
цесу. Цьому також відповідають дослід-
ницький практикум на тему: «Що можна 
зробити для збереження природи у моє-
му краї» та моделювання ситуації щодо 
збереження і захисту природи.

Ефективність використання краєзнав-
чого матеріалу в початковій школі визна-
чається сукупністю взаємопов’язаних 
дидактичних умов: у процесі добору 
краєзнавчого матеріалу до уроку необ-
хідно дотримуватись критеріїв: на-
уковості, доступності, багатофункці-
ональності, емоційної насиченості та 
особистої значущості для учнів; вико-
ристання краєзнавчих відомостей має 
здійснюватися систематично та ціле-
спрямовано; під час розробки методики 
використання краєзнавчого матеріалу 
необхідно враховувати пізнавальні осо-
бливості молодших школярів, специфіку 

навчальних предметів та спиратись на 
пізнавальну активність учнів. 

Вихідною умовою, що забезпечує 
ефективне використання краєзнавчого 
матеріалу на уроках у початкових кла-
сах, є добір його змісту за сукупністю 
названих критеріїв. Згідно з ними, кра-
єзнавчий матеріал, який учитель планує 
використати на уроці, має бути: науково 
достовірним, перевіреним за кількома 
джерелами; доступним для розуміння 
його молодшими школярами, не пере-
обтяженим зайвою, занадто детальною 
інформацією; співвідноситись із осно-
вним програмовим матеріалом. Так, 
наприклад, добираючи краєзнавчий 
матеріал до уроку «Охорона рослин», 
учителю потрібно подбати не лише про 
достатню кількість пізнавальної інфор-
мації про місцевих рослин (їх будову, 
пристосування до певних та специфіч-
них умов життя, заходи щодо їх охоро-
ни та збереження, детальну інформацію 
про охоронні місця), а й навести яскраві 
приклади того, як людина може внести 
свій вклад у збереження тієї чи іншої.

Організована таким чином пізнаваль-
на діяльність не лише розширює кра-
єзнавчий кругозір учнів, а й виховує у 
них бажання зберігати й охороняти рід-
ну природу. На цю особливість (єдність 
емоційного і пізнавального у навчаль-
ній діяльності школярів) звертав увагу  
В.О. Сухомлинський: «Спостерігаючи 
протягом багатьох років розумову пра-
цю учнів початкових класів, я переко-
нався, що в періоди великого емоційного 
піднесення думка дитини стає особливо 
ясною, а запам’ятовування відбувається 
найінтенсивніше... Думка учня почат-
кових класів невід’ємна від почуттів і 
переживань. Емоційна насиченість про-
цесу навчання, особливо сприймання 
навколишнього світу, – це вимога, що 
висувається законами дитячого мислен-
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ня». Важливе значення має залучення 
учнів до вивчення місцевого матеріалу. 
Вони можуть робити (за власним вибо-
ром) невеликі повідомлення про місцеві 
рослини, тварини; добирати ілюстрації, 
виготовляти малюнки. Ще один шлях – 
вільний вибір учнями місцевих об’єктів 
для спостережень з наступним обгово-
ренням у класі їх результатів; врахуван-
ня учителем змісту і обсягу пізнаваль-
них інтересів учнів.

Ефективність використання місцевого 
матеріалу зросте, якщо він використову-
ється систематично та цілеспрямовано, 
з урахуванням його багатофункціональ-
ності. Систематичність використання 
місцевого матеріалу забезпечується його 
регулярним застосуванням на багатьох 
уроках з природознавства. Причому, 
місцеві відомості, що опрацьовуються, 
мають бути не уривчасті й розрізнені, а 
впорядковані в певну, логічно побудова-
ну, завершену систему. Тобто, почина-
ючи навчальний рік, учитель має чітко 
визначити обсяг краєзнавчих знань та 
вмінь, який необхідно засвоїти учням 
та визначитися з темами уроків на яких 
місцевий матеріал буде використовува-
тися.

Цілеспрямованість процесу викорис-
тання краєзнавчого матеріалу означає 
підпорядкування його меті уроку (на-
вчальній, виховній, розвивальній). При 
цьому потрібно виходити із багатофунк-
ціональності краєзнавчих відомостей, 
зумовленої специфікою їх змісту та різ-
ноплановим пізнавально-виховним на-
вантаженням. Так, місцевий матеріал, 
залучений до уроку, може використову-
ватись для ілюстрації та конкретизації 
основного програмового матеріалу; ак-
туалізації знань учнів, їх чуттєвого до-
свіду; збудження ітересу учнів до нової 
теми; перевірки міцності та усвідомле-
ності знань та вмінь учнів; закріплення 

та поглиблення вивченого матеріалу; 
розвитку самостійності учнів і підви-
щення їх активності зв’язку навчання з 
життям.

Поряд із навчальною місцевий ма-
теріал виконує виховну та розвивальну 
функцію, тобто він сприяє вихованню в 
учнів любові до рідного краю, відпові-
дального, гуманного ставлення до при-
роди і праці людей. Розвивальна функ-
ція місцевого краєзнавчого матеріалу 
полягає в стимулюванні та розвитку піз-
навальних психічних процесів учнів, їх 
мови, спостережливості.

Під час підготовки добираючи зміст 
краєзнавчих місцевих відомостей, необ-
хідно віддавати перевагу конкретним 
фактам, предметам, явищам, які учень 
краще запам’ятає, тому що вони цікаві 
і викликають відповідно емоційний від-
гук. Для того, щоб сформувати в учнів 
правильне уявлення про той чи інший 
краєзнавчий об’єкт, учителю необхідно 
поряд із словесним описом його вико-
ристовувати наочні краєзнавчі посібни-
ки. Це можуть бути гербарії місцевих 
рослин, колекції корисних копалин, що 
добувають у цій місцевості, зразки міс-
цевих ґрунтів, слайди із зображенням із 
зображенням місцевих тварин, рослин, 
краєвидів тощо.

Для ознайомлення краєзнавчого ма-
теріалом рекомендують використовува-
ти різноманітні методи та прийоми на-
вчання. Такі, як розповідь учителя про 
рідний край, бесіда, побудована на кра-
єзнавчій основу читання краєзнавчої лі-
тератури, спостереження над об’єктами 
рідної природи, яке проводять молодші 
школярі; сприймання ілюстративного та 
натурального наочного краєзнавчого ма-
теріалу.

Вчитель визначає способи опрацю-
вання краєзнавчого матеріалу та має 
його місце в структурі уроку. Відомос-
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ті про рідний край використовувати на 
різних етапах уроку. Найчастіше це 
робиться, в процесі викладу основно-
го програмового матеріалу для кон-
кретизації та ілюстрації окремих його 
положень. Наприклад, для формуван-
ня понять «дерева», «кущі», «трави», 
вчитель просить учнів пригадати на-
зви відомих їм місцевих дерев, кущів, 
трав’янистих рослин. Відповіді учнів 
учитель доповнює цікавими відомос-
тями про місцеві рослини та супрово-
джує їх показом гербарію, малюнків, 
ілюстрацій.

Для формування екологічного мис-
лення учня важливе значення має те, що 
до сучасної природничо-наукової освіти 
входить вивчення рідного краю. Це дає 
можливість сформувати поняття рідно-
го краю як довкілля людини. Учні пови-
нні знати та спостерігати природу краю, 
господарську діяльність людей у різні 
пори року, повинні досліджувати еколо-
гічні зміни у рослинному довкіллі, знати 
заповідні місця свого регіону.

Для України надзвичайно важли-
ве значення мають педагогічні праці  
С.Ф. Русової, однією з провідних ідей 
було формування дитини засобами рід-
ної природи. У роботі «Нова школа» 
вона переконливо доводить, що приро-
дознавство можна визнати за першу на-
уку малих дітей. Це джерело найпотріб-
ніших наукових знань, що дисциплінує 
розум, привчає дитину до пильних спо-
стережень, до послідовних висновків. 
Потрібно виховати у дитини почуття 
любові до рідного краю, і це дасть свої 
позитивні результати, коли виховання 
поставлене на національний грунт? «Ми 
можемо любити тільки те, що знаємо, – 
писала С.Ф. Русова, – і треба дати змогу 
дітям побачити хоч найближчі місце-
вості, знати в них кожну річку, озеро, 
острів, тощо, знати рослинність, звірів 

свого краю, чим люди займаються, біля 
чого вони працюють» [2].

Видатний український педагог  
В.О. Сухомлинський кожну подорож у 
природу називав уроком мислення, уро-
ком розвитку розуму, в процесі спілку-
вання з природою дитина нагромаджує 
чуттєві враження. Природа допомагає 
дітям зрозуміти велич людської праці, 
формує емоційну сферу.

Знання історії становлення принци-
пу краєзнавства в початковій школі дає 
можливість грамотно розробляти мето-
ди та форми сучасного ознайомлення з 
довкіллям учнів початкових класів, яки-
ми повинен володіти вчитель.

Протягом всього навчання в почат-
ковій школі на уроках природознавства 
учні знайомляться з довкіллям. В друго-
му класі його пов’язують зі змінами у 
природі в різні пори року.

Довкілля, яке оточує дітей нашого 
краю, – це степова зона, яка сформува-
лась за умов недостатньої зволоженості, 
тому рослини мають свої особливості – 
щетиноподібна форма листків (ковила, 
житняк), опушення рослин (шавлія, по-
лин). На місці колишньої степової рос-
линності розкинулися безкрайні лани 
сільськогосподарських культур. Разом з 
тим, в багатьох куточках діти зустріча-
ються з різними рослинами, тому вчите-
лі повинні їх добре знати і створювати 
гербарії цих рослин. В квітні в степах 
починають цвісти степові ефемерої-
ди гадюча цибулька, тюльпан Шренка, 
півники карликові, горицвіт весняний. 
Ще раніше з’являється крупка весняна, 
рослини родини хрестоцвітих та інші.  
У травні починають колоситися злаки і 
серед них ковила. Знайомство з щею рос-
линою, з особливостями їх розмноження 
допоможе сформувати у дітей поняття 
про необхідність її збереження. Учні по-
винні знати, що красиві пухнасті части-
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ни рослини – це її плоди. Остюк сприяє 
поширенню плодів ковили. Він підтри-
мує зернівку, коли її несе вітер і та падає 
на землю завжди тонким кінцем. У сухо-
му повітрі нижній голий кінець остюка 
закручується, а у Бологому розкручуєть-
ся і таким чином «загвинчує» зернівку в 
грунт на певну глибину. У червні цвітуть 
шавлія, медоносна і лікарська рослина, 
волошки руські з лимонно-жовтими ко-
тиками квітів, вероніка степова з яскра-
вими синіми дрібними квітками, зібра-
ними у густу виструнчену китицю та 
багато інших. Серед рослин багато ви-
дів, які мають лікарське значення. Вчи-
тель повинен знати їх характеристику, 
застосування, мати гербарій цих рослин 
та роздатковий матеріал.

В початковій школі формується понят-
тя про дикорослі та культури рослини. 
Особливу увагу слід приділяти плодо-
вим та овочевим культурам. Для нашого 
краю характерні значні площі плодових 
насаджень, зокрема – черешні. Згідно з 
програмою в початковій школі вивчають 
грунт, його склад та особливості. Піл час 
вивчення цієї теми учням можна поясни-
ти, що піщані ґрунти найбільш придатні 
для кореневої системи черешні, тому в 
нашому краї вона поширена. 

Формування поняття про різнома-
нітність рослин рідного краю в нашій 
зоні можна розширити ознайомленням 
зі штучними насадженнями в парках 
та в лісництвах. Зокрема, міський парк  
м. Мелітополя, який був створений в 
1928 році, являє собою значну колекцію 
декоративних рослин, в ньому висадже-
но більше 35 видів дерев та біля 30 видів 
кущів. Вчитель повинен знати ботаніч-
ну характеристику найбільш пошире-
них видів, вміти проводити фенологіч-
ні спостереження за ними. Відповідно 
до сучасних програм початкової школи 
спостереження дітей в природі зокрема 

фенологічні, набувають особливого зна-
чення, вони введені до програми та під-
ручників з природознавства.

На прикладі міського парку вчитель 
має можливість сформувати поняття про 
природні угрупування. Учні усвідомлю-
ють, що рослинний та тваринний світ 
парку належить до природничого біоце-
нозу, але сам парк – це штучний біоце-
ноз. Екскурсії в парк дають можливість 
не тільки формувати певні поняття, але 
й проводити екологічне та естетичне ви-
ховання. На прикладі стану дерев, кущів, 
декоративних рослин можна показати 
негативні приклади поведінки людей 
по відношенню до довкілля та поясни-
ти учням правила грамотної поведінки. 
Вчитель пояснює учням, що міському 
парку в Мелітополі в 1960 році надано 
статус пам’ятника садово-паркової ар-
хітектури, він охороняється державою. 
Це спонукає дітей більш уважно при-
дивлятися і помічати красу, яка їх оточує 
особливості викладання в початковій 
школі полягають в тому, що вчитель по-
винен не тільки добре знати матеріал, 
але і цікаво його подати. Відомі педагоги  
К.Д. Ушинський, В.О. Сухомлинський 
вважали, що володіння мистецтвом роз-
повідача – необхідна професійна якість 
вчителя. Вчитель повинен добре знати 
літературу, зокрема – поезію і викорис-
товувати її для надання розповіді більш 
яскравих барв. Поетичні твори наших 
класів Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, 
В.Сосюри та інших розкривають красу 
рідної України, допомагають виховувати 
любов до рідного краю. 

Висновки. Загалом, краєзнавчий під-
хід до ознайомлення учнів з природою 
дає можливість реалізувати завдання 
екологічного виховання формування 
екологічного мислення, тому що най-
ближче оточення учня дає йому можли-
вість зрозуміти різні аспекти взаємодії 
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людини з природою, набути навички 
життя з нею у гармонії, зрозуміти необ-
хідність її захищати.

Перспективи подальших пошуків у на-
прямі дослідження. Краєзнавча освіта, як 
один з важливих засобів створення куль-
туротворчого середовища у навчально-
виховному процесі педагогічного ВНЗ, 
відкриває майбутньому вчителю початко-
вих класів навколишній світ з усією ба-
гатогранністю складних взаємовідносин 
природи, суспільства і особистості, задо-
вольняє потреби у самопізнанні, самореа-
лізації, сприяє формуванню особистісних 
якостей та ціннісних орієнтацій тощо. 

При цьому краєзнавча підготовка 
майбутнього вчителя впливає на станов-
лення вчителя як особистості, його со-
ціалізацію і професійну діяльність. Це 
обумовлює необхідність дослідження 
змісту і технологій краєзнавчої освіти 
вчителя, як важливої проблеми педаго-
гічної науки і практики.

У вищих навчальних педагогічних 
закладах за результатами науково-пе-
дагогічних досліджень у навчально-ви-
ховний процес впроваджуються нові 
концептуальні моделі підготовки вчи-
теля. При цьому технології професій-
ної підготовки використовуються як ін-
струменти соціалізації і індивідуалізації 
особистості майбутнього вчителя по-
чаткових класів. Краєзнавча підготовка 
майбутнього вчителя виступає імперати-
вом як формування узагальненої моделі 
педагогічного фахівця, так і набуття ним 
специфічно-рольових знань.

Пріоритетним у вирішенні означе-
ної проблеми виступає конструювання 
змісту, визначення актуалізації техно-
логії, що детермінується її ознаками. 
Саме їх реалізація передбачає форму-
вання професійно необхідних рис та 
якостей особистості вчителя, зокрема 
стандарту краєзнавчої освіти та підго-
товки педагога. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Анотація: В статті розглянуті питання формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців служби цивільного захисту. Показані чотири рівні сформованості професійної ком-
петентності у майбутнього фахівця БЖД. Також вказані значущі професійні якості випускника 
ВНЗ ДСНС.

Аннотация: В статье рассмотренные вопросы формирования профессиональной ком-
петентности будущих специалистов службы гражданской защиты. Показаны четыре уровни 
сформированности профессиональной компетентности у будущего специалиста БЖД. Также 
указаны значимые профессиональные качества выпускника ВУЗА ГСЧС.

Summаry: The article deals with the questions of future civil defense service specialists profes-
sional competence formation. The four levels of future civil defense service specialist professional 
competence formation a shown. The meaningful professional qualities of emergency service higher 
educational establishment graduating student are also indicated.

Інтеграція України в Європейський 
простір невід’ємно пов’язана з якістю 
національної системи освіти, її конку-
рентоспроможністю, відповідністю ви-
могам Болонської конвенції. Глобальний 
прогрес, який відбувається на наших 
очах, створює безпрецедентні можли-
вості для розвитку людини, більш ефек-
тивного вирішення багатьох фахових, 
економічних, соціальних і побутових 
проблем. 

Постановка проблеми. Обґрунту-
вання змісту освіти − одна з найважливі-
ших і традиційних проблем дидактики. 
З огляду на соціальну сутність і педаго-
гічну приналежність змісту освіти, його 
можна визначити як педагогічну модель 
соціального замовлення, зверненого до 

освітньої системи [1, с. 24]. Ця модель 
має багаторівневу ієрархічну структуру. 
На вищому рівні − рівні загальнотеоре-
тичного подання, зміст освіти фіксуєть-
ся у вигляді узагальненого системного 
знання про склад, елементи, структуру й 
функції соціального досвіду, які переда-
ються курсантам. На рівні навчального 
предмета розгорнуто подання про окре-
мі частини змісту, що несуть специфічні 
функції. Тому, підходи до розв’язання 
проблеми змісту освіти залежать від со-
ціального замовлення, цілей освіти та 
навчання.

Процес навчання у вищих навчаль-
них закладах Державної служби Украї-
ни з надзвичайних ситуацій (ВНЗ ДСНС 
України), його зміст та організація 
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об’єктивно залежать від рівня розвитку 
військової науки, техніки, технологій 
їхнього використання, організаційної 
структури служб цивільного захисту, 
способів здійснення професійної діяль-
ності. Випускник навчального закладу 
повинен бути всебічно підготовлений 
до виконання своїх функціональних 
обов’язків у будь-яких умовах. Цю за-
лежність виражає діалектичний прин-
цип відповідності змісту навчання у 
ВНЗ ДСНС України потребам професій-
ної діяльності фахівця безпеки життєді-
яльності в звичайних та екстремальних 
умовах [2].

Аналіз останніх джерел і публі-
кацій. Проблемам упровадження й 
ефективного застосування інформацій-
но-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
освіті присвячено чимало теоретичних 
та експериментальних праць, вітчиз-
няних і зарубіжних педагогів, психо-
логів, дидактів, методистів, фахівців з 
комп’ютерної техніки, практичних пра-
цівників. Окремі питання цієї пробле-
ми розкрито в працях В. П. Безпалька,  
В. Ю. Бикова, М. Й. Варія, А. Ф. Верла-
ня, Б. С. Гершунського, С. У. Гончаренка,  
Р. С. Гуревича, Ю. О. Дорошенка,  
О. П. Євсюкова, М. І. Жалдака, М. Ю. Ка- 
демії, М. М. Козяра, М. С. Коваля,  
А. Д. Кузика, В. М. Кухаренка, Ю. Д. Мар- 
гуліса, Ю. І. Машбиця, Л. І. Мельнікова, 
П. І. Образцова, Є. М. Полат, І. В. Роберт, 
І. В. Рубан, С. О. Сисоєвої, П. В. Стефа-
ненка, Н. Ф. Тализіної, О. К. Тихомиро-
ва, С. Н. Трапезникова, А. В. Шматко,  
Г. В. Щербак та ін. 

Вивчення психолого-педагогічної лі-
тератури, дисертаційних досліджень, 
аналіз матеріалів конференцій, досві-
ду підготовки кваліфікованих фахівців 
служб цивільного захисту дозволили ви-
явити таке. Перед вищими навчальними 
закладами ДСНС України постало важ-

ливе завдання – виховати і підготувати 
майбутніх офіцерів підрозділів ДСНС, 
які могли б активно включитися в якісно 
новий етап розвитку сучасного суспіль-
ства, котрий пов’язаний з інформатиза-
цією. Розв’язання цього завдання зна-
чною мірою залежить як від технічного 
обладнання навчальних закладів сучас-
ною комп’ютерною технікою, створен-
ням та розвитком єдиного освітнього 
середовища навчального закладу, наяв-
ного навчального демонстраційного об-
ладнання, методичного супроводу, так і 
від готовності курсантів до сприйняття 
засобів нових інформаційно-комуніка-
ційних технологій.

Мета статті. Нині основна мета на-
вчання у ВНЗ ДСНС зводиться не стіль-
ки до підготовки вузькопрофільних фа-
хівців для конкретної сфери діяльності, 
скільки до розвитку особистості фахівця 
безпеки життєдіяльності (БЖД), підви-
щення його професійної компетентнос-
ті. В Україні та інших країнах проведено 
низку серйозних досліджень, присвя-
чених обґрунтуванню різноманітних 
аспектів процесу підготовки майбутніх 
фахівців у різних сферах професійної 
діяльності, у тому числі й сфері БЖД.

Виклад основного матеріалу. Про-
фесійне навчання у ВНЗ ДСНС України 
має поєднувати традиційні та інновацій-
ні професійно орієнтовані технології на-
вчання, оскільки, самі ІКТ не придатні 
для комплексного розв’язання дидак-
тичних питань побудови навчального 
процесу. Все це передбачає доцільність 
розробки, обґрунтування та експеримен-
тальної перевірки методики формування 
професійної компетентності майбутніх 
фахівців БЖД засобами інформаційно-
комунікаційних технологій. Зокрема, 
малодослідженими залишаються систе-
ма науково обґрунтованого впроваджен-
ня комп’ютерних навчальних програм у 
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зміст підготовки; добір адекватних форм 
і методів навчання; ефективність органі-
заційно-педагогічних умов формування 
професійної компетентності майбут-
ніх офіцерів ДСНС України за рахунок 
упровадження в навчально-виховний 
процес сучасних ІКТ [3]. 

Нині у ВНЗ ДСНС розроблена до-
статня кількість методів і методик мо-
делювання професійної діяльності май-
бутніх фахівців БЖД. Як правило, всі 
вони опираються на загальні вимоги 
освітньо-професійної програми (ОПП) 
і освітньо-кваліфікаційної характерис-
тики (ОКХ), що представляють собою 
модель, яка включає комплекс норм, цін-
ностей і вимог до базового рівня змісту 
і якості професійної підготовки фахівців 
служб цивільного захисту. Системоутво-
рюючим фактором цих моделей є рівень 
освіти і кваліфікації.

Процес підготовки фахівців служби 
цивільного захисту є складним, супер-
ечливим і багатогранним, тому оцінити 
якісні й кількісні параметри його динамі-
ки досить складно. Необхідно визначи-
ти критерії сформованості професійної 
компетентності фахівців БЖД під якими 
ми розуміємо сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних показників, що дають якіс-
ну характеристику її стану, опираючись 
на які можна виявити її істотні власти-
вості й міру прояву в діяльності.

Наголосимо, що під професійною 
компетентністю ми розуміємо систему 
значимих професійних якостей, профе-
сійних позицій, акмеологічних інварі-
антів і психологічних особливостей, не-
обхідних випускникові ВНЗ ДСНС для 
успішної реалізації професійних функ-
цій. Виходячи із цього, для виділення 
позначених критеріїв необхідно провес-
ти аналіз наступних напрямів діяльності 
курсанта: ступінь сформованості потреб 
у навчальній діяльності й способи її ре-

алізації; задоволеність і відношення до 
виконуваної діяльності; прояв самостій-
ності, самоорганізації й самовиховання 
в навчальній і службовій діяльності; ці-
лісне забезпечення професійної готов-
ності курсанта засобами навчально-піз-
навальної діяльності; зміст переважної 
мотивації в діяльності і її спрямованість; 
системність глибину й міцність засвоєн-
ня знань, умінь і навичок необхідних для 
розуміння сутності природних і соціаль-
них процесів функціонування спеціаль-
ної діяльності випускника ВНЗ ДСНС, 
їхнє творче застосування при виконанні 
функціональних обов’язків; творчий рі-
вень виконання професійної діяльності, 
обумовлений наявністю відповідної під-
готовленості.

Отже, про сформованість професій-
ної компетентності майбутнього фахівця 
БЖД можна судити на підставі того, як і 
у якій конкретній формі реалізується на 
практиці система професійно значимих 
якостей, що направляють особистість 
на практичне застосування її норм, до-
помагають адекватно організувати про-
фесійну діяльність, визначають творчий 
розв’язок спеціальних професійних за-
вдань.

Проведений аналіз психолого-педа-
гогічної, методичної та наукової літе-
ратури дозволив нам виділити чотири 
рівні сформованості професійної компе-
тентності в майбутнього фахівця БЖД  
(з урахуванням необхідності якісної 
оцінки): низький (пасивний); достатній 
(наслідувальний); середній (активно-по-
шуковий); високий (творчий).

Низький (пасивний) рівень характе-
ризується неспроможністю забезпечити 
продуктивність діяльності (професійна 
компетентність не сформована). Від-
сутня пізнавальна активність у сфері 
професійної діяльності, знання частко-
ві й проявляються на рівні знайомства з 
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навчальним матеріалом, уміння працю-
вати з матеріальною частиною облад-
нання і техніки розвинені погано, від-
сутнє розуміння сформованої ситуації 
й уміння цінувати об’єктивні цінності, 
спостерігається емоційно-моральна не-
розвиненість. На заняттях курсанти па-
сивні, немає мотивів хорошої поведін-
ки, характерне підпорядкування впливу 
конкретної ситуації, домінує негативна 
установка, сферу поза навчальною ді-
яльністю відкидають.

Достатній (наслідувальний) рівень 
характеризується спроможністю забез-
печити часткову продуктивність діяль-
ності. Це реалізується, головним чином, 
на рівні мотиваційно-споживчої сфери. 
Курсанти мають ситуативні професійні 
знання, які не вмотивовані, обмежені, 
безсистемні. Допускають серйозні по-
милки або недостатньо швидко викону-
ють прийоми роботи з технікою, тобто 

практичні вміння обмежені. Проявляють 
ситуативну залежність поведінки від зо-
внішніх обставин [3].

Середній рівень (активно-пошуко-
вий) характеризується спроможністю 
забезпечити відносно високу продук-
тивність праці. Для курсантів харак-
терні відповідні переконання, необхідні 
знання, практичні вміння й навички, що 
дозволяють грамотно виконувати різно-
манітну навчальну й службову діяльнос-
ті під контролем і при консультативній 
допомозі викладачів і досвідчених то-
варишів. Цей рівень відрізняється по-
годженістю в проявах думок, почуттів, 
поведінки, але ця погодженість не по-
вністю гармонічна. У цьому проявля-
ється недостатня розвиненість само-
стійності (суб’єктивності). Пізнавальна 
активність проявляється в освоєнні на-
уково-популярної літератури та інфор-
маційних технологій. Більшість курсан-

Рис. 1. Значимі професійні якості 
випускника ВНЗ ДСНС
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тів включена в часткове самовиховання, 
керуючись особистими й професійними 
мотивами. Важливим для них є можли-
вість емоційного спілкування й самови-
раження у процесі занять. Активність у 
суспільній діяльності проявляють, голо-
вним чином, при спонуканні ззовні (пе-
дагоги, командири).

Високий (творчий) рівень характе-
ризується спроможністю забезпечити 
максимальну продуктивність професій-
ної діяльності та проявом узгодженості 
думок, почуттів і вчинків, гармонією в 
суб’єктивних характеристиках. Курсан-
там цього рівня властиві обґрунтованість 
знань, оперативне мислення, уміння ста-
вити й вирішувати творчі завдання при ви-
конанні професійної діяльності. Курсанти 
відрізняються проявом ініціативи, само-
стійності, активністю в навчально-пізна-
вальній діяльності, бездоганно володіють 
прийомами роботи з матеріальною части-
ною обладнання і військової техніки.

Межі виділених рівнів мобільні. Вони 
вказують на протиріччя між сучасними 
вимогами до професійного розвитку осо-
бистості майбутнього фахівця БЖД і ре-
ально досягнутим рівнем, а це є рушійною 
силою розвитку професійної компетент-
ності курсантів в умовах навчання у ВНЗ 
ДСНС.

Дані рівні лягли в основу діагности-
ки й прогнозування процесу формування 
професійної компетентності в курсантів 
засобами ІКТ. Виділені нами чотири рів-
ні сформованості професійної компетент-
ності цілком відповідали завданню класи-
фікувати досліджувані групи курсантів у 
процесі навчальної діяльності. Ці рівні до-
зволили в достатньому ступені диференці-
ювати професійно значимі якості майбут-
ніх фахівців БЖД. Менша їхня кількість 
стала б причиною занадто великої різно-
рідності складу тієї групи, що була відне-
сена до одного рівня, більше ж їхнє число 

роздрібнює експериментальну групу кур-
сантів, що створює додаткові труднощі, як 
для проведення дослідження, так і для об-
робки його результатів.

З погляду сучасної професіографії, 
майбутню діяльність випускника ВНЗ 
ДСНС можна описати як цілісний фено-
мен, що містить у собі сукупність ком-
понентів об’єктивного й суб’єктивного 
характеру. Як об’єктивні характеристики 
виступають мета і завдання професійної 
діяльності. Для їхньої реалізації необхід-
но вміти виконувати визначені професійні 
функції. Отже, функції також ставляться 
до об’єктивних характеристик діяльнос-
ті фахівця БЖД. Суб’єктивна її сторона 
може бути представлена через знання, 
уміння, навички, професійні позиції, пси-
хологічні якості й акмеологічні інваріанти 
(рис. 1).

З урахуванням вищевикладеного, вва-
жаємо за доцільне використання наступ-
них дидактичних критеріїв оцінки сфор-
мованості професійної компетентності 
майбутнього фахівця БЖД: обсяг і якість 
засвоєння спеціальних знань, умінь і на-
вичок, міцність їхнього засвоєння, якість 
виконання творчих завдань і робіт при 
розв’язанні професійно орієнтованих за-
вдань, мотивація, активність курсантів  
[4, с. 201].

Висновки. Професійна компетентність 
фахівця безпеки життєдіяльності ДСНС 
України − це система професійних знань, 
умінь і навичок, які пов’язані із виконан-
ням професійної діяльності на високому 
рівні таких, як: забезпечення мобільності 
поповнення професійних особистісних 
знань; професійна теоретична, практична, 
морально-психологічна підготовленість; 
уміння виявляти, ставити і розв’язувати 
на рівні технологічних або трудових стан-
дартів професійні завдання; критичність 
мислення; саморефлексія; лідерський по-
тенціал.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
НАСТАВНИЦТВА, ОРІЄНТОВАНОГО НА ПРОФЕСІЙНУ 

ПІДГОТОВКУ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Анотація: У процесі наукового дослідження компетентнісно-орієнтованого наставництва, 
пропонується спроба вивчити ефективність застосування концепцій військового наставни-
цтва. Цей проект дозволить оцінити, чи є подібні програми достатніми та стверджуючими, 
щоб задовольнити потреби сучасної професійної підготовки майбутніх військових фахівців в 
умовах орієнтованого наставництва.

Аннотация: В процессе научного исследования компетентностно-ориентированного на-
ставничества, предлагается попытка изучить эффективность применения концепций военного 
наставничества. Этот проект позволит оценить, есть ли подобные программы достаточными и 
убедительными, чтобы удовлетворить необходимость в современной профессиональной под-
готовке будущих военных специалистов в условиях ориентированного наставничества.

Summary: In the process of research competence-based mentoring offers an attempt to exam-
ine the effectiveness of the military concepts of mentoring. This project will assess whether such 
programs are adequate and conclusive to satisfy the need for contemporary training of future mili-
tary specialists in results-based mentoring.

Постановка проблеми у загально-
му вигляді. На думку Джона С. Мак-
свелла та Джима Домана «Людська 
властивість здійснювати вплив на інших 
людей з’являється не відразу. Вона роз-
вивається поступово. І немає значення, 
ким являється людина і чим займається, 
але щоб здійснювати вплив на людей – 
не обов’язково займатися публічною ді-
яльністю, яка постійно вимагає бути у 
всіх у полі зору. Насправді, якщо в житті 
людина хоча б якимось чином дотична 
до інших людей, значить вона може здій-
снювати вплив. Взагалі будь-яка повсяк-
денна діяльність, – справляє враження 
на людей» [3, с. 2]. Конфуцій – давньо-
китайський філософ та політичний діяч, 

титульна фігура у конфуціанстві, на-
ціональний герой Китаю сказав: «Одне 
слово може змінити твоє рішення. Одне 
відчуття може змінити твоє життя. Одна 
людина може змінити тебе» [12]. Аме-
риканський письменник, поет, філософ 
і ессеїст Уолдо Емерсон сказав: «Кожна 
людина для когось є героєм і оракулом, і 
все, що б вона не говорила, сприймаєть-
ся як непорушна істина» [12].

Легенда бейсболу Джекі Робінсон 
одного разу зауважив: «Життя не має 
значення, якщо не впливає на інші жит-
тя». Бред Герцог, автор книги «Спорт 
100», назвав Робінсона найбільш впли-
вовою людиною в історії американсько-
го спорту: «Спочатку з’явилися ті, хто 
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змінив правила спортивних ігор... Потім 
з’явилися чоловіки і жінки, чия присут-
ність і участь назавжди докорінно змі-
нило спортивне життя ... І, врешті-решт, 
з’явилася невелика група спортсменів, 
чий вплив вийшов далеко за межі ігро-
вого поля і здійснив вплив на всю аме-
риканську культуру...» [1, с. 7]. 

В основному людина усвідомлює 
свій вплив на інших людей, навіть тоді, 
коли хороший він чи поганий. Але іноді 
ми не помічаємо, на скільки ми можемо 
впливати на оточуючих. Письменник 
Марк Твен застерігав: «Тримайтеся по-
далі від людей, які хочуть применшити 
ваші прагнення. Дрібні люди завжди так 
роблять, але дійсно великі люди дають 
вам відчути, що і ви теж можете стати 
великим» [12]. Як люди почуваються, 
коли вони з нами? Чи відчувають вони 
себе незначними або вірять у себе і в те, 
ким вони можуть стати? Ключ до того, 
як поводитися з людьми, лежить в тім, 
як про них думати. Тобто вся справа у 
ставленні до них. В тому, як ми поступа-
ємо, виявляється у тому, у що ми віримо. 
Як говорив Йоганн Вольфганг фон Гете: 
«Якщо будете поводитися з людиною 
так, як вам видається, то він буде става-
ти гіршим. Але якщо будете поводитися 
з людиною так, як якщо б він вже був та-
ким, яким може стати, то ви робите його 
кращим» [12].

В останні кілька років ідея розвитку 
наставництва в умовах військового се-
редовища стала гарячою темою серед 
військового керівництва провідних країн 
світу. Зокрема керівництво Армії США 
підготувало спеціальне видання щодо 
розвитку і ефективного проведення на-
ставництва з підлеглими [6]. Начальник 
військово-морських операцій США на 
той час, Адмірал Вернон Кларк, уточ-
нив, що наставництво має першочергове 
значення в системі Військово-Морського 

Флоту США. Адмірал В. Кларк зайшов 
настільки далеко в питанні організації 
військового менторингу, що наставник 
призначався для кожного, хто знаходив-
ся на дійсній військовій службі [5, с. 26]. 

У процесі нашого наукового дослі-
дження ми спробуємо дослідити ефек-
тивність використання та розвитку влас-
тивостей військового наставництва. Цей 
проект дозволить якісно оцінити, чи є 
існуючі програми достатніми та ствер-
джуючими, щоб задовольнити потреби 
сучасної професійної підготовки май-
бутніх військових фахівців в умовах про-
фесійно-орієнтованого наставництва.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Над проблематикою ви-
роблення професійної позиції майбут-
нього наставника працювали Т.Ю. Оси-
пова, В. Сластьоніна. У межах проблеми 
творчої самореалізації, досліджували 
професійну позицію І. Бех, Л. Ведерні-
кова, Є. Рогов. Сучасні тенденції органі-
зації наставництва, які ґрунтуються на 
принципах сучасної андрагогіки в сис-
темі освіти провідних країн світу, вивча-
ла М.В. Зембицька. Е. Муар аналізуючи 
етапи професійної підготовки молодих 
фахівців, запропонував власну теорію 
стадій емоційних станів професійно-
го становлення в умовах наставництва.  
Д. Різ та К. Портер надали порівняльну 
характеристику особливостей різних мо-
делей інноваційного типу наставництва 
в системі сучасної освіти. Джон С. Мак- 
свелл зробив опис п’яти рівнів профе-
сійного розвитку лідерських якостей. 

Н.В. Брусенко, Е. Перслоу, О.В. Ро-
діонов, Н. Сеньовська у процесі по-
шуку нових смислових та змістових 
понять наставництва з урахуванням ви-
мог сучасних професійних компетен-
цій, виявили сучасні інтерактивні фор-
ми і складові аналогів даного процесу.  
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Ю. Немова, Т. Кузьміна пропонують ін-
новаційні техніки наставництва у про-
цесі професійної підготовки молодих 
фахівців. М. Кліменко запропонував 
систему контролю і моніторингу всьо-
го процесу наставництва. А. Денисовва 
схиляється до найбільш поширеного ме-
тоду оцінки ефективності наставництва –  
моделі Д. Кірпатріка і Дж. Філіпса, який 
досить простий і зручний у використан-
ні та дозволяє оперативно збирати й ана-
лізувати інформацію про результати на-
вчання в умовах наставництва.

Виділення не вирішених раніше час-
тин загальної проблеми. Серед основних 
завдань Концепції розвитку сектору без-
пеки і оборони України є здійснення 
професіоналізації сил оборони та ство-
рення необхідного кадрового військо-
вого резерву. З метою реформування 
та розвитку Збройних Сил України в 
рамках єдиних підходів до формування 
оборонних спроможностей держави, пе-
редбачається й удосконалення системи 
підготовки військ (сил). У подальшому 
розвиток Збройних Сил України спрямо-
вуватиметься на досягнення якісних по-
казників їх нової моделі, інтенсифікацію 
підготовки та професіоналізацію. 

Кадрове забезпечення сектору безпе-
ки і оборони включатиме:

– інтенсифікацію участі представни-
ків України у міжнародних навчаннях, 
тренувальних місіях, тренінгах, освітніх 
програмах, консультаціях, стажуваннях 
та інших подібних заходах; 

– вдосконалення системи підбору, 
розстановки, професійної підготовки і 
виховання особового складу; 

– оптимізацію системи вищих вій-
ськових навчальних закладів та навчаль-
них підрозділів сектору безпеки і оборо-
ни, організацію підготовки спеціалістів 
для потреб сектору безпеки і оборони 
за державним замовленням за спорід-

неними спеціальностями у відповідних 
профільних навчальних закладах неза-
лежно від їх відомчої приналежності з 
отриманням у них європейського рівня 
освіти, що визнається європейським то-
вариством;

– формування достатнього за кількіс-
тю і рівнем підготовки резерву фахівців 
найбільш дефіцитних спеціальностей 
для оперативного поповнення потреб 
складових сектору безпеки і оборони; 

– забезпечення подальшого розвитку 
служби у військовому резерві, та ін. 

Реалізація передбачених Концепцією 
засад розвитку сектору безпеки і оборо-
ни дасть можливість створити боєздат-
ні, багатофункціональні, мобільні, під-
готовлені на належному рівні, всебічно 
забезпечені, професійні сили безпеки і 
оборони, які за своїми спроможностя-
ми будуть здатні ефективно виконувати 
завдання за призначенням. Концепція є 
основою для розроблення програмних 
документів щодо розвитку складових 
сектору безпеки і оборони [14].

Вирішення концептуальних завдань з 
питань безпеки і оборони потребує пере-
осмислення мети, завдань і змісту профе-
сійної підготовки військових фахівців, а 
саме в умовах наставництва, орієнтова-
ного на компетентнісний підхід.

Такий підхід забезпечить якісну про-
фесійну підготовку військових фахівців, 
здобуття ними теоретичних та практич-
них знань, умінь та компетентностей:

– проявляти визначеність і наполегли-
вість у постановці бойових завдань та 
здатність брати на себе відповідальність 
за їх реалізацію; 

– приймати об’єктивно обґрунтовані 
рішення; 

– здатність до безперервного та ак-
тивного навчання і вдосконалення; 

– уміння працювати в команді, у тому 
числі й у міжнародному контексті;
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– проявляти лідерство, вільне компе-
тентне спілкування в діалоговому режи-
мі з широким колом військових фахів-
ців, зокрема найвищої кваліфікації, та 
громадськістю; 

– уміння налагоджувати стосунки з 
експертами інших галузей знань та ін.

Формулювання цілей статті. Осно-
вна мета статті – пошук педагогічних 
принципів розвитку властивостей на-
ставництва, орієнтованого на підготов-
ку професійних військових фахівців. 
Визначити можливу роль професійно-
орієнтованого наставництва в системі 
професійної підготовки військових фа-
хівців, як складовий концепт розвитку 
сектору безпеки і оборони України.

Виклад основного матеріалу. Хоча 
людина впливає майже на всіх оточую-
чих, але на кожного окремо вона впливає 
по-різному. Одного наші ідеї надихнуть, 
інший сприйме їх скептично і без сум-
ніву, ми самі легко можемо визначити їх 
реакцію. 

І.С. Сергєєв визначає відмінності між 
компетентнісним і «традиційним» ме-
тодами навчання так: «Компетентнісне 
навчання передбачає не засвоєння окре-
мих відірваних одне від одного знань і 
вмінь, а оволодіння ними в комплексі.  
У зв’язку з цим змінюється підхід до від-
бору системи методів, форм і засобів на-
вчання. Переваги набувають методи, які 
здатні забезпечити оволодіння учнями/
студентами/курсантами відповідними 
необхідними компетенціями, а, отже, й 
функціями, які вони виконують у певній 
професійній галузі» [13].

У процесі власного дослідження тех-
нологічних аспектів компетентнісно-
орієнтованого наставництва В.Д. Шарко  
зазначила відмінності у технологіях 
організації навчального процесу ком-
петентнісного і традиційного форм на-
вчання в табл.1. Зазначені у таблиці від-

мінності в результатах навчання дають 
підстави для визначення змін у підхо-
дах до формулювання цілей навчання 
і проектування процесу їх досягнення  
[15, с. 159].

Джон С. Максвелл у своїй книзі «Як 
розвинути в собі лідерські якості» ро-
бить опис п’яти рівнів розвитку лідер-
ських якостей:

1. Якщо лідерські якості людини (без-
посередньо використовує свій вплив) за-
сновані виключно на займаній посаді, то 
він перебуває на нижчому рівні розвитку 
лідерських якостей. 

2. Якщо лідер вчиться вибудовувати 
відносини з людьми, то переходить на 
більш високий рівень розвитку. Це від-
бувається, коли люди дозволяють керу-
вати собою і в тих діях, що виходять за 
рамки виконуваної лідером роботи. 

3. У міру того, як праця лідера і його 
послідовників стає більше продуктив-
ною, він переходить на третій рівень.

4. А коли він почне розвивати зді-
бності людей і допомагатиме їм розкри-
ти свій потенціал, то перейде на четвер-
тий рівень.

5. І лише небагато досягають п’ятого 
рівня, так як тут від лідера вимагається 
протягом усього життя сприяти прояву 
найкращих якостей у людях [4, с. 5].

 Джес Штейн і Стюарт Берг зауважи-
ли, що за іронією долі слово «лідер» на-
віть не згадується як інтерпретація або 
синонім до слово «наставник», хоча ці 
поняття сильно пов’язані між собою, 
особливо у військовій культурі [2].

Властивість наставництва побудова-
на по подібному принципу і з’являється 
не відразу, а розвивається поступово. Це 
виглядає наступним чином:

Рівень відтворення. Цей рівень має 
значний і потужний вплив: позитив-
ний, або негативний, здатний впливати 
на людину навіть на великій відстані. 
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На людей, перш за все, впливає те, що 
вони бачать. Якщо люди сприймають 
вас з позитивної людини, що заслуговує 
довіри, то вони самі будуть прагнути до 
того, щоб ви мали вплив на їхнє життя. 
І чим більше вони будуть пізнавати вас, 
тим більшими будуть їхня довіра і ваш 
вплив, за умови, звичайно, що їм буде 
подобатися те, що бачать вони. 

Рівень мотивації. На цьому рівні від-
бувається безпосередній вплив з близь-
кої відстані, на якому вибудовується 
спілкування з майбутнім підлеглим на 
емоційному рівні. Цей процес сприяє: 

1) зміцненню зв’язку між майбутнім 
наставником і підопічним; 

2) у майбутнього підопічного з’явля- 
ється впевненість у собі і почуття влас-
ної значущості. 

 Коли підопічному добре з настав-
ником, коли він впевнено себе почуває, 

тоді рівень наставницького впливу зна-
чно зростає.

Рівень наставництва. Даний рівень –  
це вміння впливати. Наставляти –  
означає ділитися життєвим досвідом з 
людьми і допомагати їм розкривати свої 
здібності. Наставник володіє таким ве-
ликим авторитетом, що життя людей, на 
яких він впливає, змінюється прямо на 
очах. Присвячуючи свій час людям, до-
помагаючи їм долати перешкоди, демон-
струючи їм можливості для особистого 
і професійного зростання, можна допо-
могти оточуючим почати жити на ново-
му рівні. Наприклад, керівництво Вій-
ськового Департаменту США тлумачить 
термін «наставництво» як «стан якісної 
професійної готовності» [9]. У третьо-
му міжнародному словнику Вебстера 
звужуються пошуки до основи само-
го поняття слова «наставник», у якому 

Таблиця 1
Відмінності між технологіями 

компетентнісного і традиційного форм навчання
№ Ознаки компетентнісного навчання Ознаки традиційного навчання

1
Викладач ставить питання  

«Навіщо? і Як?» і відповідає на них 
разом з учнями/студентами

Викладач ставить питання  
«Що?, Чому?» відповідає  

на них разом з з учнями/студентами

2
Методи і форми навчання використову-
ються як самостійні засоби досягнення 

певних педагогічних цілей

Методи і форми навчання підкоряються 
навчальному (предметному) змісту  

і сприяють його засвоєнню

3
Застосування знань і вмінь відбувається 

в життєвих /професійних  
(або наближених до них) ситуаціях

Застосування знань і вмінь обмежується 
навчальними ситуаціями

4
Накопичується і осмислюється  

досвід розв’язання  
життєвих/професійних задач

Накопичується і осмислюється досвід 
розв’язання навчальних задач

5
Основний результат навчання –  

осмислений досвід певних  
видів діяльності, цінності

Основний результат навчання – знання, 
уміння, навички, цінності

6

Життєвий контекст і формування 
життєвого досвіду включається  

в межі навчального процесу  
і його значущих елементів

Життєвий/професійний досвід учнів / 
студентів формується стихійно, поза 

межами навчальної дисципліни



70

№ 11 / 2017 р.
♦

розкривається ясність та суть наставни-
цтва. Новий міжнародний словник Ноя  
Вебстера визначає наставника як «близь-
кого, надійного і досвідченого порадни-
ка або гіда, вчителя, вихователя, трене-
ра» [11].

Визначення військового наставництва 
викладене у Статуті Армії США (Field 
Manual 6-22) від 12.10.2006. Воно визна-
чається як «добровільний зв’язок розви-
тку, який існує між людиною з великим 
досвідом та людиною з більш низьким 
досвідом, характеризується взаємною 
довірою і повагою» [8]. 

При порівнянні cтатутів Армії США, 
поняття «наставник» згадується 13 разів 
у версії від 2007 року, на відміну з від-
сутністю подібних посилань у версії від 
1993 року. Керівництво Армії США по-
силається на наставництво як на концеп-
цію професійної підготовки військових 
фахівців. Це свідчить про те, що Армія 
США активно працює для визначення, 
опису змісту, форм та методів ідей про-
фесійно-орієнтованого наставництва. 

У Памфлеті (Pamfhlet 350-58) «Без-
смертна Спадщина, розвиток лідерства 
для Армії США» від 13 жовтня 1994 
трактується: «командир як лідер вирі-
шує завдання, розробляє, контролює та 
проводить колективні та індивідуальні 
заняття, включаючи їх у програми про-
фесійного розвитку, а також виступає в 
якості організатора, первинного викла-
дача, тренера, консультанта, в особливих 
випадках – наставника. Наставництво є 
більш персоніфікованим та індивідуалі-
зованим, ніж традиційне навчання. Поді-
бне наставництво передбачає відвертий 
діалог, поради, кар’єрний ріст, турботу і 
підтримку, відданість і допомогу» [10]. 

Рівень примноження. Найвищий рі-
вень розвитку впливу – це примноження. 
Вплив примноження означає, що люди 
вчаться у наставника надавати благодій-

ну допомогу, а також передавати не тіль-
ки отримані від наставника знання, але й 
ті, які вони придбали самостійно. Лише 
небагатьом вдається досягти четвертого 
рівня, але у кожної людини потенційно 
є ця можливість. Наставнику на даному 
рівні потрібні безкорисливість, щедрість 
і самовіддача, а також час. Щоб підви-
щити рівень впливу на підлеглих, необ-
хідно приділяти їм більше уваги. 

Армія США, як державний інститут, 
визнає необхідність впровадження та 
реалізації програм цільового наставни-
цтва, які мають вирішальне значення 
для виховання та професійного розвитку 
майбутніх військових лідерів в умовах 
сьогоднішньої мінливої, невизначеної, 
складної і неоднозначної міжнародної 
обстановки. Зусилля настільки перекон-
ливі, що на проведених Армією США 
навчаннях з питань розвитку військово-
го лідерства (ATLDP), вироблені стра-
тегічні висновки та рекомендації щодо 
створення, впровадження та розвитку 
концепцій військового наставництва, 
які впливатимуть на армію в цілому, її 
культуру, на систему освіти у процесі 
підготовки майбутніх офіцерів (ОЕС), 
на професійну підготовку майбутніх 
військових фахівців, на системний під-
хід до навчання і розвиток інституту лі-
дерства [7].

Однак, створена робоча група із чис-
ла військовослужбовців США, яка до-
сліджувала даний концепт зауважила, 
що доктрина військового наставництва 
потребує перегляду і вдосконалення, так 
як її ефективність в системі військової 
освіти ще до кінця не визначена. Сучас-
не наставництво у військовій сфері не є 
офіційною програмою, а існує у формі 
частини акції, спрямованої на популяри-
зацію та пропагування військових про-
фесій і фокусується лише на мистецтві 
лідерства.



71

Київський науково-педагогічний вісник
♦

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи 
різносторонність теоретичних і методо-
логічних поглядів реалізації програм на-
ставництва, можемо дійти висновку, що 
логіка професійної підготовки військових 
фахівців в умовах наставництва в контек-
сті компетентнісно-орієнтованого підходу  
є найбільш сприйнятливою і складати-
меться із двох взаємодоповнюючих ланок: 
логіка безпосереднього професійного вій-
ськового навчання і логіка розвитку осо-

бистості в умовах сучасної військово-про-
фесійної підготовки на основі діяльності 
сформованного інституту наставництва, 
спрямованого на формування і розвиток 
військово-професійних компетенцій та з 
переорієнтованим змістом навчального 
процесу з того, «як потрібно служити», 
на навчання тому, як потрібно професійно 
діяти в умовах ведення сучасного бою, з 
використанням досвіду сучасних війн та 
збройних конфліктів.
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Національного університету біоресурсів і природокористування України

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
В ХАНЧЖОУСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

(КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА)

Анотація: У статті представлено аналіз стану і особливостей вивчення англійської мови 
в Ханчжоуському педагогічному університеті Китайської Народної Республіки. Представле-
но результати анкетування студентів, які вивчають англійську мову в Ханчжоуському педа-
гогічному університеті як спеціальність, зокрема, щодо їхнього досвіду вивчення англійської 
мови, навчальної мотивації. Зазначено види екзаменів, які мають складати під час навчання 
в університеті студенти спеціальності «Англійська мова». Висвітлено методичні особливос-
ті вивчення англійської мови і види діяльності, яким надають перевагу викладачі англійської 
мови під час занять. Розглянуто види методів щодо їх ефективності при викладанні і вивченні 
англійської мови. Констатовано необхідність практикування англійської мови з носіями мови. 

Аннотация: В статье представлен анализ состояния и особенностей изучения англий-
ского языка в Ханчжоуcком педагогическом университете Китайской Народной Республики. 
Представлены результаты анкетирования студентов, изучающих английский язык в Ханч-
жоуском педагогическом университете как специальность, а именно их опыт изучения ан-
глийского языка, учебную мотивацию. Указаны виды экзаменов, которые должны сдавать во 
время учебы в университете студенты специальности «Английский язык». Освещены мето-
дические особенности изучения английского языка и виды деятельности, которым отдают 
предпочтение преподаватели английского языка во время занятий. Рассмотрены виды мето-
дов по их эффективности при преподавании и изучении английского языка. Констатировано 
необходимость практикования английского языка с носителями языка. 

Summary: The article presents the analysis of the state and particularities in learning English 
in Hangzhou Normal University of the People’s Republic of China. The article also describes the 
results of the questionnaire survey of students regarding learning English as a major in Hangzhou 
Normal University, their experience of learning English and learning motivation. It also states the 
types of exams which should be taken by students while studying at the university whose major is 
’English language’. It is enlightened methodological peculiarities of learning English and the types 
of activities which are preferred among English teachers in the classroom. It is described the types 
of methods regarding their effectiveness in teaching and learning English. The need of practice En-
glish with native speakers is stated.

Постановка проблеми у загаль-
ному вигляді. Розповсюдження ан-
глійської мови зробило її домінуючою 
іноземною мовою у Китаї та надало 
їй статус з яким не може конкурувати 
жодна інша мова. Більш того, вона має 
підтримку китайського уряду, який ви-
знав її як важливий інструмент для на-
укового та технологічного процесу. Ця 
підтримка гарантуватиме її провідну 
роль у найближчому майбутньому. Всі 

державні навчальні заклади в Китаї від 
дитсадочка до університету пропону-
ють уроки англійської мови, забезпе-
чуючи не лише викладання мови, але 
й також довідкову інформацію щодо 
культурних традицій англомовних  
країн. 

У вищих навчальних закладах Ки-
таю студенти поділяються на тих, у 
кого англійська мова є спеціальністю, 
та тих, у кого вона не є спеціальністю. 
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Останнім потрібно вчити англійську 
мову протягом 2-х років, популярним є 
також вибір вивчення англійської мови 
зі спеціальною ціллю, як-от: академіч-
на англійська мова, англійська мова 
для туризму та бізнесу та ін. Магістри 
та кандидати наук повинні скласти на-
ціональний екзамен «Загальна англій-
ська мова», а також екзамен зі спеці-
алізованої англійської мови у їхній 
галузі.

З 1999 р. державні університети Ки-
таю набрали більше нових студентів 
ніж коли-небудь раніше, але умови ви-
кладання не встигали за таким швид-
ким розповсюдженням. Як зазначав 
Ма (Ma, 2006) кількість викладачів 
не буде зростати так швидко як кіль-
кість студентів у найближчому май-
бутньому, більш того, співвідношення 
викладач-студент, яке досягло 1:130 в 
2006 р., значно зросте у найближчому 
майбутньому. Наслідком цього є те, що 
викладачі будуть перепрацьовувати, а 
студенти будуть перевтомлені. Так як 
для викладачів складно витрачати час 
на професійний розвиток, то їхнє за-
старіле знання та техніки викладання 
(які базуються на викладачеві, дошці 
та крейді) та великих класах (80 або 
більше), в яких викладачі говорять, а 
студенти слухають або повторюють, 
дають студентам мало шансів практи-
кувати їхню англійську. Методології, 
у яких головними є викладач, екзаме-
ни та вивчення граматики є нормою 
(Wang, 1999). Це призводить до опа-
нування так званої «глухої та німої ан-
глійської мови» (лише слухаю, не роз-
мовляю). Також наголошується увага 
на балах за іспит, в той час як інші 
мовленнєві навички ігноруються. Ре-
зультатом цього є те, що випускники 
демонструють відсутність навичок го-
воріння та аудіювання [1, с. 183-184]. 

Мета статті – розглянути стан і 
особливості навчання англійської мови 
студентів мовного профілю бакалавра-
ту та магістратури в Ханчжоуському 
педагогічному університеті Китай-
ської Народної Республіки. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Питання навчання англій-
ської мови в Китаї досліджували ба-
гато зарубіжних науковців, зокрема: 
Цзе Тянь (Jie Tian) – практики щодо 
міжкультурної компетенції серед ки-
тайських викладачів англійської мови 
в китайському університеті; Спенсер-
Оатей Х. та Сюн З. (Spencer-Oatey, H., 
& Xiong, Z.) – емпіричне дослідження 
щодо психологічної та соціокультур-
ної адаптації китайських студентів до 
Великобританії; Чжан Дж. (Zhang, J.) –  
дослідження стратегій вивчення англій-
ської мови китайськими студентами; 
Ху Г. (Hu, G.) – викладання мови кому-
нікативним методом в Китаї; Ху У. З.  
(Hu, W.Z.) – міжнародна комунікація 
для китайських студентів, які вивчають 
англійську мову; Лам А. (Lam, A.) – ан-
глійська мова в освітній системі Китаю. 

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Нами було проведено 
опитування студентів Ханчжоуського 
педагогічного університету на тему: 
«Аспекти викладання та вивчення ан-
глійської мови в китайських універ-
ситетах», яке проводилось навесні  
2015 р. У цьому опитуванні взяли 
участь 26 студентів першого курсу ба-
калаврату, 28 студентів третього курсу 
бакалаврату і 36 студентів магістрату-
ри п’ятого курсу. 

Дані щодо загальної кількості сту-
дентів в групах та відповіді на питання 
«Коли Ви почали вивчати англійську 
мову?» наведені у таблиці 1.

Відповіді на питання «Чи подоба-
ється Вам вивчати англійську мову?» 
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Таблиця 1
Загальна кількість студентів в групах 

та початок вивчення ними англійської мови

Курс Загальна кількість студентів 
в групі

Почали вивчати англійську мову
в початковій 

школі
в середній 

школі
в універ-

ситеті

студенти 
бакалаврату 

1 курсу

26 25 1 0
з них:

жіночої статі 
– 24

чоловічої статі 
– 2

студенти 
бакалаврату 

3 курсу

28 20 6 2
з них:

жіночої статі 
– 28

чоловічої статі 
– 0

студенти 
магістратури 

5 курсу

36 19 17
з них:

жіночої статі 
– 34

чоловічої статі 
– 2

Таблиця 2
«Чи подобається Вам вивчати англійську мову?» 

та «Чи подобається Вам вивчати англійську мову у Вашому університеті?»

Курс
Чи подобається Вам  

вивчати англійську мову?

Чи подобається Вам  
вивчати англійську мову  
у Вашому університеті?

Так Ні Не впевнений Так Ні Не впевнений
студенти бакалаврату 

1 курсу 19 1 6 21 1 4

студенти бакалаврату 
3 курсу 16 3 9 12 10 6

студенти 
магістратури 5 курсу 31 1 4 26 2 8

Таблиця 3
«Чи були Ви коли-небудь в інших країнах?»

Курс Так Ні
1 курс - 26
3 курс 6 22
5 курс 4 32
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та на питання «Чи подобається Вам ви-
вчати англійську мову у Вашому уні-
верситеті?» наведені у таблиці 2. 

Відповіді на питання «Чи були Ви ко-
ли-небудь в інших країнах?», наведені у 
таблиці 3. 

Відповіді на питання «Скільки у Вас 
занять з англійської мови на тиждень у 
1-му та 2-му семестрі?» та на питання 
«Скільки викладачів англійської мови у 
вас в цьому навчальному році?», наведе-
ні в таблиці 4. 

У студентів 1-го курсу у 2-му семестрі 
є 5 дисциплін з англійської мови: «Чи-

тання для розвитку ідей», «Мистецтво 
публічних виступів», «Граматика англій-
ської мови», «Аудіювання», «Комплексна 
англійська мова». У студентів 3-го курсу  
у 2-му семестрі також 5 дисциплін з ан-
глійської мови: «Англійська мова для 
високого рівня», «Бізнес англійська», 
«Практичний курс з методики викла-
дання англійської мови», «Стилістика», 
«Американська література». У студентів 
5-го курсу у 2-му семестрі 4 дисципліни 
з англійської мови: «Методологія дослі-
дження та академічне письмо», «Тесту-
вання та оцінка мови», «Професійний 

Таблиця 4
Дані щодо кількості занять з англійської мови на тиждень 

у 1-му та 2-му семестрі та кількості викладачів англійської мови 
в цьому навчальному році (2014-2015)

Курс

Кількість занять  
з англійської мови  

на тиждень
Кількість викладачів 

англійської мови в цьому 
навчальному роціу 1-му 

семестрі
у 2-му 

семестрі
студенти бакалаврату 

1 курсу 6 6 3

студенти бакалаврату 
3 курсу 6 6 3

студенти магістратури 
5 курсу 6 6 більше 3-х

Таблиця 5
Які методи застосовуються при викладанні англійської мови 

у вашому університеті? 

Курс

Кількість відповідей

комуніка- 
тивний метод

граматико-
перекладний 

метод

аудіолінгвальний 
метод

інший 
метод

студенти бакалаврату 
1 курсу 25 15 14 -

студенти бакалаврату 
3 курсу 22 15 13 -

студенти магістратури 
5 курсу 31 10 17 4
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розвиток викладача», «Опанування дру-
гою мовою». 

Відповіді на питання «Які методи 
застосовуються при викладанні англій-
ської мови у вашому університеті?», на-
ведені у таблиці 5. 

4 студенти 5-го курсу, які обрали 
категорію «інше», зазначили, що на 
заняттях з англійської мови також ви-
користовуються такі методи: метод 
вивчення проблеми (case study), пре-
зентація, теоретичне вивчення, ме-

тод навчання мови на основі завдань 
(TBLT). 

Стосовно складання іспитів, то сту-
денти 1-го курсу перерахували, що вони 
повинні складати такі екзамени про-
тягом їхнього навчання в університеті: 
«CET-4», «CET-6», «EMT-4», «EMT-8», 
«TEM-4», «TEM-8», «English level four», 
«English level six», «English level eight». 
15 студентів відповіли що складання 
екзамену впливає на процес вивчення 
мови, 9 студентів відповіли, що не впли-

Таблиця 6
Як часто ваші викладачі англійської мови застосовують 

наступні види діяльності при проведенні занять? 

Студенти 1-го курсу
Кількість відповідей

ніколи рідко іноді часто завжди
Читання - 1 8 8 6
Аудіювання - 3 9 4 7
Письмо 1 9 9 2 2
Говоріння - - 4 12 7
Практика граматики 1 8 12 2 -
Навчання лексики - 3 10 8 2
Проведення групової дискусії - - 2 15 5
Проведення мовних ігор - 7 12 2 1
Проведення умовних екзаменів - 6 15 1 -

Таблиця 7
Як часто ваші викладачі англійської мови застосовують 

наступні види діяльності при проведенні занять? 

Студенти 3-го курсу
Кількість відповідей

ніколи рідко іноді часто завжди
Читання - 1 12 5 8
Аудіювання - 3 14 6 3
Письмо - 8 15 3 -
Говоріння - 1 4 11 10
Практика граматики 1 9 10 5 1
Навчання лексики 1 4 15 3 3
Проведення групової дискусії - - 2 14 10
Проведення мовних ігор 4 12 8 1 1
Проведення умовних екзаменів - 11 14 1 -
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ває, 2 студенти не відповіли на це питан-
ня. 

Ті студенти, які відповіли, що скла-
дання екзамену впливає на процес ви-
вчення англійської мови, зазначили, що, 
насамперед, їм потрібно виділяти біль-
ше свого вільного часу для підготовки, 
робити більше мовних та мовленнє-
вих вправ, бути більш зосередженими, 
запам’ятовувати значно більше лексики, 
зокрема, можна виділити такі відповіді 
студентів: «Це заохочує мене вивчати ан-
глійську мову, і дозволяє мені зрозуміти, 
на якому я знаходжусь рівні»; «Я можу 

навчитись практикувати більше навичок 
і вони можуть збагатити мій словнико-
вий запас»; «Коли я вивчаю англійську 
мову, у мене є мета».

Студенти 3-го курсу зазначили, що 
вони мають складати такі екзамени про-
тягом їхнього навчання в університеті: 
«TEM-4», «TEM-8», «CET-6», «College 
English Test-6», «BEC». Щодо питання 
«Чи впливає це на те як Ви вчите англій-
ську мову?», 14 студентів відповіли «Так», 
11 студентів відповіли «Ні», 3 студенти не 
дали відповіді на це питання. Ті студен-
ти, які відповіли «Так», конкретизували, 

Таблиця 8
Як часто ваші викладачі англійської мови застосовують 

наступні види діяльності при проведенні занять? 

Студенти 5-го курсу
Кількість відповідей

ніколи рідко іноді часто завжди
Читання 1 1 5 14 11
Аудіювання 2 10 11 6 3
Письмо 2 17 8 4 1
Говоріння 1 2 7 12 10
Практика граматики 5 19 3 4 1
Навчання лексики 4 9 6 9 4
Проведення групової дискусії 1 1 9 5 16
Проведення мовних ігор 6 16 8 1 1
Проведення умовних екзаменів 5 10 9 5 3

Таблиця 9
Які фактори мотивують вас найбільше при вивченні англійської мови?

Кількість відповідей
1-ий курс 3-ій курс 5-ий курс

Оцінки 16 14 12
Семінари та воркшопи 3 7 5
Навчальна програма 3 3 5
Іспити 13 16 15
Викладачі англійської мови в університеті 9 6 9
Дух суперництва в групі 8 6 9
Самомотивація 19 19 32
Інше 4 2 3
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як саме це впливає: 1) «конкретна мета»;  
2) «Зазвичай я вчив англійську мову не-
регулярно, тест дасть змогу підвищити 
практику в аудіюванні, читанні, письмі»; 
3) «Підвищити мої навички з англійської 
мови»; 4) «Я повинна повторювати вивчені 
слова та вчити багато нових слів»; 5) «Вчу 
багато слів та роблю вправи»; 6) «Більш  
цілеспрямовано, ігнорую вимову». 

Студенти 5-го курсу також вказали, 
які екзамени з англійської мови їм по-
трібно складати під час навчання в уні-
верситеті: «TEM-4», «TEM-8», «CET-4», 
«CET-6». Отже, як ми можемо побачити, 
основні екзамени для всіх курсів – це 
такі 4 екзамени: «TEM-4», «TEM-8», 
«CET-4», «CET-6». 

23 студенти 5-го курсу відповіли, що 
складання екзамену впливає на те, як 
вони вчать англійську мову; 12 студен-
тів відповіли, що не впливає; 1 студент 
не відповів на це питання. Ті студенти, 
які відповіли «Так», пояснили, як саме 
це впливає. Їхні відповіді були таки-
ми: 1) «Вчуся, як добре скласти тест»;  
2) «Приділяю більше уваги словниково-
му запасу, читанню»; 3) «Запам’ятовую 
слова чи правила граматики»; 4) «Ми 
вчимо методику навчання англійської 
мови, словниковий запас, лінгвістику»; 
5) «Я повинен зробити багато чого зара-
ди екзамену, а не задля своїх інтересів»; 
6) «Практика усної англійської мови»;  
7) «Це створює спеціальну мету, щоб вчи-
ти англійську мову»; 8) «Мотивує мене 
старанно вчитися та оцінювати мої на-
вчальні результати»; 9) «Запам’ятовувати 
більше лексики, більшу увагу звертати 
на граматику, фокусуватись на розвитку 
навичок письма»; 10) «Це нагадує мені 
про те, що я маю навчатись весь час і 
приділяти увагу моєму розвитку в цій 
спеціальності»; 11) «Активізує мене»; 
12) «Орієнтація на тест»; 13) «Я пови-
нен (повинна) вчитися та застосовувати 

деякі навички, щоб справитися з цими 
тестами. Також я маю виконувати дея-
кі вправи щоб підготуватися до них»;  
14) «Завдяки тестам ми можемо переві-
рити, наскільки добре ми засвоїли мате-
ріал та що ми збираємося робити далі». 

Відповіді студентів 1-го, 3-го та  
5-го курсів на питання «Як часто ваші ви-
кладачі англійської мови застосовують 
наступні види діяльності при проведенні 
занять?» наведені у таблиці 6, 7 та 8.

Зазначимо, що 2 студенти не відпові-
ли на це питання, тому в наших розра-
хунках ми не брали їх до уваги. 

4 студенти не відповіли на це питання 
чи написали відповіді не повністю, тому 
ми не враховували їх. 

Ми також досліджували мотивацію 
студентів при вивченні англійської мови, 
тому поставили питання «Які фактори 
найбільше мотивують Вас при вивчен-
ні англійської мови?». Відповіді сту-
дентів 1-го, 3-го та 5-го курсу наведені  
у таблиці 9. 

Студенти 1-го курсу, які обрали кате-
горію «інше», зазначили такі відповіді: 
1) «мій інтерес»; 2) «робота»; 3) «Мені 
подобається це, і я хочу бути в цьому 
успішним»; 4) «досліджувати погляди 
іншої країни». 

Студенти 3-го курсу, які обрали кате-
горію «інше», зазначили такі відповіді: 
1) «за допомогою цього я зможу знайти 
кращу роботу»; 2) не зазначено. 

Студенти 3-го курсу, які обрали ка-
тегорію «інше», зазначили такі відпо-
віді: 1) «робота»; 2) «мовний інтерес»;  
3) не зазначено. 

Висновки і перспективи подаль-
ших наукових досліджень. З вищезаз-
наченого можна констатувати, що біль-
шості студентів 1-го, 3-го та 5-го курсу 
подобається вивчати англійську мову, а 
також їм подобається вивчати англійську 
мову в Ханчжоуському педагогічному 
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університеті. Спільним для всіх трьох 
курсів є також кількість дисциплін з ан-
глійської мови на тиждень – по 6 дис-
циплін, кількість викладачів англійської 
мови для 1-го та 3-го курсу також є одна-
ковою – по 3 викладачі на рік, проте на 
5-му курсі більше 3-х викладачів. Спіль-
ним для всіх трьох курсів виявилася та-
кож відповідь на питання щодо методів 
викладання англійської мови в універси-
теті, а саме комунікативний метод, який, 
за відповідями студентів всіх трьох кур-
сів зайняв 1-е місце з-поміж інших ме-

тодів. Більшість студентів 1-го, 3-го та 
5-го курсу складають протягом їхнього 
навчання в університеті такі екзамени: 
«TEM-4», «TEM-8», «CET-4», «CET-6». 
Більшість з них зазначили, що складан-
ня екзамену впливає на те, як вони вчать 
англійську мову.

Перспективи подальших наукових 
досліджень. Подальші наукові дослі-
дження можуть бути пов’язані з аналі-
зом стану викладання англійської мови 
у викладачів Ханчжоуського педагогіч-
ного університету. 

Література:
1. Tian bo Li & Gillian Moreira (2009). English language teaching in China today. English as 

International Language Journal, Volume 4, August 2009, pp.183-184. 
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Інституту психології імені Г. С. Костюка 
Національної академії педагогічних наук України

ВИРІШАЛЬНИЙ ВНЕСОК ОСВІТЯН І НАУКОВЦІВ 
У СПРАВУ СТВОРЕННЯ РАДІО- Й ТЕЛЕМОВЛЕННЯ 

В ТОМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Анотація: У статті розповідається про унікальний досвід створення широкомовного радіо і 
телебачення в цілому регіоні силами вчених і педагогів. Показано механізми роботи кафедр і 
факультетів по організації масштабної суспільно-значимої діяльності.

Аннотация: В статье рассказывается об уникальном опыте создания широковещательно-
го радио и телевидения в целом регионе силами ученых и педагогов. Показаны механизмы 
работы кафедр и факультетов по организации масштабной общественно-значимой деятель-
ности.

Summary: The published paper covers a unique expertise in creation of broadcast TV and radio 
network throughout the entire Tomsk region by efforts of local scientists and educators. Mechanics 
of academic departments and professorial chairs’ endeavors in the field of arrangement of worth-
while and far-reaching social activities is displayed. 

Постановка проблеми. Багаторіч-
ний досвід участі педагогів і вчених в 
розвиток широкомовних засобів зв’язку 
в Томській області в СРСР був безпре-
цедентним. У цьому російському регі-
оні і радіо, і телебачення були створені 
вченими, викладачами та представни-
ками громадськості. Загалом у Томську 
завжди існувала критична маса вчених 
і педагогів, які активно цікавилися ра-
діо. Велику увагу дослідженню радіо 
приділяв й перший ректор Томського 
університету фізик Н.А. Гузехус. За-
явленій тематиці присвячені роботи 
багатьох авторів – це С. І. Богомолов,  
П.П. Кондаков, В.А. Морев, В.П. Пуш-
карьов, В.А.Мальцев [2; 6; 7; 8]

Метою нашого дослідження є роз-
гляд механізмів громадської активності 
науковців щодо реалізації важливих сус-
пільно значущих проектів – заснування 
радіо і телебачення.

Основний виклад. Етап широкого 
розвитку радіо пов’язують з навчальними 
закладами міста. З ініціативи професора 

Володимира Дмитровича Кузнєцова на 
фізико-математичному факультеті Том-
ського університету була організована 
спеціальність «Уклін електромагнітних 
коливань» і відкрита радіолабораторія 
(1923–1925) – керівник А.Б.Сапожніков. 
Лабораторія займалася наддалеким 
радіомовленням. Над створенням 
своїх радіостанцій в 1923–1925 рр. 
працювали Олександр Сергійовича 
Балакшин і Василь Григорович Дени-
сов (пізніше завідувач лабораторією 
Сибірського фізико-технічного інсти-
туту). Вони теж займалися далеким 
зв’язком. У серпні 1925 р. в Томському 
університеті розпочала роботу перша в 
Сибіру короткохвильова приймально-
передавальна радіотелеграфна станція 
(позивний «ТУК» – Томський універ-
ситет – короткі). В.Г.Денисов в 1927 р. 
за допомогою своєї станції транслював 
оперу «Травіата» з Томського театру 
та в 1928 р. зв’язувався з експедицією  
У. Нобіле. В 1928–1936 рр. працювала 
широкомовна радіостанція (РВ–48, 750 і  
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400 м; 1,2 кВт), яка належала профспіл-
кам. Директор – член місцевої ради Това-
риства друзів радіо О.В. Сидоров [7; 8].  
Станцію закрили в 1937 р., передавши 
мовлення до Новосибірська. Відновили 
мовлення обласного радіо в 1946 р. У 
1931 р. з РВ–48 передавали й телевізій-
не зображення для системи механічно-
го телебачення. Головним конструкто-
ром системи і організатором мовлення 
стає науковий співробітник Сибірсько-
го фізико-технічного інституту (СФТІ)  
В.Г. Денисов. Він публікує в місцевій 
газеті «Червоний прапор» статтю «Не 
тільки чути, але й бачити по радіо». Іні-
ціативу помітили, й Денисова поставили 
керувати Радіовізорною лабораторією 
СФТІ. Колектив лабораторії розробив і 
виготовив три телевізори, які були вста-
новлені в робочих клубах. Активно бе-
руть участь в трансляціях і радіоаматори 
з Товариства друзів радіо. З 21 листопа-
да 1931 р. стали приймати передачі з 
Москви (механічне телебачення, 30 ряд-
ків, розмір екрану з коробок сірників).  
В.Г. Денисову належить авторське свідо-
цтво на використання подвійної розгорт-
ки електронним методом для механічно-
го мовлення [2].

Сучасний (електронний) етап розпо-
чався на початку 50-х років XX століття 
[1]. Він пов’язаний з Томським політех-
нічним інститутом (ТПІ). Ректор з 1944 
по 1970 рр. був Воробйов Олександр 
Акимович (1909–1981). За фахом фізик: 
матеріалознавець і електротехнік. Член-
кореспондент АПН СРСР, професор, док-
тор фізико-математичних наук. О.А. Во- 
робйов – блискучий педагог-методист, 
лектор. При ньому в ТПІ відкрили об-
числювальний центр, він виступав за 
розвиток кібернетики, запустили ядер-
ний реактор, створили велику Наукову 
бібліотеку. Воробйов вважав, що розви-
ваючи форми самостійної навчальної ро-

боти студента, слід керуватися тим, що в 
системі навчання основним є навчальна 
робота студента під керівництвом ви-
кладача, і головним є лекційна форма 
викладу основ науки, і книга. «Вчитися, 
творячи, а творячи – вчитися», – повто-
рював він. Воробйов мав складний ха-
рактер, що призводило до конфліктів, в 
яких він не хотів поступатися. Він спе-
речався з першим секретарем Томського 
обкому КПРС Є.К. Лігачовим про шля-
хи прискореного розвитку науки. Відома 
крилата фраза Воробйова: «Секретарі 
приходять і йдуть, а ми – ректори – за-
лишаємося». У вересні 1970 р. був звіль-
нений з посади з формулюванням «за 
усною заявою». Відносини Олександра 
Акимовича з головою Сибірського від-
ділення АН СРСР академіком М.А. Лав-
рентьєвим теж не склалися. Воробйов 
виступав за впровадження західної мо-
делі розвитку науки при університетах, 
а не в академічних інститутах. Але Во-
робйов прославився і як медіаменеджер, 
організатор телебачення.

Газета «Радянський Сибір» в 1951 р. 
публікує замітку про те, що в Новоси-
бірську в 1953 р. має з’явитися телеба-
чення. Ректор Томського політехнічного 
інституту О.А. Воробйов побачив цю 
газету, купив її та привіз до Томська. 
Після цього він запрошує до себе лабо-
ранта кафедри ізоляції та кабельної тех-
ніки А.А. Бакакіна (той захоплювався 
радіо) і дав йому завдання організувати 
телебачення в Томську. Пообіцяв виді-
лити приміщення, посади лаборантів 
і всебічну підтримку. Дозволив запро-
шувати будь-яких співробітників ТПІ, 
брати будь-які наявні прилади. Під ве-
ликим враженням А.А. Бакакін відправ-
ляється до свого друга А.А. Солодов-
никова – теж лаборанта, але з кафедри 
гірничих машин, і попросив його допо-
моги. Пізніше до них приєднується й 
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 Є.Н. Силов. У 1951 р. Бакакін і Силов 
їдуть до Харкова, де вже запрацював 
перший аматорський телецентр. Пере-
йнявши досвід у харків’ян, вони повер-
таються до Томська і залучають до своєї 
групи інженера к.тех.н. В.С. Меліхова. 
Розпочалася дослідницько-експеримен-
тальна робота. Уже 25 грудня 1952 р. була 
проведена перша пробна телепередача 
кіножурналу зі звуковим супроводом з 
аматорського телецентру ТПІ. Першу 
телепередачу дивилися по саморобному 
телевізору на основі осцилографічної 
трубки. Апаратура телецентру в 1953 р.  
удосконалилася і досягла стандарту 
державних телецентрів, після чого роз-
почали передачі. Вони (в основному це 
кіножурнали та кінофільми) тривали до 
1955 р. Але вже на початку 1954 р. було 
прийнято рішення про будівництво дер-
жавного телецентру Томська (по вулиці 
Червоного пожежника, 5). Телевізійне 
устаткування розроблялося і виготов-
лялося теж в ТПІ. За дорученням рек-
тора ТПІ О.А. Воробйова, Є.Н. Силов,  
К.М. Шульженко і А.А. Солодовников 
їдуть на Московський телецентр – за до-
свідом. 28 квітня 1955 р. Державна при-
ймальна комісія підписала акт прийман-
ня будівлі телевізійної лабораторії ТПІ. 
Регулярне телевізійне мовлення в Том-
ську розпочалося 30 квітня 1955 р. Центр 
став першим в Сибіру і п’ятий в СРСР 
(після Москви, Ленінграда, Харкова, Ки-
єва) телевізійний передавальний центр. 
У роботі брали участь поряд з А.А. Ба-
какіним, і Ю.І. Потєхін, В.Н. Лютер,  
А.А Солодовников, В. І. Борисов. Анте-
ни стояли на водонапірній вежі. Першим 
фільмом, що вийшов в Томський телеві-
зійний ефір, був «Вірні друзі» (30 квітня 
1955 р.), а першою власною програмою 
(1 жовтня 1955 р.) – освітня програма, 
в якій професор І.М. Разгон розповідав 
про історичні пам’ятники Московського 

Кремля. Перший випуск інформаційної 
програми «Новини тижня» – в 1956 р. 
Режисером стала Софія Сапожникова, а 
першим диктором – Володимир Терьо-
хін. Популярність дикторів і взагалі лю-
дей, що з’являються на екрані була дуже 
великою. Це були Ліна Мікова, Олексій 
Потолов, Галина Зобніна (Шинкаренко), 
Ірина Кречмер. Їх впізнавали на вулиці, 
зустрічали на сходинках телецентру піс-
ля ефіру, навіть писали любовні листи. 
У місті було 200 телевізорів [3].

Політехніки вдосконалювали свою 
телетехніку – вони продовжували роз-
робку студійних телекамер на більш 
чутливих передавальних трубках, ніж 
стандартні тоді ЛИ–1, а також вели роз-
робку іншого обладнання. До 1958 р. був 
розроблений новий комплект студійного 
обладнання. Довгий час Томська студія 
телебачення працювала на унікальному 
обладнанні. Проект телецентру в 1958 р. 
отримав бронзову медаль ВДНГ СРСР, 
він став типовим для Західного Сибіру. 
У Томському політехнічному інституті 
було виготовлено обладнання для те-
лецентрів Бійська, Рубцовська, Усть-
Каменогорська, Абакана та Конотопа 
(Україна), Чимкента (Казахстан). Комп-
лект обладнання, що демонструвався на 
ВДНГ встановили в Ухті [4]. У тому ж 
1958 р. відкривають велику студію пло-
щею 200 м2. (Будував трест «Хімбуд»). 
У ній проводилися програми за участю 
симфонічних та джазових оркестрів, 
ставили сцени з опер, балетів і оперет. 
Ще в 1956 р. була створена перша в Си-
біру аматорська драматична студія при 
Томському ТБ. Знімали документальне 
та художнє кіно: х/ф «Мандат» і «Здрас-
туй, Димка» (реж. Юлія Ратомська).  
У 1963 р. в Томську пройшов перший 
фестиваль телестудій Західного Сибіру –  
«Тиждень Сибірського ТБ». Мабуть 
перша реклама була показана на том-
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ському ТБ – транслювалася з 1960 р.  
Згодом заборонена. У 1969 р. здають 
типову 180 м вежу (ТБ Якір 5 / 1.5 кВт, 
РМ Дощ-2 4 кВт, СВ; в 1980-ті замі-
на на Зона-2 (8 ТВК) і Зона-3 (1 ТВК) 
відповідно), в місто і область прийшло 
центральне телебачення – сигнал над-
ходить по радіорелейній лінії Кемерово-
Анжеро-Судженськ-Томськ. Антени на 
водонапірній вежі демонтують [3]. З вве-
денням нового державного телецентру 
закінчується етап активного впливу ТПІ 
на мовлення в області. Слабшають пози-
ції й ректора О.А.Воробйова, незабаром 
його звільняють з посади. На обласному 
телебаченні в 1970-ті роки відкрили спе-
ціальну програму «Бесіди про науку». 
Вів – Ю.П. Похолков. Там виступали 
видатні вчені Томська: О.А.Воробйов,  
А.П. Бичков, М.А. Медведєв, А.Г. Саві-
них, І.П.Чучалін, Р.С.Карпов.

У вересні 2000 р. завдяки виграному 
гранту Міністерства преси та телераді-
омовлення в ефірі державного телеба-
чення ДТРК «Томськ» вперше з’явився 
науково-освітній канал «Розум ХХ1 сто-
ліття» (керівник – Засл. працівник культу-
ри Петро Кондаков). За 5 років існування 
каналу творчими працівниками компанії 
створено понад 700 науково-освітніх про-
грам, науково-популярних фільмів, освіт-
ніх і навчальних програм. Автори і веду-
чі цих програм: кандидат філологічних 
наук, письменник В.Костін, доктор с/г  
наук, професор О.Пасько, журналіст 
Н.Черткова. Телеглядачам запам’яталася 
серія матеріалів з космодрому «Байко-
нур», телеміст між жителями секретних 
«атомних» міст, розташованих побли-
зу Томська та Красноярська. У складі 
проекту – тележурнал «Вчені записки», 
просвітницькі телевідеофільми, дитя-
чі пізнавальні програми, телевіктори-
ни, інформаційні випуски «Вісті.Наука»  
(http://razum21.ru/). З 2001 р. в Томську 

діє однойменний фестиваль пізнаваль-
ного і науково-популярного кіно. Проект 
підтримали РАН і СВ РАН, Міністерство 
освіти і науки, Центр підготовки космо-
навтів ім. Ю. А. Гагаріна. У свій час Фес-
тиваль привітав і надсилав свої програ-
ми Сергій Капіца, очолювали журі Лев 
Ніколаєв, Сергій Торчинський, Аркадій 
Бедров, Георгій Майер. У 2007 р. було 
відкрито Телевізійний мовний центр 
Томського державного університету, який 
управляє телевізійним освітнім каналом 
Томського державного університету «ТВ-
Університет» (2008). У складі центру та-
кож телепорт – власна приймально-пере-
давальна супутникова станція [5].

На каналі «Томський час. Губерн-
ський телеканал» виходить пізнаваль-
но-розважальна телепередача для дітей і 
підлітків «Шоу професора Звездунова». 
Вона про науку, спорт і творчість. Дити-
на може взяти в ній участь, опинившись 
в ролі справжнього вченого, а батьки ді-
знатися про корисні поради від експер-
тів з різних галузей знань. Веде – Кос-
тянтин Гончаров [9].

Висновки. На думку В.А. Морєва [7], 
випереджальний розвиток в області ра-
діо в області було обумовлено наявністю 
фізичної наукової школи; радіобаз Кол-
чака і радіобатальона Червоної Армії. 
Таким чином довоєнний піонерський 
етап (1923–1943) в розвитку радіо і ТБ 
(механічного) майже повністю був забез-
печений кадрами Томського університе-
ту, СФТІ і профспілками. Впровадження 
телебачення в 1950-і рр. (навіть в умовах 
авторитарного суспільного ладу) вчени-
ми також підтверджують цю тезу, але не 
можна забувати і про наявність вольо-
вого наукового нестандартно мислячого 
лідера – в особі А. А. Ворбйова (ТБ) й 
В.Д. Кузнєцова (радіо). Томськ – місто 
науки і освіти. Традиція освітнього мов-
лення тут дуже сильна і сьогодні.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Анотація: В статті проведено короткий аналіз ключових компетентностей та навичок  
ХХІ століття. Обґрунтовано необхідність застосування нових підходів в самоосвіті серед пе-
дагогів дошкільних навчальних закладів. Виокремлена актуальність отримання професійної 
компетентності, ефективної взаємодії з дітьми, та самореалізації в умовах реформ освітньої 
системи.

Аннотация: В статье проведен краткий анализ ключевых компетенций и навыков XXI века. 
Обоснована необходимость применения новых подходов в самообразовании среди педаго-
гов дошкольных учебных заведений. Выделена актуальность получения профессиональной 
компетентности, эффективного взаимодействия с детьми, и самореализации в условиях ре-
форм образовательной системы.

Summary: This article presents a brief analysis of the core competencies and skills of the  
XXI century. The need for new approaches to self-education among teachers of preschool educa-
tion. Explanation of the importance of getting professional competence, effective interaction with 
children in terms of education reform.

Постановка проблеми. В умовах 
ХХІ століття педагогічна професія за-
знає значних трансформацій та пере-
творень. Функції сучасних педагогів 
значно розширились та отримали роз-
ширення в спектрі практичних навичок 
та навичок 21 століття. Основна роль 
педагога – готувати дитину до життя в 
умовах динамічних змін та соціальних 
перетворень, орієнтуватись в соціо-
культурних ситуаціях сучасного сус-
пільства. Прививати дитині, так звані 
життєві компетенції, які допоможуть 
їй приймати рішення, знаходити не-
стандартні виходи із ситуацій, критич-
но мислити, орієнтуватись в майбутніх 
професіях. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблемою інтеграції в освіті за-
ймаються сучасні науковці І. Бех, В. За-
гвязинський, В. Волгов, І. Яковлєв, вони 
досліджують проблему професійної під-
готовки вихователів в умовах поширен-
ня новітніх освітніх технологій та врахо-

вуючи сучасні тенденції розвитку освіти 
в дошкіллі. 

Також, проблемою формування ком-
петентностей у педагогічній сфері, в тому 
числі тлумаченням явища компетенції, як 
явища найефективнішого використання 
знань, сучасні підходи до компетентнос-
ті вчителів, явище соціальної та життє-
вої компетентності вивчають науковці: 
І.Тараненко, С.Гончаренко, А.Василюк, 
І.Ящук, В.Ковальчук, А.Михайличенко, 
В.Аніщенко, О.Локшина та інші.

Структура та зміст професійно-пе-
дагогічної компетентності педагогів, 
формування професійно-педагогічної 
компетентності педагогічних кадрів є 
ще однією актуальною темою сьогоден-
ня, якою займаються науковці: Л.Мітіна, 
Т.Браже, А.Маркова, Т.Іванов, В.Дьомін, 
Л.Карпова, В.Лозова, Т.Мельниченко, 
Д.Равен.

Питання закономірностей формуван-
ня та практичного застосування профе-
сійно-педагогічних умінь, особливості 
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формування професійної компетентнос-
ті майбутніх вихователів дошкільних на-
вчальних закладів у процесі педагогічної 
практики, вивчають М.Поташкін, І.Бех, 
Н.Кічук, В.Бондар, Л.Кондратенко, 
Л.Кідіна.

Тему професійної компетентності 
широко вивчають вітчизняні та зарубіж-
ні науковці, серед основних тем: шляхи 
підвищення професіоналізму серед пра-
цівників педагогічної сфери, професійна 
зрілість, особливості безперервної осві-
ти, освіта дорослих, проблеми профе-
сійно-педагогічної освіти та інше. Дані 
теми широко описані в працях таких на-
уковців: Н. Кухарев, Г. Троцко, В. Аней-
чук, О. Бондарчук, Н. Гузій, А. Деркач, 
В. Панчук, К. Кальницька, В. Стрель-
ніков, А. Бусигіна, В. Вівтюк, В. Анти-
пова, Л. Шевчук, Є. Барбіна, В. Маслов, 
Я.Шкурко, О.Мармаза, В. Ястребова,  
Д. Бритела, Є. Джимеза, П. Мерсера,  
М. Леннона, М. Робінсона, Р. Квасниці, 
В. Ландшеєр та інших.

Формулювання цілей статті та 
завдань. Метою статті є визначення 
ключових компетентностей, а також 
обґрунтування необхідності застосу-
вання нових підходів в самоосвіті серед  
вихователів дошкільних навчальних за-
кладів.

Для реалізації мети статті необхідно 
вирішити такі завдання дослідження:

1. Охарактеризувати передумови най-
ефективнішого опанування професій-
них компетенцій фахівцем у дошкільно-
му закладі.

2. Виділити навички, якими має воло-
діти фахівець дошкільної освіти у своїй 
професійній роботі.

3. Виокремити основні групи компе-
тенцій, якими можна керуватися в про-
цесі підготовки майбутніх працівників 
дошкільної освіти до професійної діяль-
ності.

Виклад основного матеріалу статті. 
Процес формування фахових компетен-
цій, складають основні концептуаль-
ні складові в моделюванні процесів та 
підходів: антропологічний, компетент-
нісний і діяльнісний. Різні позиції та 
підходи пояснюють стратегію сучасної 
педагогічної освіти по-своєму. Напри-
клад, з позицій антропологічного підхо-
ду основним вважається розвиток, само-
розвиток особистості педагога, здатного 
використовувати не тільки наявні педа-
гогічні і соціальні технології, але і ви-
ходити за межі нормативної діяльності, 
здійснювати інноваційні підходи, творчо 
застосовувати фахові знання та вміння. 
Ця стратегія, як вказує В. Сластьонін, 
втілюється в принциповій спрямованос-
ті змісту і форм освітнього процесу ВНЗ 
на пріоритет особистісно орієнтованих 
технологій освіти [5, с. 203].

Натомість компетентнісний підхід 
розглядає освітній процес у спрямуванні 
на формування та розвиток професійних, 
фахових, педагогічних, особистісних 
компетенцій. Професійна компетент-
ність не являється сталою, вона по-
стійно набуває певних характеристик, 
змінюється під плином часу, та новими 
проблемами з якими стикається суспіль-
ство. Процес формування професійної 
компетентності ніколи не завершується, 
цей процес не можливо завершити, він 
буде змінюватись і трансформуватись 
згідно з новими вимогами часу. Оціню-
вати ту чи іншу професійну компетент-
ність можна лише в конкретних ситуа-
ціях: діяльності вихователя, відповідно 
до умов навколишньої дійсності, по-
ставлених завдань, наявних матеріалів 
для роботи та інше. Впровадження ком-
петентнісного підходу в освітній процес 
незмінно покличе за собою результат – 
формування професійно-компетентного 
фахівця, що є сукупністю професійних 
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(фахових) компетентностей, інтегро-
ваною характеристикою особистості, 
така характеристика має сформуватися в 
процесі навчання і охоплювати знання, 
вміння, навички ХХІ століття.

В умовах ХХІ століття компетент-
нісний підхід, особливості формуван-
ня навичок, та освіта впродовж життя –  
ключове завдання яке стоїть перед пе-
дагогами та дошкільними працівни-
ками. Аналізуючи питання стрімкого 
розвитку технологій, інформаційно-ко-
мунікаційних засобів, стає зрозумілим, 
що сучасним дітям в найближчому 
майбутньому доведеться зіштовхну-
тись з професіями, яких ще нині не іс-
нує. З огляду на вищезазначене заува-
жимо, що основне завдання педагога, 
усвідомлюючи свою місію: підготовка 
дітей до життя, до тих професій, які 
нині ще не існують, сформувати у них 
навички використання тих інструмен-
тів діяльності, про які ще нічого не ві-
домо, допомогти дітям сформувати ті 
навички, які допоможуть дитині реалі-
зовуватись в умовах стрімкого станов-
лення інноваційних технологій. «Щоб 
уникнути удару об майбутнє, – зазна-
чає Е. Тоффлер, – ми повинні створи-
ти постіндустріальну систему освіти. 
І щоб зробити це, ми повинні шукати 
цілі й методи в майбутньому, а не в ми-
нулому» [6, с. 178].

Міжнародна комісія з освіти в 21 сто-
літті при Організації Об’єднаних Націй 
в 1996 році розпочала роботу над роз-
робкою списку основних компетенцій, 
формування яких повинно стати осно-
вним пріорітетом в діяльності педагога.

Було визначено три групи компе- 
тенцій:

Навчальні та інноваційні навички 
– творчість і інноваційність;
– критичне мислення і вміння вирі-

шувати проблеми;

– комунікативні навички та навички 
співробітництва.

Вміння працювати з інформацією, 
медіа та комп’ютерні навички

– інформаційна грамотність;
– медіа грамотність;
– IКT-грамотність (грамотність у га-

лузі інформаційно-комунікаціних техно-
логій).

Життєві та кар’єрні навички
– гнучкість та пристосовуваність;
– ініціатива та самоспрямованість;
– соціальні навички та навички, 

пов’язані зі співіснуванням різних  
культур;

– продуктивність та вміння з’ясо- 
вувати та враховувати кількісні показ- 
ники;

– лідерство та відповідальність  
[2, с. 19].

Для формування таких навичок в 
безперевній системі освіти, починати 
потрібно вже з дошкільного навчаль-
ного закладу. Педагоги дошкільних на-
вчальних закладів, володіючи даними 
компетентностями та навичками, змо-
жуть сформувати відповодні і у дітей, 
що навчаються в дошкільній системі 
освіти. Компетентністний підхід перед-
бачає оновлення програм та методів 
роботи, використання нових інструмен-
тів навчання, транслює пріорітетність 
у оволодінні дітьми новими навичками 
та компетентностями. Звідси можна ви-
окремити декілька ключових пріорітетів 
компетентнісного підходу: це особистіс-
но орієнтоване навчання, використання 
інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, виховання у дітей громадянської, 
особистої й соціальної відповідальності. 
Навички ХХІ століття повинні форму-
ватись спираючись на оновлення стан-
дартів та впровадження новітніх систем 
оцінювання, удосконалення навчальних 
планів, створення навчального серед-
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овища, з урахуванням всіх особливостей 
становлення сучасного учня або вихо-
ванця, адаптації умов як найкращих, для 
розвитку особистості учня або вихован-
ця [4, с. 26].

Власне, основою педагогічної май-
стерності вихователя можна вважати 
педагогічні знання. Ґрунтовні фахові 
знання з педагогічних дисциплін є осно-
вою педагогічної компетенції. Знання 
особливостей психологічного розвитку 
дошкільників, індивідуальні особли-
вості становлення особистості в різні 
періоди дошкільного періоду, – є осно-
вною опорною компетентістю для педа-
гога, який працює в системі дошкільної 
освіти і планує свою діяльність, спрямо-
вану на розвиток особистості дитини. 
Важливим для вихователя дошкільного 
навчального закладу, сфери дошкільної 
освіти є орієнтація в сучасних досягнен-
нях педагогічної науки в галузі дидакти-
ки і дошкільної освіти, психології, знати 
основи володіння життєвими компетен-
ціями, та особливостями впровадження 
їх в дошкільному навчальному закладі. 
Педагогічна інноваційна діяльність у 
дошкільному навчальному закладі спря-
мована на вдосконалення освітнього 
процесу відповідно до вимог сучасного 
суспільства.

Формування та розвиток життєвих 
компетентностей – це глибоко особис-
тісний процес, котрий виявляється та 
забезпечується виключно особистіс-
ним прагненням, наявністю необхід-
них задатків та здібностей, цілеспря-
мованою діяльністю особистості над 
власним вдосконаленням. Тому всі вище-
перераховані професійні компетентності  
ХХІ століття можна адаптувати для ви-
мог сучасної української освіти, приді-
ливши достатньо високу увагу практич-
ному відпрацюванню навичок через те, 
що високої уваги потребує формування 

у студентів узагальнених міжпредмет-
них професійних навичок і вмінь, які 
входять у відповідні здібності, та інші 
вузівські дисципліни [1, с. 7].

Провівши аналіз існуючих курсів, 
можна констатувати, що серед усього 
різноманіття здібностей, що формують-
ся у навчальних закладах, де готують 
майбутніх педагогів, можливо відібра-
ти ті, які є найбільш актуальними і зна-
чущими для здійснення педагогічної 
діяльності. Тому, враховуючи навички 
ХХІ століття та ключові професійні 
компетентності педагога дошкільного 
навчального закладу, можемо виділити 
такі базові педагогічні компетентності: 

– комунікативність – здатність педа-
гога вступати в контакт, слухати та чути 
інших, здатність до емпатії та виражен-
ня її через вербальну складову. Сюди 
ж можна додати гуманне спілкування, 
тобто комунікація з прихильністю до 
людей, через позитивні емоції та пози-
тивний досвід;

– соціально-перцептивні – проникли-
вість та пильність, що є невід’ємною 
частиною педагогічної інтуїції, виража-
ється в можливості сприймати та розу-
міти інших людей, передбачати різні 
варіанти розвитку ситуації, здатність до 
вольового впливу та логічного переко-
нання;

– емоційна стабільність – глибока 
робота працівника педагогічної сфери 
над собою, знання про природу власних 
емоцій та емоцій інших, вміння зберіга-
ти та контролювати власну емоційність. 
Стійкість до професійного вигорання, 
здатність до самоаналізу, та підвищення 
рівня якості власного емоційного стану;

– креативність – здатність педагога 
творчо підходити до ситуацій що скла-
даються, вирішувати витання, поєдную-
чи різні загальновідомі схеми. Здатність 
до творчості, та пошуку нетрадиційних 
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способів комунікації, проведення за-
нять, професійного розвитку;

– оптимістичне прогнозування – під-
хід до виховання з позитивною, опти-
містичною гіпотезою, вміння педаго-
га-вихователя передбачати розвиток 
особистості як позитивний процес, су-
купність перетворень структури особис-
тості через вплив на позитивні якості  
[3, с. 11].

Всі перелічені компетентності можна 
об’єднати за одним єдиним фактором, 
який визначав в своїх працях В. Сухом-
линський: чуттєвість до суб’єкту впливу –  
зростаючої дитини, цілісної людини, ди-
тини, як особистості, котра формується 
за допомогою дорослого, спираючись на 
нього та отримуючи його підтримку.

Одним із важливих завдань які пови-
нні вирішуватись педагогами дошкіль-
них навчальних закладів є організація 
міжпредметних зв’язків в процесі під-
готовки дітей до школи та формування 
навику узагальнень.

Професійна підготовка вихователя, 
потребує оволодіння навиком поєднан-
ня практичних, теоретичних та наукових 
знань. Погляди Я. Коменського, співпа-
дають із ідеєю використання міжпред-
метних зв’язків в навчальному процесі, 
науковець стверджував, що всі знання 
виростають з одного кореня – дійсності 
що нас оточує, вони знаходяться в пев-
ному поєднанні і зв’язку, а отже і вивча-
ти їх потрібно не порушуючи цього ж 
зв’язку. Погляди Я. Коменского знайшли 
свій подальший розвиток в педагогічних 
дослідженнях Дж. Локка, К. Ушинского, 
О. Декролі та інших.

Серед сучасних науковців, що дослі-
джують тему міжпредметних зв’язків  
Т. Архипова, Ю. Бабанский, Т. Ільїна, 
Н. Данилова, И. Звєрєва, Н. Скаткіна,  
Л. Ковальчук, П. Кулагіна, В. Максімова, 
В. Федорова, А. Усова, Л. Шаповалова. 

Актуальність питання про використан-
ня міжпредметних зв’язків, на думку 
вчених полягає перш за все в намаган-
ні сучасної системи освіти до інтеграції 
наук з ціллю отримати найбільш точну 
картину світу. Вирішення поставленого 
завдання в рамках однієї навчальної дис-
ципліни є неможливим, адже підготовка 
дітей до життя не можлива в рамках об-
меженими дисциплінами.

Важливою функцією міжпредметних 
зв’язків фахівці вважають, їх здатність 
посилювати взаємодію всіх дидактич-
них принципів в процесі навчання, в 
тому числі принципу науковості, систе-
матичності, доступності, послідовнос-
ті. Всі вищеперераховані особливості у 
своїй взаємодії формують цілісну систе-
му знань. 

Висновки. Як висновок, ми можемо 
визначити професійні компетентності –  
як інтегративні, динамічні якості осо-
бистості, що формують та визначають 
якість педагогічного досвіду, заснова-
ні на знаннях та практичному досвіді, 
змінюються та вдосконалюються в про-
цесі навчання, підвищенні кваліфікації. 
Професійні компетентності орієнтовані 
на саморозвиток, самонавчання, само-
вдосконалення шляхом формальної, 
неформальної та інформальної осві-
ти. Підвищення професіоналізму че-
рез самопрогнозування, моделювання, 
самопроектування, самомоніторінг, са-
морозвиток та різні види навчання є 
необхідною умовою отримання профе-
сійної компетентності, ефективної вза-
ємодії з дітьми, та самореалізації в умо-
вах реформ освітньої системи.

Професійна компетентність майбут-
нього вихователя дітей дошкільного 
віку розуміється нами як самоусвідом-
лений чинник, що сприяє постійному та 
невпинному розвитку особистості педа-
гога дозволяє прогнозувати, планувати, 
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проектувати професійне самовизначен-
ня і самозбагачення, допомагає знаходи-
ти шляхи вдосконалення в особистому 
житті і професійній діяльності, прагну-
ти до більш високими сходами професі-

оналізму. Міжнародні освітні стандарти 
включають ланку освіти впродовж жит-
тя, механізмів підвищення кваліфікації, 
з метою підтримки педагогів в їх профе-
сійному становленні.
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ВПЛИВ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Анотація: Стаття присвячена теоретичному та емпіричному дослідженню творчості у май-
бутніх фахівців організації, а також формуванню та розвитку креативного потенціалу у студен-
тів в процесі їх професійної підготовки у вищому навчальному закладі. Визначено специфіку 
прояву творчого потенціалу. Розроблено систему психологічних засобів та рекомендацій для 
цілеспрямованого формування особистості. Визначено основні підходи в дослідженні креа-
тивного компонента особистості. Доведений експериментально вплив креативного потенціа-
лу на ефективність розвитку особистості. 

Аннотация: Статья посвящена теоретическому и эмпирическому исследованию творче-
ства у будущих специалистов организации, а также формированию и развитию креативного 
потенциала у студентов в процессе их профессиональной подготовки в высшем учебном за-
ведении. Определена специфика проявления творческого потенциала. Разработана система 
психологических средств и рекомендаций для целенаправленного формирования личности. 
Определены основные подходы в исследовании креативного компонента личности. Доказано 
экспериментально влияние креативного потенциала на эффективность развития личности.

Summary: The artical is devoted to theoretical and empirical research creative at the future man-
agers of the organization, and also to formation and development of creative potential in students 
during their professional training in higher educational establishment. Defines the specific manifes-
tation of creative potential. The system of psychological tools and recommendations for targeted 
identity formation. The basic approaches in research of a creative component of the person are 
certain. Influence of creative potential on efficiency of identity formation is experimentally proved. 

Постановка проблеми. В наш час 
однією з головних цінностей людини 
стає творча активність особистості. На 
різних етапах соціально-економічного 
розвитку суспільства проблема креа-
тивності була неодноразово предметом 
дослідження багатьох науковців, зараз 
вона набуває особливої актуальності. 

Під впливом соціальних умов зміни 
в сучасному суспільстві в Україні ви-

магають суттєвих новацій у підготовці 
майбутніх спеціалістів, запроваджен-
ня таких форм навчання, які б сприяли 
особистісному та професійному само-
розвитку, самовдосконаленню, форму-
ванню навичок творчого розв’язання 
будь-яких управлінських завдань. Ви-
никає проблема формування у студентів 
самостійного, творчого (евристичного) 
мислення [1].
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Особливе значення ця проблема має 
для вузів, що готують фахівців безпо-
середньо працюючих з людьми. У цій 
сфері необхідно не тільки творче вико-
ристання своїх знань і умінь, але і твор-
чий підхід до спілкування, ефективного 
управління.

Мета дослідження: матеріал статті 
спрямований на те, щоб виявити та роз-
винути творчі здібності особистості сту-
дентів.

Для досягнення мети необхідно вико-
нати наступні задачі: оцінка рівня твор-
чого потенціалу студентів; виявлення 
методів підвищення та розвитку творчо-
го потенціалу особистості.

Результати дослідження та їх обго-
ворення. Творчий потенціал особливим 
чином впливає на людину. Творчість 
пов’язана з різноманітними аспектами 
особистості. Кожна людина сама ство-
рює себе, робить своє життя унікальним 
і неповторним. Щоденна зміна і віднов-
лення її є необхідним атрибутом твор-
чості. Оскільки кожна людина генетич-
но унікальна, і в минулому, сьогоденні 
чи майбутньому не було і не буде двох 
генетично ідентичних особистостей, то 
й ситуації, у які попадає людина, також 
унікальні. Вони змушують людину в 
кожному конкретному випадку прийма-
ти рішення і діяти відповідно особистій 
оцінці ситуації. Отже, людина знахо-
диться в умовах, що постійно змінюють-
ся і спонукають її до життєтворчості, а 
складовими життєтворчості є креатив-
ний потенціал і креативні здібності осо-
бистості. 

Щоб створити творчий клімат необ-
хідно виховання допитливості, смаку до 
нестандартних рішень, здатності мисли-
ти нетривіально. Необхідно ще вихову-
вати готовність до сприйняття нового і 
незвичайного, прагнення використову-
вати і упроваджувати творчі досягнення 

інших людей, будити самостійність і та-
лант, завзятість і віру у свої сили [2]. 

В літературі поняття креативність 
(лат. сгеаtіо – створення, образ) озна-
чає творчість, тобто в самому загально-
му вигляді воно містить у собі минулі, 
супутні і (чи) наступні характеристики 
процесу, у результаті якого людина (чи 
група людей) створює те, чого не іс-
нувало колись. Видатний вчений Фром 
звужує поняття до визначення його як 
«здатності дивуватися і пізнавати, умін-
ня знаходити рішення у нестандартних 
ситуаціях, націленості на відкриття но-
вого і здатності до глибокого усвідом-
лення свого досвіду», підкреслюючи 
не якість результату, а характеристики 
і процеси, що активізують творчу про-
дуктивність.

Креативність – це здатність до кон-
структивного, нестандартного мислення 
та поведінки, усвідомлення і розвитку 
свого досвіду, який виявляється у швид-
кості, точності, гнучкості, оригінальнос-
ті мислення, багатій уяві, схильності до 
високих естетичних цінностей, ступеня 
деталізації проблеми, що надає людині 
можливість, з одного боку, знаходити 
ефективні рішення і способи поведінки 
у нових ситуаціях, а з іншого боку, пе-
реборювати стереотипність мислення і 
поведінки у звичних ситуаціях, створю-
вати у неї нові, оригінальні рішення.

В загальному вигляді творчий процес 
пов’язаний із взаємодією суб’єктивного 
й об’єктивного, у результаті чого 
з’являється нове – творчі ідеї, теорії, гі-
потези. Нове як продукт творчості, як 
визначена частина оригінального, тако-
го, чого ще не було, так і частина старо-
го, уже відомого і звичного [3]. 

Процес творчості складається у ви-
явленні схованих від нас можливостей, 
аналізі й оволодінні численними мето-
дами упорядкування, визначення спів-
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відношень, структурування, зміни рівнів 
і точок зору.

Креативний потенціал визначається 
за допомогою різноманітних підходів: 
а) загальна творча здібність, процес 
перетворення знань (Л.С.Виготський, 
В.В.Давидов, В.О.Моляко, А.Г.Шмельов 
та ін.). В своїх працях вчені зазначали, що 
до складових креативності належать ори-
гінальність, ініціативність, завзятість, 
висока самоорганізація, велика працез-
датність; б) здатність, що приводить до 
успіху (Дж. Гілфорд, Б. Гізелі, П. Тор- 
ренс, Я.О. Пономарьов, М.Г. Фролов,  
Е.Г. Ярошевський та ін.); в) дослідження 
креативності у різних видах діяльності 
(Л.С. Виготський, А.Л. Галін, П.К. Енге- 
льмеєр, П.Ф. Кравчук, Н.Ю Хря- 
щова та ін.). Кожен напрям проаналізова-
но з точки зору теоретичних і практич-
них здобутків і обмежень.

На підставі існуючих в літературі 
підходів було визначено зміст поняття 
«креативний потенціал». Підкреслено, 
що креативний потенціал являє складну 
підсистему, яка тісно переплітається з 
іншими структурними складовими пси-
хіки, детермінуючими творчі процеси 
елементами. 

На основі аналізу літератури та вчас-
ного теоретичного аналізу проблеми 
було визначено складові креативного 
потенціалу: відкритість новому, до-
питливість, здатність до нестандарт-
них рішень; домінування пізнавальних 
інтересів; швидкість у засвоєнні нової 
інформації; інтелект; наполегливість, ці-
леспрямованість, рішучість.

 Було з’ясовано, що на творчі потенції 
людини, на їхній прояв і розвиток впли-
вають досвід, переконання, мислення, 
пам’ять, воля, знання тощо. Але ця су-
купність властивостей особистості біль-
ше відображає кількісну сторону мож-
ливості мати творчу індивідуальність. 

Якісна ж сторона визначається не стіль-
ки наявністю цих й інших властивос-
тей самих по собі, скільки характером 
взаємозв’язку їх один з одним, особли-
во їхньою напругою і спрямованістю. 
Творчий потенціал і його активність зна-
ходяться саме в сфері якісної динаміки 
властивостей особистості й у її відно-
шенні з конкретною діяльністю. 

Творчий потенціал людини виявля-
ється у здатності особистості підходити 
до конкретної справи нестандартно, шу-
кати і знаходити найбільш оптимальні 
шляхи, ефективні методи рішення ви-
никаючих проблем. Він не є незмінним, 
даним споконвічно в завершеному виді, 
а змінюється в процесі удосконалюван-
ня людини в ході історичного розвитку. 
Особистість безупинно збагачується 
сукупними творчими здібностями люд-
ства, що здобуваються їм у ході освоєн-
ня і зміни дійсності. 

Об’єктивна реальність є матеріалом 
для уяви, як і для всіх інших психічних 
процесів. Але творча уява, будучи про-
явом творчої здатності головного мозку, 
представляє собою як би сплав раніше 
сприйнятого і відтвореного з заново по-
будованим.

Як відзначають дослідники, творче 
мислення характеризується не тільки 
і навіть не стільки обсягом придбаних 
знань, скільки структурою розумового 
процесу, багатством, складністю і ре-
зультативністю розумових операцій.

З психологічної точки зору, мислення 
людини можна розділити на два види: 
репродуктивне (відтворююче) і продук-
тивне (творче). При репродуктивному 
мисленні людина одержує готові знання –  
уся психічна робота спрямована на те, 
щоб повторити, відтворити знання.

Творче мислення створює щось нове, 
не бере знання в готовому виді. Тут лю-
дина самостійно добуває знання і само-
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стійно застосовує їх для рішення прак-
тичних і пізнавальних задач.

Для дослідження рівня творчого по-
тенціалу та особистісних якостей люди-
ни ми застосовували різні тести. 

За допомогою тесту Айзенка ми ви-
вчали розумові процеси особистості. 
Застосування тесту Айзенка дозволило 
з’ясувати швидкість протікання розумо-
вих процесів, яка не завжди рівнозначна 
коефіцієнту інтелекту, а також виявити 
такі особистісні характеристики – незі-
браність і відсутність наполегливості. 

Для визначення особистісних власти-
востей ми застосували 16-F особистіс-
ний опитувальник Р.Кеттелла. Виходячи 
із завдань нашого дослідження, найбіль-
шу увагу ми зосередили на таких факто-
рах тесту, як: комунікабельність (фактор 
А), кмітливість (фактор В), емоціональ-
на стійкість (фактор С), незалежність 
(фактор Е), принциповість (фактор G),  
практичність (фактор M), гнучкість 
(фактор N), консерватизм (фактор Q1), 
самостійність (фактор Q2), високий са-
моконтроль (фактор Q3), напруженість 
(фактор Q4). 

Рівень креативності особистості ми 
досліджували за допомогою тесту твор-
чого мислення П.Торренса «Діагностика 
рівня креативності». На заняттях студен-
там пропонувалося 10 незакінчених фі-
гур, до яких потрібно було домалювати 
додаткові лінії чи штрихи, щоб вийшли 
цікаві предмети або навіть сюжетні кар-
тинки. Потім потрібно було придумати 
і написати назви для кожного малюн-
ку. На виконання завдання відводилося  
15 хвилин. 

Усі отримані дані аналізувалися за 
допомогою стандартизованої шкали 
оцінок за такими показниками творчого 
мислення: продуктивністъ – здатність 
швидко створювати і реалізовувати нові 
ідеї в незнайомій (складній) ситуації 

(кількість ідей чи фігур), гнучкість – 
здатність пропонувати різні ідеї в про-
цесі виконання подібних завдань (різ-
номанітність ідей, здібність переходити 
від одного аспекту проблеми до іншого), 
оригіналъністъ (здібність до висунення 
ідей, які відрізняються від очевидних, 
тривіальних), деталізація чи розробле-
ність ідей – уміння запропонувати і ре-
алізувати різні ідеї в тій чи іншій ситу-
ації на максимально можливому рівні. 
I хоча Торренс не використовував по-
казник деталізаціі для оцінювання ідей 
у тесті «Незвичайне використання», ми 
виявили доцільним його застосування в 
нашому дослідженні, для чого була роз-
роблена спеціальна схема опрацювання 
результатів.

Використання вербального тесту  
П. Торренса з різними формами завдань 
надало можливість визначити рівень 
вербальної креативності у майбутніх 
фахівців. 

Для виявлення рівня креативних зді-
бностей студентів ми використовували 
методику діагностики розвитку креа-
тивності в менеджменті. Ця методика 
складається з трьох груп тверджень, 
за допомогою яких можна визначити 
рівень креативності за трьома напрям-
ками – «Моя особистість», «Мій під-
хід до рішення проблем», «Моє робоче 
середовище» Досліджуваним слід було 
визначитися щодо запропонованих від-
повідей на кожне твердження. Обробка 
та інтерпретація даних здійснювалася 
за ключем. 

Узагальнення отриманих даних до-
зволило нам зробити висновки, що до-
сліджувані, що мають низький рівень 
креативності, придушують свій потенціал 
деякими своїми почуттями, такі люди від-
чувають напругу в трудовій діяльності.

Досліджувані із середнім рівнем кре-
ативності мають креативний потенціал 
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досить розвинутий, але він не завжди 
виявляється, цьому перешкоджають де-
які особливості особистості. Цим людям 
необхідно навчитися регулювати емоцій-
ні особливості своєї особистості, зокре-
ма, емоційний стан, знижуючи напругу. 
Це допоможе зменшити дію бар’єрів. 
Рішення проблем відрізняється ригід-
ністю і може приводити до стандарт-
них рішень, що спираються на минулі 
рішення подібних проблем. Необхідно 
звільнитися від цього, і креативність 
проявиться. Що стосується трудової ді-
яльності, то отут іноді важко бути кре-
ативним і потрібно шукати можливості, 
щоб змінити середовище. Особистості із 
середнім рівнем креативності мають до-
статній потенціал, що ховається чи стри-
мується в силу об’єктивних причин, але 
вони можуть змінити дану ситуацію.

Досліджувані з високим рівнем кре-
ативності мають здатність спонукати до 
креативності інших. У них відкритий, 
креативний підхід до рішення проблем, 
часто вони здатні скористатися зручним 
випадком, для того, щоб розбудити дух 
заповзятливості і створити творчу ат-
мосферу навколо себе, робітниче серед-
овище їм навіть допомагає генерувати 
нові ідеї.

Результати тестових методик піддава-
лися статистичному аналізу з наступною 
якісною інтерпретацією та змістовним 
узагальненням за допомогою методів 
математико-статистичної обробки да-
них з використанням комп’ютерного 
пакету статистичних програм SРSS  
(версія 12.0). 

Можна зробити висновки, що для 
розвитку творчого підходу до діяльності 
необхідно створювати сприятливі умо-
ви для процесу творчості, формувати 
основні якості творчої особистості, роз-
вивати творчі здібності і підтримувати 
творчу атмосферу в колективі. Частіше 

сам творчий процес розглядається у виді 
трьох взаємозалежних етапів: учень ста-
вить задачу і збирає необхідну інфор-
мацію; учень розглядає задачу з різних 
сторін; учень доводить почату роботу до 
завершення. Кожний з цих етапів вима-
гає визначених витрат часу, тому викла-
дач не повинний підганяти учнів, а у ви-
падку тупикової ситуації бути здатним 
надати їм допомогу. У проблемі твор-
чості виділяють кілька граней: процес 
творчості, творча особистість, творчі 
здібності, творчий клімат. Всі ці напрям-
ки необхідно утворювати і розвивати.

Необхідно формувати у молоді розви-
нуте творче мислення. Творче мислен-
ня, за нашими спостереженнями, зовні 
виявляється в тім, що особистість, яка 
володіє їм: викладає вивчений матеріал 
(усно і письмово), спираючись не тіль-
ки на чужі, але і на власні судження, 
умовиводи, докази, висновки; критично 
відноситься до чужих думок, домагаєть-
ся переконливого аргументування ви-
словлених ким-небудь положень і цю ж 
вимогу рівною мірою пред’являє до са-
мого себе; оригінально відповідає на пи-
тання викладача, сформульовані в нових 
варіантах; успішно вирішує поставлені 
викладачем навчальні задачі проблемно-
пошукового характеру; має схильність 
до дослідницької роботи.

Зовнішні прояви творчого мислення в 
різних студентів, природно, присутні не 
однаковою мірою.

Отже, стимулювання схильностей 
студентів до творчого оволодіння на-
вчальним матеріалом та розвиток креа-
тивного потенціалу – одна з найважли-
віших навчально-виховних задач вузу. 
Творче мислення вимагає творчого на-
вчання і виховання.

Висновки:
1. Виявлено закономірність впливу 

творчого потенціалу на розвиток осо-



96

№ 11 / 2017 р.
♦

бистості. Взаємозв’язок компонентів 
творчого процесу при оптимальних умо-
вах організації закономірно забезпечує 
продуктивно-утворюючий результат на-
вчання, що сприяє реалізації творчого 
потенціалу та самоактуалізації творчої 
індивідуальності особистості.

2. Заходи формування творчої осо-
бистості дають можливість психо-
логічно грамотно підходити до ціле-

спрямованої підготовки майбутніх 
фахівців. 

3. Психолого-педагогічні умови роз-
витку креативного відношення до діяль-
ності у молоді необхідно застосовувати 
в освітньому процесі. 

4. Потрібно використовувати методи-
ки, які сприяють формуванню та розви-
тку творчої особистості, виявленню креа-
тивного потенціалу у майбутніх фахівців. 
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НАПРЯМИ РОБОТИ З ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ 

У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація: Висвітлено нормативно-правову базу з патріотичного виховання молоді Украї-
ни. Виділено основні завдання та виділено напрямки роботи з військово-патріотичного вихо-
вання. Розкрито мету, форми, принципи та методи кожного напрямку роботи. Запропоновано 
класифікацію заходів з військово-патріотичного виховання (інформаційні, дійові, комплексні). 
Запропоновано тематику заходів з кожного напрямку роботи з метою комплексного підходу 
до військово-патріотичного виховання та розвитку патріотичної свідомості громадян.

Аннотация: Освещено нормативно-правовую базу по патриотическому воспитанию мо-
лодежи Украины. Выделены основные задачи и направления работы по военно-патриотиче-
скому воспитанию. Раскрыта цель, формы, принципы и методы каждого направления работы. 
Предложена классификация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию (инфор-
мационные, действующие, комплексные). Предложено тематику мероприятий по каждому 
направлению работы с целью комплексного подхода к военно-патриотического воспитания и 
развития патриотического сознания граждан.

Summary: The normative-legal base for Patriotic education of youth of Ukraine is shown. The 
main tasks and directions of work on military-Patriotic education are in the article. Purpose, form, 
principles and methods of each track is disclosed. The classification of measures of military-Patri-
otic education (information, operating complex) is represented. The theme of the activities for each 
area of work with the aim of an integrated approach to military-Patriotic education and development 
of Patriotic consciousness of citizens is here in this article.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок з важливими на-
уковими і практичними завданнями. 
Сьогодення – це час змін у сфері вихо-
вання молоді. Набуває великого значен-
ня формування морально стійкої цільної 
особистості, яка має такі моральні якос-
ті, як сумлінність, чесність, колективізм, 
прагнення дотримуватися правил по-
ведінки, повагу до старшого покоління, 
мужність, любов до Батьківщини та сво-
го народу. У патріотичному вихованні 
посідає головну роль виховання поваги 
до Конституції держави, законодавства, 
державних символів (Герба, Прапора, 
Гімну), державної мови. 

Останнім часом особливо гострою 
проблемою стає військово-патріотичне 
виховання молоді. Зростає потреба у лю-

дині-патріоті з активною життєвою по-
зицією, почуттям національної гордості, 
національної самосвідомості, здатності 
жити поряд з людьми інших культур, 
мов і релігій, з глибоким розумінням 
громадянського обов’язку, ціннісного 
ставлення до інтересів держави, обізна-
ної у військовій історії та культурі дер-
жави, здатних до бойових та трудових 
подвигів заради своєї країни. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковане розв’язання 
даної проблеми і на які опирається 
автор. Проблема патріотичного вихо-
вання досліджувалася по-різному пси-
хологами, педагогами, науковцями та 
дослідниками. У сучасній вітчизняній 
педагогічній науці різні аспекти патрі-
отичного виховання розробляли І. Бех, 
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О. Вишневський, О. Красовська, В. По-
плужний, Ю. Руденко, М. Стальмахо-
вич, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін. 
За останні роки питання патріотичного 
виховання молоді, формування грома-
дянської позиції були предметом уваги 
низки вчених, дослідників (О. Абрам-
чук, Є. Барилко, Т. Гребеник, С. Долець-
ка, С. Гнатенко, О. Коркішко, В. Іванчук,  
В. Лисенко, А. Максютов, В. Одарчен-
ко, О. Стьопіна та ін.). Окремі аспекти 
патріотичного виховання розроблені  
О. Бандурою, Я. Калакурою, І. Бех, В. Гон- 
ський та інші. А. Березін розглядає па-
тріотизм як складне, багатозначне по-
няття, виділяє компоненти патріотиз-
му [1, c. 55]. Науковці Б. Чижевський,  
К. Чорна, в основу патріотичного вихо-
вання ставлять національну свідомість 
та наголошують на усвідомленні безпе-
речної цінності Батьківщини [3, с. 27]. 

Філософи, соціологи, психологи та 
педагоги Г. Ващенко, О. Вишневський, 
В. Сухомлинський приділяли осно-
вну увагу концептуальним основам па-
тріотичного виховання. Видатні вчені  
Я. Коменський, В. Ратке та ін. створили 
передумови побудови сучасної систе-
ми військово-патріотичного виховання, 
сформулювали теоретичні основи вихо-
вання патріотів, людей, готових і здатних 
із честю і гідністю виконувати обов’язки 
військової служби. К. Гельвецій відзна-
чав, що військово-патріотичне вихован-
ня є найважливішим та як результат ба-
чив людину-патріота, готову на жертви 
заради загальної справи.

Виділення раніше не вирішених час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-
чується стаття. Важливим напрямком 
роботи школи та педагогів у позана-
вчальний час є патріотичне виховання 
молоді. Військово-патріотичне вихован-
ня є досить актуальним завданням сьо-
годення. Зараз недостатньо приділя-

ється уваги цьому напрямку виховної 
роботи та немає однієї створеної систе-
ми. Саме тому основним завданням су-
часності є виділення напрямку роботи, 
створення умов для реалізації, розробка 
форм, принципів та методів виховання. 
Не менш важливим є розробка єдиного 
комплексу заходів для шкіл різного типу 
та різних регіонів країни.

Ціль статті (постановка завдання). 
Метою статті є розкриття форм, методів, 
прийомів та напрямків роботи з військо-
во-патріотичного виховання підлітків.

Виклад основного матеріалу до-
слідження з повним обґрунтуванням 
отриманих результатів. Останнім часом 
проводяться реформи навчання та вихо-
вання молоді у школі та у позанавчаль-
ний час з метою вдосконалення форм та 
методів роботи, які дозволяють більш 
ефективно та швидко виховувати мо-
лодь. Основним завданням цих реформ є 
розвиток особистості як патріота країни 
з почуттям національної гордості, зна-
нням історії, законів України, своїх прав 
та обов’язків. Про це свідчить низка 
правових документів: указ Президента 
України від 13.11.2014 № 872 «Про День 
Гідності та Свободи», указ Президента 
України від 13.11.2014 № 871 «Про День 
Соборності України», указ Президента 
України від14.10.2014 № 806 «Про День 
захисника України», стратегія держав-
ної політики сприяння розвитку грома-
дянського суспільства в Україні, затвер-
джена Указом Президента України від 
24 березня 2012 року № 212, концепція 
допризовної підготовки і військово-па-
тріотичного виховання молоді, схвалена 
Указом Президента України від 25 жов-
тня 2002 року № 948, постанова Кабіне-
ту Міністрів України від 28.01.2009 № 41 
«Про затвердження Державної цільової 
соціальної програми «Молодь України» 
на 2009-2015 роки», розпорядження Ка-
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бінету Міністрів України від 08.09.2009 
№ 1494 «Про затвердження Плану захо-
дів щодо підвищення рівня патріотично-
го виховання учнівської та студентської 
молоді шляхом проведення на постійній 
основі тематичних екскурсій з відвіду-
ванням об’єктів культурної спадщини», 
концепція національно-патріотичного 
виховання молоді, затверджена наказом 
від 27.10.2009 № 3754/981/538/49, на-
каз Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 27.10.2014 № 1232 «Про затвер-
дження плану заходів щодо посилення 
національно-патріотичного виховання 
дітей та учнівської молоді», наказ Мініс-
терства освіти і науки, молоді та спор-
ту України від 31.10.2011 № 1243 «Про 
Основні орієнтири виховання учнів  
1-11 класів загальноосвітніх навчальних 
закладів України», наказ Міністерства 
освіти і науки України від 07.09.2000  
№ 439 «Про затвердження Рекомендацій 
щодо порядку використання державної 
символіки в навчальних закладах Укра-
їни», лист Міністерства освіти і науки 
України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про 
проведення Уроків мужності», лист 
Міністерства освіти і науки України 
від 25.07.2014 № 1/9-376 «Методичні 
рекомендації з питань організації ви-
ховної роботи у навчальних закладах 
у 2014/2015 навчальному році», лист 
Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 
«Щодо виховання сучасного громадяни-
на в полікультурному середовищі засо-
бами позакласної роботи».

Згідно цієї нормативно-правової бази 
доходимо висновку, що особливу увагу 
треба приділити саме військово-патріо-
тичному вихованню учнівської молоді 
як у школі так і у позанавчальний час. 
Існує багато форм роботи сучасної шко-
ли з метою поглиблення знань власної 
країни, розширення пошукової роботи, 

виховання справжніх громадян. Однією 
з головних форм роботи є військово-па-
тріотичне виховання. 

Можемо виділити основні завдання 
цього напрямку: формування поваги до 
культури та історії народу, національної 
свідомості, поваги до державної сим-
воліки (гімну, герба та прапору), розви-
вати знання своїх прав та обов’язків як 
громадянина, забезпечення знання зако-
нодавства України, формування мовної 
культури та виховання на основі між-
культурних зв’язків, здібності самостій-
но оцінювати та аналізувати отриману 
інформацію, розвиток мотивації пізнан-
ня та покращення умов розвитку краї-
ни, формування мовної культури та ба-
жання володіти нею, як найголовнішою 
цінністю. Виходячи з цього виділяємо 
напрямки роботи з військово-патріотич-
ного виховання: соціальний, військовий, 
правовий, державний, історико-краєз-
навчий. 

Можемо виділити наступні напрямки 
роботи з військово-патріотичного вихо-
вання:

Гурткова робота. Мета: розвиток фі-
зичних здібностей юнаків, формуван-
ня зацікавленості в отриманні знань та 
вмінь, розвиток критичного мислення 
що сприятиме вмінню аналізувати певні 
події з історії країни, створення мотива-
ції для подальших дій заради своєї краї-
ни. Гуртки можуть бути різної тематики: 
краєзнавчо-пошуковий, природоохорон-
ний, театральний, воєнно-спортивний. 
Форми роботи: групові. Принципи: гу-
манність, зв’язок виховання з життям, 
виховання особистості в колективі, 
культуро відповідність, автентичність, 
народність, гуманізм. Методи: приклад, 
вправи, стимулювання, самопідготов-
ка. Заходи: конкурси, екскурсії, пре-
зентація, доповідь, гра-подорож, квест, 
спектакль, вистава. Спрямованість цієї 
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роботи дає можливість виховати інфор-
маційно-обізнаної, фізично-розвиненої 
особистості, здатної висловлювати та 
відстоювати власну думку, робити певні 
необхідні висновки.

Музейна робота. Мета: поглиблен-
ня знань підлітків у сфері здобутків та 
набуттів країни, розуміння та аналіз 
минулих військових подій та того як 
минулі покоління здобували свободу та 
боролися за недоторканість Батьківщи-
ни, прищеплення гордості та здатнос-
ті пишатися всім, що стосується рідної 
землі. Форми: індивідуальні, групові. 
Принципи: гуманність, природо відпо-
відність, автентичність. Методи: переко-
нання, стимулювання, примус, приклад. 
Заходи: пошук, доповідь, диспут, лекція, 
вистава. Правильно підібрані, з ураху-
ванням вікових, фізичних та розумових 
можливостей дитини, форми та методи 
роботи допоможуть педагогам швидко, 
правильно та цікаво розповісти та про-
демонструвати побут минулих поколінь, 
порівняти його з сьогоденням, розпові-
сти про цікаві здобутки людства, навчи-
ти молодь поважати оточуючих.

Проектна робота. Мета: пробудити 
інтерес та зацікавленість підлітків до на-
ціонального побуту українського народу, 
до звичаїв та обрядів, сучасного життя 
країни, знання минулого своєї родини, 
близьких та народу в цілому. Форми ро-
боти: індивідуальні, групові. Принципи: 
індивідуальний підхід, гуманність, вихо-
вання особистості в колективі, культуро 
відповідність, народність. Методи: пере-
конання, самопідготовка, стимулюван-
ня, Інтернет подорож, відкрита трибуна, 
тренінг, аукціон, ситуація успіху. Заходи: 
«Свято рідної мови», «Мужай прекрас-
на наша мово», «Шевченківське слово», 
«Моя рідна Україна», «Знати і поважати 
Герб своєї Вітчизни, її прапор і гімн», 
«Наша вітчизна Україна», «Державна 

символіка Батьківщини», «Твої права 
і обов’язки», «Що таке воля», «Літера-
турні вечорниці», «Тиждень української 
мови», «Ветеран мого двору», «Рід, ро-
дина, рідня». З метою саморозвитку та 
виховання підростаючого покоління під-
літки можуть організовувати проекти 
для молодших школярів до певних свят. 
Така форма виховної роботи надає мож-
ливості ефективно та постійно впливати 
на формування патріотичних почуттів 
учнівської молоді. 

Уроки мужності. Мета: виховати фі-
зично-розвинену особистість, здатну 
обороняти кордони, незалежність та не-
доторканість держави. Форми: групові. 
Принципи: виховання особистості в ко-
лективі, гуманність, народність. Мето-
ди: бесіди, лекції, екскурсії, інтегровані 
заняття, семінари, театралізація. Заходи: 
«Їх славні імена в літописі Великої Ві-
тчизняної», «Зростаємо громадянами-
патріотами землі, що Україною зоветь-
ся», «Наша вулиця носить ім’я героя 
війни», «Діти, молодь у підпіллі в роки 
минулої війни», «Бойові нагороди вої-
нів, полководців, які визволяли Україну 
від нацистів», «Імена фронтовиків на 
обеліску братської могили у моєму на-
селеному пункті». Така форма роботи 
дозволяє сформувати глибоке розумін-
ня громадянського обов’язку, ціннісно-
го ставлення до національних інтересів 
України, її суверенітету, незалежності та 
цілісності, сприяє збереженню військо-
вих традицій, зв’язку поколінь захисни-
ків Батьківщини, організації зустрічей 
учнів з ветеранами війни та праці.

Волонтерська робота. Мета: виховати 
особистість здатну до співчуття, взаємо-
допомоги людям, які з певних причин 
потребують цього. Форми: індивідуаль-
ні, групові, масові. Принципи: культуро 
відповідність, автентичність, гуманізм. 
Методи: конференції, круглий стіл, збо-
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ри, форум-театр допомагає зрозуміти й 
розвинути емоційні сфери свідомості 
і виробити креативний підхід до пози-
тивного вирішення проблем [6]. Заходи: 
«Турбота», «Милосердя», «Наші ветера-
ни» та ін. Створюються творчі групи та 
клуби з метою розробки та вдосконален-
ня роботи з населенням. Це надає мож-
ливості правильно організувати молодь 
та продовжувати виховувати риси харак-
теру справжніх патріотів.

Виділимо наступну класифікацію 
заходів з військово-патріотичного ви-
ховання: Інформаційні (лекція, семі-
нар, диспут, конференції, бесіди та ін.),  
дійові (змагання, конкурси, екскурсії, 
гуртки), комплексні (конкурси, тематич-
ні вечори, тренінг, аукціон, огляди, по-
ходи). 

Таким чином правильний підбір 
форм, методів та прийомів виховання 
сприятиме ефективності позанавчальної 
виховної діяльності, метою якої є вихо-
вання поваги до сім’ї, формування пози-
тивного ставлення до здорового спосо-
бу життя, виховання активної життєвої 
позиції, залучення учнів до роботи по 
збереженню культурних та історичних 
пам’яток бойової та трудової слави, 
ціннісного ставлення до національних 
інтересів України, її суверенітету, неза-
лежності та цілісності.

Висновки, зроблені в результаті до-
слідження і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямку. «Патрі-
отичне виховання сьогодні є найго-
стрішим моментом для української 
громади, українського громадянського 
суспільства й держави» [2, с. 11]. Го-
ловним завданням педагогів стає про-
довження роботи з військово-патріо-
тичного виховання підлітків, навчання 
військовій історії та традиціям України, 
знання дат військової слави, бойових 
і трудових подвигів жителів області в 
роки Великої Вітчизняної війни, збе-
реження військових традицій, зв’язку 
поколінь захисників Батьківщини, фор-
мування позитивного образу Збройних 
Сил України, готовності до виконання 
військового обов’язку, виховання пова-
ги до Конституції держави, державних 
символів, державної мови, любов до на-
родної культури, знання національних 
традицій, національну гідність, гор-
дість і честь, що знаходить своє втілен-
ня в громадянськості [7]. 

«Любов до Батьківщини. Нездійснен-
на любов до місця, де ти вперше поба-
чив сонце і схилену над тобою голову 
матери, і почув слова отця, і повторив їх, 
пізнаючи красу рідної мови! Чию душу 
не турбувала ця світла, чиста, непідкуп-
на любов?» [4, c. 71].
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ» 
В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анотація: У статті розглянуто питання, що пов’язане із використанням мультимедійних 
засобів в процесі викладання, розглядаються цілі використання мультимедійних засобів як 
альтернативного способу подачі навчального матеріалу.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся использования мультимедий-
ных средств в процессе преподавания, рассматриваются цели использования мультимедий-
ных средств в качестве альтернативного способа подачи учебного материала. 

Summary: The article discusses the issues associated with the use of multimedia in teaching, 
the article considers intended use of multimedia as an alternative method of presentation of teach-
ing material.

Постановка проблеми. Останнім 
часом увага багатьох викладачів інозем-
ної мови зосереджена на застосування 
інноваційних засобів подачі та обробки 
інформації в навчальному процесі, зо-
крема використання мультимедійних 
засобів. Завдання освіти на сучасному 
етапі полягає у підвищенні ефективнос-
ті навчального процесу та організації са-
мостійної підготовки учнів.

Мультимедійні засоби поступово ста-
ють незамінною частиною викладання, 
оскільки дозволяють не тільки озна-
йомлюватися з теоретичним матеріалом, 
а й вдосконалювати практичні вміння 
та навички в оволодінні іноземною мо-
вою. Вивчення іноземної мови за допо-
могою мультимедійних засобів дозволяє 
розвивати аналітичне і творче мислен-
ня, розв’язувати проблеми спілкування 
учнів між собою та позитивно впливає 
на розвиток комунікативної культури 
учнів.

Аналіз останніх джерел і публіка-
цій. Вагомий теоретичний і практичний 

внесок у вивчення можливостей мульти-
медійних засобів в процесі викладання 
іноземної мови на старшому етапі вне-
сли праці наукові праці Шликової О. В. 
(мультимедійні засоби в процесі викла-
дання іноземної мови), Рамського Ю. С.  
(вивчення інформаційно-пошукових сис-
тем для навчання), Стародубцева В. А.,  
Федорова А. Ф. (особливості феноме-
ну мультимедійні засоби в сучасній  
освіті).

Мета статті є аналіз методики ви-
кладання іноземної мови на старшому 
етапі відповідно до розвитку сучасних 
інформаційних технологій, а саме муль-
тимедійних засобів, спрямованих на 
формування комунікативної компетенції 
студентів і розвиток усіх видів мовлен-
нєвої діяльності.

Виклад основного матеріалу. Кі-
нець 1990-х рр. ознаменувався актив-
ним використанням науковцям понят-
тя «мультимедіа в освіті». Міжнародні 
конференції також почали створювати 
секції з подібною назвою. В Україні 
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через проблеми матеріально-технічно-
го характеру відомості щодо проблем і 
переваг використання мультимедійних 
засобів у процесі викладання інозем-
ної мови з’явились лише у 2000-х рр. 
та описувались переважно у пресі на-
укового та педагогічного спрямування. 

Переважна кількість публікацій у 
наукових збірниках та науково-мето-
дичних журналах присвячувалась ви-
користанню готових мультимедійних 
продуктів в навчальному процесі. Перш 
за все, з’являлись електронні енцикло-
педії та навчальні курси з англійської 
мови, згодом – електронні підручники 
з хімії та фізики з імітаційно-моделю-
ючими фрагментами. Автори у своїх 
роботах намагались викласти зміст у 
декілька етапів: 

– підкреслюють здатність комп’ютера, 
не тільки полегшити і зробити цікавим 
процес передавання й отримання знань, 
а й стимулювати творчу активність і са-
мостійну діяльність учня; 

– ознайомлюють з функціональними 
можливостями та змістовним наванта-
женням конкретного програмного про-
дукту; 

– формулюють методичні поради 
учителю щодо використання програм-
ного продукту з навчальною метою; 

– вказують на аналогічні програмні 
продукти або/та перспективи їх вико-
ристання [1]. 

У Всесвiтнiй доповiдi по освiтi 
органiзацiУ ЮНЕСКО було видiлено 
три цiлi використання комп’ютерiв в 
наш час у рiзних системах освiти:

– перша (традицiйна) – як засiб забез-
печення набуття учнями мiнiмального 
рiвня комп’ютерної грамотностi;

– друга – як засiб пiдтримки та збага-
чення навчального плану;

– третя – як середовище для взаємодії 
мiж учителями та учнями [2].

В «Універсальному словнику-енци-
клопедії» термін мультимедіа розгляда-
ється як засіб інтеграції багатьох різних 
носіїв інформації (телебачення, аудіо- і 
відеотехніки, інформатики) на пев-
ній спільній базі, якою може слугувати 
комп’ютер, відмінною рисою мультиме-
діа є конвергенція раніше розрізнених 
систем [3]. «Освітній портал» вважає за 
доцільне охарактеризувати це поняття 
як сукупність комп’ютерних техноло-
гій, які одночасно використовують де-
кілька середовищ: графіку, текст, відео, 
фотографію, анімацію, звукові ефекти, 
високоякісний звуковий супровід [4]. 
Словник «Основні поняття та визначен-
ня прикладної інтернетики» надає таке 
трактування поняття: «Мультимедіа – це 
взаємодія візуальних і аудіо ефектів під 
управлінням інтерактивного програмно-
го забезпечення» [5].

У дослідженні Клемешової Н. В. уточ- 
нюється зміст поняття «мультимедіа» 
як дидактичного комп’ютерного засо-
бу, «який, подаючи зміст навчального 
матеріалу в естетично організованій ін-
терактивній формі за допомогою двох 
модальностей (звукової та візуальної), 
забезпечує ефективне протікання пер-
цептивно-мнемічних процесів, дозволяє 
тим самим реалізувати основні дидак-
тичні принципи та сприяє досягненню 
як педагогічних цілей навчання, так і ці-
лей розвитку, формування індивідуаль-
ності учня» [6].

Дослідники інтегрованого викорис-
тання мультимедіа в освіті Стародубцев 
В. А. та Федоров А. Ф. пропонують ви-
вчати «принцип мультимедійності на-
вчально-виховного процесу» в інформа-
ційно-освітніх середовищах як широкий, 
системоутворюючий принцип, завдяки 
якому можливо поєднати та гармоні-
зувати в педагогічній взаємодії науко-
ву методологію раціонально-логічного 
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мислення з емоційно-образним і ціліс-
ним сприйняттям і представленням ін-
формації, характерним для світу мисте-
цтва [7, с. 96].

Отже, у даній роботі термін мульти-
медійні засоби розглядається як сучас-
на комп’ютерна технологія, що дозво-
ляє об’єднати в комп’ютерній системі 
текст, звук, відеозображення, графічні 
зображення, гіперпосилання й аніма-
цію.

Визначимо позитивні сторони ви-
користання мультимедійних засобів у 
освітньому процесі: 

1) забезпечення високого ступеню ін-
терактивності між студентом і наочним 
матеріалом; 

2) розробка та вдосконалення різних 
навчальних стилів;

3) доступ до містких баз даних (різно-
манітних навчальних текстів, ілюстра-
цій, відеоматеріалів);

4) простий доступ до навчальних ма-
теріалів завдяки мережі Інтернет;

5) об’єднання звукового оформлення 
та зображень в єдине ціле;

6) можливість безоплатного підклю-
чення та використання даних в різнома-
нітних освітніх середовищах;

7) зручне користування:
8) можливість збереження інформації 

у цифровому вигляді, а також більш де-
тальне вивчення матеріалу;

9) можливість конвертування інфор-
мації в інших форматах. 

Серед недоліків мультимедійних 
технологій Р. Гуревич виокремлює  
такі: 

1) кожному учню необхідний доступ 
до мультимедійного комп’ютера; 

2) потрібне спеціальне обладнання 
для роботи програм (комплекс мульти-
медіа); 

3) розробка може вимагати значних 
фінансових витрат і витрат часу; 

4) Internet надає величезну кількість 
інформації, яку учні не завжди можуть 
адекватно сприймати; 

5) стандарти знаходяться у стадії роз-
робки і поки що не можна визначити, 
хто буде займати провідні позиції; 

6) системи мультимедіа становлять 
насичене інформацією середовище і для 
того, щоб експлуатувати їх у повному 
обсязі, потрібен добір значної кількості 
матеріалів; 

7) доступ із робочого столу до тех-
нічного забезпечення може бути про-
блематичним, зокрема у корпоративних  
мережах; 

8) невисока якість зв’язку; 
9) неможливе передавання особисто-

го ставлення або поведінки; 
10) деяким учням важко сприймати 

інформацію з екрана; 
11) практично відсутні мультимедійні 

програми українською мовою; 
12) не розроблена методика викорис-

тання в освіті [8]. Однак, на нашу думку, 
застосування мультимедійних засобів в 
процесі навчання значним чином уріз-
номанітнює процес вивчення іноземної 
мови, підвищує мотивацію до навчання 
та створює комфортні умови для вивчен-
ня іноземної мови. 

Отже, для належного забезпечення на-
вчального процесу необхідно розробити 
таке обладнання і засоби наочності, які 
можна було б використовувати як на за-
няттях, так і під час індивідуальної по-
заурочної роботи студентів. За таких об-
ставин з’являється можливість втілювати 
принцип взаємозв’язку знань і практич-
ної діяльності у педагогічну практику.

Висновки. Мультимедійні засоби – 
це взаємодiя вiзуальних i аудіоефектiв 
пiд управлiнням iнтерактивного про-
грамного забезпечення. Беззаперечними 
є наступні переваги використання муль-
тимедійних засобів у навчанні: опрацю-
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вання наочних матеріалів відбувається 
як образно, так і логічно; зацікавлення 
та залучення студентів до освітнього 
процесу за допомогою збільшення на-
очності; інтерактивність, комунікація в 
інформаційно-навчальній області. 

Викладацький процес, в якому ви-
користовуються мультимедійні засоби 
змінює положення студента, а тому він 
з об’єкта навчання перетворюється у 
суб’єкт. Такі зміни є надзвичайно важли-
вими у педагогіці співпраці студента та 
викладача. Під час використання муль-
тимедійних засобів навчання педагоги 
найчастіше стикаються з наступними 
труднощами: потрібно більш ретельно 
підбирати навчальні програми, перевіря-
ти їх адекватність, достовірність інфор-
мації, що наведена у них, неможливістю 

фрагментарного використання. Окрім 
того, окрему увагу слід приділяти не-
відповідності високих апаратних вимог 
мультимедійних продуктів та існуючого 
матеріально-технічного забезпечення.

Мультимедійні засоби є допоміжним 
знаряддям у викладанні іноземної мови 
та виконують такі важливі функції як: 
прискорення процесу навчання, збіль-
шення мотивації студентів до вивчення 
іноземної мови, покращення якості за-
своєння матеріалу. Застосування муль-
тимедійних засобів під час проведення 
контрольних та підсумкових робіт до-
зволяє підвищити індивідуалізацію за-
вдань, оскільки індивідуальний підхід 
до студентів виявлявся у динамічній змі-
ні складності поставлених перед ними 
завдань.
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